Bericht aan de gemeenteraden, februari 2017 (8)
Beste raadsleden,
Hieronder informeer ik u over werkzaamheden en resultaten van Regio Achterhoek in het najaar van
2016 en begin 2017. Wat speelt er op dit moment?
Op het gebied van lobby is er veel gebeurd! Hierover ontvangt u binnenkort apart bericht.
1. Lobby en externe betrekkingen
We merken dat de Achterhoek een interessante Regio is voor een werkbezoek. Op 1 december
hebben we de noordelijke provincies ontvangen en hen meegenomen in onze aanpak voor fijnmazige
bereikbaarheid. Op 18 januari was een forse delegatie van het ministerie van EZ in de Achterhoek.
Het ministerie was zichtbaar onder de indruk van onze economische kracht.
Regio Achterhoek en de stuurgroep Achterhoek2020 hebben periodiek overleg met het ministerie van
BZK. Dit als vervolg op de Samenwerkingsagenda Achterhoek-Rijk die zomer 2015 is aangeboden aan
minister Blok.
De vijf krimpprovincies zijn heel actief met de lobby in Den Haag. De Achterhoek trekt hierin samen
op met gedeputeerde Bea Schouten. Ons doel is om het gedachtengoed van Nederland in Balans te
laten opnemen in het nieuwe coalitieakkoord.

Verkiezingsdebat

Op woensdag 8 maart organiseren wij het Achterhoeks verkiezingsdebat. Kandidaat-Tweede
Kamerleden van acht grote politieke partijen gaan in gesprek met Achterhoekse bestuurders. Doel is
om ‘Den Haag’ duidelijk te maken waar wij als Achterhoek voor staan en gaan, en wat ons gebied en
het Rijk voor elkaar kunnen betekenen. Centraal staan de thema’s leefbaarheid, bereikbaarheid en
Smart Industry in onze regio. Voor welke kansen en uitdagingen vragen wij hen op de bres te staan?
U bent van harte welkom; aanmelden is noodzakelijk. Onze mediapartner is Regio8.
Het debat vindt plaats tijdens het Innovatiefestival Achterhoek. Deze tiendaagse happening staat
helemaal in het teken van innovatie en Smart Industry.

Lentediner

Op 10 mei organiseren wij voor de vijfde keer het Achterhoeks Lentediner in Den Haag. De (nieuwe)
Kamerleden laten we kennismaken met onze krachtige Achterhoek. Dit in lijn met de thema’s van het
verkiezingsdebat.
2. Grensoverschrijdend werken
Tijdens de Open Days 2016 in Brussel hebben we de plannen van Landsdeel Oost (provincies
Overijssel en Gelderland) met elkaar gedeeld. Het Innovatieprofiel Oost Nederland, de Kracht van
Oost Nederland en de Duitslandstrategie van de provincie Gelderland vormen de basis voor verdere
ontwikkeling, ook op het gebied van de grensoverschrijdende samenwerking en Europese financiering
van projecten.
Op 30 januari jl. is het landelijk Actieplan Grensoverschrijdende Samenwerking Economie en Arbeid
gepresenteerd. Ook voor de Achterhoek geeft dit plan aanknopingspunten voor concrete acties. Het
plan is opgesteld door bestuurders van grensgemeenten, grensprovincies, VNG, MKB NL, een
Euregio en de ministeries van BiZa, EZ, OCW en SZW.

Project Spreek je buurtaal goedgekeurd

Regio Achterhoek heeft als trekker van dit project 1,7 miljoen euro subsidie gekregen voor dit project.
Ongeveer veertig Nederlandse en Duitse basisscholen (5000 leerlingen) nemen hieraan deel.
3. Bestuurlijke aansturing voor lobby en grens
Voor een krachtige aansturing zijn vanuit het algemeen bestuur de volgende collegeleden
verantwoordelijk:

Lobby:

Marianne Besselink (Bronckhorst), Annemieke Traag (Doetinchem), Joost van Oostrum (Berkelland),

Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek).

Grensoverschrijdend werken:

Thijs van Beem (Winterswijk), Annette Bronsvoort (Oost Gelre), Joost van Oostrum (Berkelland), Bert
Kuster (Oude IJsselstreek).
4. Achterhoek2020
Op 14 december hebben Provinciale Staten opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor projecten van
de Uitvoeringsagenda2.0. Door samen op te trekken en dankzij de heldere agenda, heeft
Achterhoek2020 bereikt dat PS hiervoor in 2016 ruim zeven miljoen euro beschikbaar stelde. Hiermee
heeft de Achterhoek het meeste ontvangen van de zes regio’s (27% van de beschikbaar gestelde 26
miljoen).
Op 25 november vond de succesvolle Talententuin plaats en op 12 december een druk bezochte
Achterhoek2020 bijeenkomst.

Economische profilering: SmartHub Achterhoek, Toekomst in de Maak

Samen met een eerste groep van ongeveer twintig bedrijven hebben we de handschoen opgepakt
om onze regio in economisch opzicht een duidelijke ‘smoel’ te geven. Veel ondernemers vinden dit
hard nodig om de Achterhoek vitaal en leefbaar te houden. Met krachtige regiomarketing zetten we
de Achterhoek op de kaart, trekken we ondernemers en jonge talenten aan én versterken we de
aanwezige bedrijvigheid. De komende maanden benaderen we een nieuwe groep bedrijven, waarbij
we de naam en faam van de eerste twintig bedrijven mogen gebruiken, met de vraag om zich te
verbinden aan SmartHub Achterhoek. De toegevoegde waarde zit in het opbouwen van een merk en
communicatieplatform dat nadrukkelijk de aandacht en interesse van de hbo- en wo-talenten op het
gebied van Smart Industry gaat trekken. Het biedt aanwezige talenten binnen de Achterhoekse
bedrijven extra diensten en privileges waarmee we hen nog meer ‘boeien en binden’ aan de
Achterhoek.
5. Overdracht nazorg stortplaatsen Achterhoek
De voorbereidingen om de nazorg van de drie regionale stortplaatsen De Langenberg in Zelhem. ’t
Bellegoor in Beltrum en de WAL(d) in Winterswijk over te dragen aan de nazorgorganisatie van de
provincie Gelderland zijn nu zover gevorderd, dat binnen enkele weken een voorstel voor formele
overdracht van deze taak aan de gemeenteraden kan worden voorgelegd.
6. Doorontwikkeling regionale samenwerking
Op 30 november heeft u kunnen deelnemen aan de Radenconferentie over de regionale
samenwerking. De Achterhoekse colleges hebben hier op 24 januari over doorgesproken. Op 22
februari is er een tweede Radenconferentie in de vorm van een werkatelier. Aanmelden kan hier.
Ik hoop u op 22 februari te mogen ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Saar Veneman
secretaris-directeur ad interim

Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Mail mij gerust: s.veneman@regioachterhoek.nl. U kunt de tekst van dit bericht downloaden via www.regioachterhoek.nl/raadsleden
Volg Regio Achterhoek ook via twitter: @regioachterhoek.

