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Beste raadsleden,
Graag informeer ik u dit najaar opnieuw over werkzaamheden en resultaten van Regio Achterhoek.
Wat speelt er op dit moment?
1. Smart Industry
Ruim dertig van u waren aanwezig tijdens de Achterhoek2020-avond op 30 september, waar het thema ‘Smart
Industry’ centraal stond. Op maandag 7 december a.s. om 19.30 uur organiseren we speciaal voor u een
bijeenkomst waar we dit thema opnieuw onder de aandacht brengen. Waarom? De Achterhoekse colleges, de
stuurgroep Achterhoek 2020 en veel ondernemers zijn er van doordrongen dat A) het draaiende houden van de
economie in een krimpgebieden als de Achterhoek cruciaal is en het thema WERKEN van de Achterhoek Agenda
2020 daarom centraal moeten staan bij al onze inspanningen voor de regio en dat B) we vervolgens focus
moeten aanbrengen in onze economische ambities. Het benutten van kansen die Smart Industry biedt is die
focus, waarbij u zeker ook moet denken aan cross-overs met andere sectoren dan alleen de maakindustrie. Ik
merk dat ik u hierover een heleboel zou willen vertellen, maar … beter is het om elkaar op 7 december te
ontmoeten en dan diepgaand in gesprek te gaan over het wat, waarom en hoe. Leden van de regiegroep Smart
Industry (die al ruim een jaar met voorbereidingen en projecten bezig is) zijn aanwezig om uw vragen te
beantwoorden. Van te voren ontvangt u het rapport ‘Strategische Focus’, zodat u deze avond goed voorbereid
kunt bezoeken. Noteer 7 december alvast in uw agenda!
2. Lobby voor voortzetting Rijkssteun aan ‘krimpers’ succesvol
Regio Achterhoek heeft het voortouw genomen om samen met de andere krimpgebieden een brief te sturen aan
de commissie Wonen en Rijksdienst,. De minister had in zijn begroting opgenomen dat het ministerie zich maar
tot 2019 wil committeren aan de krimpproblematiek. Diverse Kamerleden hebben naar aanleiding van deze brief
vragen gesteld; minister Blok heeft gereageerd door te stellen dat hij voorbarig had gesproken en dat er nog
geen definitieve beslissing genomen kan worden over de betrokkenheid van het Rijk: Het programma

Bevolkingsdaling en mijn andere activiteiten op het terrein van bevolkingsdaling zijn er op gericht dat regio’s hun
opgaven zelfstandig kunnen oppakken. Eind 2019 / begin 2020 zal wederom de effectiviteit van het krimpbeleid
via een beleidsdoorlichting worden geëvalueerd. Er is dus geen definitieve beslissing genomen over de
beëindiging van de betrokkenheid van het Rijk bij krimp in 2019.
Wat weer duidelijk maakt dat de Achterhoek scherp is en in staat Rijksbeleid te beïnvloeden!

3. Rijk en provincie steunen de Achterhoek met (extra) middelen
Als gevolg van onze actieve lobby ontvangt de Achterhoek vanaf 2016 een extra Rijksbijdrage van ruim een
miljoen euro (gedurende vijf jaar). Dat wist u waarschijnlijk al. Het bedrag wordt uitgekeerd aan gemeente
Doetinchem die deze middelen overdraagt aan Regio Achterhoek. Het geld is bestemd voor projecten die passen
binnen de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 en de strategische focus (zie eerste punt van deze mail).
Het ministerie heeft bovendien eenmalig extra geld vrijgemaakt voor de actieplannen bevolkingsdaling. Via het
provinciefonds krijgt de Achterhoek € 90.000,-- extra. Hiervan is € 15.000,-- gelabeld voor het voorzetten van
het succesvolle project Ervaarjebaan en € 50.000,-- voor het continueren van de inzet van de ‘ontgrenzer’ voor
de Achterhoek: Walter Leemreize. De overige
€ 25.000,-- is bestemd voor projecten die passen binnen de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020.
De strategische focus die nu in de Uitvoeringsagenda wordt aangebracht is onder meer nodig om invulling te
geven aan de gebiedsopgave ‘krimp’ zoals opgenomen in het provinciale coalitieakkoord. Voor 1 februari 2016
moeten we onze ambities neerleggen bij de provincie om zo aanspraak te kunnen maken op een deel van de 90
miljoen euro die de provincie heeft gereserveerd voor de gebiedsopgaven.
4. Positief advies LEADER!
Het is bijzonder fijn u te kunnen melden dat wij op 5 oktober een positief advies voor de Achterhoekse Lokale
Ontwikkel Strategie (LOS) hebben ontvangen van het landelijk selectiecomité LEADER. Op basis hiervan zal
provincie Gelderland binnenkort beslissen of de Achterhoek definitief de LEADER-status krijgt. De provincie stelt
dan per 1 januari 2016 de LEADER-subsidieregeling open, zodat er vele projecten kunnen gaan draaien. Het gaat
om een bedrag van 3,5 miljoen euro tot 2022, bedoeld om kernen en dorpen sociaal en economisch vitaal
houden, de circulaire economie in het buitengebied te versterken en de kwaliteit van Recreatie en Toerisme te
verhogen. Eerste stap is nu om een Locale Actie Groep (LAG) samen te stellen en een coördinator aan te
trekken. Deze groep bestaat uit professionals en inwoners; ze stimuleert de partners in het gebied, beoordeelt de
projectaanvragen en legt verantwoording af. Inwoners worden geworven via huis-aan-huisbladen.
5. Gemeenteraden praten met Regio Achterhoek
Een delegatie van leden van ons algemeen bestuur heeft vanaf april de gemeenteraden van Winterswijk, Aalten,
Berkelland en Oost Gelre bezocht (AB ‘on tour’). De overige raden krijgen uiteraard ook bezoek! De raadsleden

geven aan dat het goed is om dit soort gesprekken te houden; zo kunnen we beelden met elkaar delen en
bijstellen. De gesprekken zijn constructief en informatief. Tot nu toe hebben we er het volgende van opgestoken:
1.
2.
3.

Het is voor raadsleden niet volkomen helder hoe de intergemeentelijke samenwerking is georganiseerd.
Het onderscheid tussen de Regio Achterhoek, Achterhoek 2020 en de poho’s is voor de meeste
raadsleden niet duidelijk!
Raadsleden vinden intergemeentelijke samenwerking belangrijk. De meerwaarde van Regio Achterhoek
zit hem vooral in activiteiten op het gebied van lobby, marketing en subsidie (‘externe betrekkingen’).
Raadsleden onderstrepen het belang van het aanbrengen van meer strategische focus: waar willen we
met zijn allen voor gaan? Er lijkt draagvlak aanwezig om vooral in te zetten op het draaiende houden
van de economie.

Regio Achterhoek zal zich inspannen om aan de verwachtingen van raadsleden te (blijven) voldoen!
6. Regiobarometer Achterhoek: beeld van onze krachten en aandachtspunten
Op 30 september hebben we de eerste Regiobarometer Achterhoek overhandigd aan gedeputeerde Bea
Schouten die het onderwerp ‘krimp in haar portefeuille heeft. Een handig, compact document met een schat aan
kwantitatieve gegevens over de thema’s van de Achterhoek Agenda 2020: Werken, Wonen, Bereikbaarheid. De
barometer zal jaarlijks worden geactualiseerd.
7. “Krimpcollega’s” op bezoek
Op 7 september brachten 55 Friese bestuurders, ondernemers, maatschappelijke organisaties en raadsleden een
bezoek aan de Achterhoek. Wij zijn sinds eind 2014 officieel een krimpregio, Noordoost-Friesland is dat sinds mei
2015. Het werkbezoek stond in het teken van kennis delen en ervaringen uitwisselen, onder andere op de
gebieden woningbouw, innovatie, zorg, glasvezel en mobiliteit. ‘De innovatieve kracht in het bedrijfsleven en het
‘naoberschap’ in de Achterhoek is mooi om te zien. Het zit in hun DNA om krachten te bundelen en samen te
werken. Wij hebben hier prachtige voorbeelden van gezien!’ aldus burgemeester Marga Waanders van
Dongeradeel.

Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Mail mij gerust!
Volg de Regio ook via twitter op @regioachterhoek.
Ook Achterhoek2020 heeft regelmatig nieuws; u kunt zich abonneren op de nieuwsbrief Achterhoek2020 via
www.achterhoek2020.nl.
Met vriendelijke groet,
Rik Swieringa
secretaris-directeur

