Regio Deal Achterhoek 2019-2020
Waar staan we nu?
Halverwege de Regio Deal Achterhoek* periode nemen we u graag mee in
wat we willen bereiken en wat al bereikt is. Vanaf september 2019 t/m 2020
zijn maar liefst 43 projecten gestart die passen binnen de negen programmalijnen van de Regio Deal.

Slim innoveren
Wat willen we bereiken?
De Achterhoek is een open innovatiesysteem, met kennis- en businessclusters en kansen voor startups en
scale-ups. Open innovatie tussen
sectoren met slimme, schone en
sociale projecten. Voor goede,
aantrekkelijke en arbeidsproductieve banen.
Wat hebben we al bereikt?
• Er zijn drie innovatiecentra in de
Achterhoek waar open innovatie
leidend is. Bedrijven en onderwijs
(GSC, Saxion, HAN) ontwikkelen
hier nieuwe technieken en delen
kennis, ook voor een aantrekkelijke loopbaanontwikkeling.
In Ulft is een broedplaats voor
startups opgericht.

Slim werken,
werven en leren
Wat willen we bereiken?
We trekken jong & ouder talent
aan en bieden ontwikkeltrajecten
(voor arbeidskrachten) en hybride
onderwijs aan. We willen een hogere
arbeidsparticipatie en lager ziekteverzuim door onze beroepsbevolking gezond te houden.
Wat hebben we al bereikt?
• Meerdere projecten startten voor
‘een leven lang ontwikkelen’. Zoals
bij AT Techniekopleidingen in
Terborg en het nieuwe Grensland
College in Winterswijk. Hiermee
zorgen we ervoor dat ook mbo+
onderwijs in de Achterhoek wordt
aangeboden. Beide opleidingen
zijn in nauwe samenwerking met
het bedrijfsleven opgezet.
• Met de vouchers van Opijver
kunnen inwoners zich laten
omscholen naar kansrijke
beroepen.
• Daarnaast ontstonden projecten
voor statushouders en laaggeletterden.
• In 2021 startten projecten om
jong talent een fijne start in de
Achterhoek te geven en om onze
beroepsbevolking fit te houden.

Kwaliteits
verbetering
bestaande
woningvoorraad
Wat willen we bereiken?
We geven een impuls aan het
verduurzamen en levensloopbestendig maken van onze bestaande
woningen. Behalve voor huurwoningen is aandacht nodig voor
particuliere woningen, zodat zij hun
waarde behouden.
Wat hebben we al bereikt?
• Makelaars grijpen het natuurlijke
moment van verhuizing aan om
(ver-)kopers wegwijs te maken in
verduurzaming en het toekomstbestendig maken van koopwoningen.
• Agem werkt aan een ‘ontzorgaanpak’ waarmee particulieren
hun huis aantrekkelijk kunnen
verduurzamen.Deze aanpak wordt
samen met regionale bedrijven
ontwikkeld. Hiermee krijgen eigenaren een totaal-aanbod.
• Woningen van ouderen en
verminderd zelfredzamen worden
voorzien van sociale alarmering,
zodat ze langer zelfstandig en
veilig thuis kunnen wonen.

Passende nieuwe
woningen
Wat willen we bereiken?
Op basis van regionale kwaliteitscriteria voor nieuwbouwplannen
zorgen we ervoor dat er gebouwd
wordt naar behoefte Om aan de
woonbehoefte te voldoen stimuleren we nieuwe woonconcepten.
Wat hebben we al bereikt?
• Er is een wooncoöperatie opgericht voor het betaalbaar wonen in
kleine kernen. Vanuit deze coöperatie worden tijdelijke woningen
aangeboden aan met name
jongeren en ouderen die door
willen stromen. In de gemeente
Aalten zijn de eerste woningen
van het project UutHuuskes opgeleverd.
• In 2021 komt er een nieuwe
woon- en vastgoedmonitor om de
ontwikkelingen in de woonmarkt
(vraag en aanbod) sneller en
adequater te kunnen volgen.

Smart governance
Wat willen we bereiken?
We monitoren hoe de Achterhoek er
voor staat en duiden de beschikbare
data op een duidelijke manier.
Het Grenzhoppers netwerk zetten
we steviger in voor grensoverschrijdende projecten. We delen onze
ervaringen in samenwerken met
andere regio’s.

Enkele projecten uitgelicht
Slim innoveren

Wat hebben we al bereikt?
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Slim innoveren in de Achterhoek:
De Marke, CIVON/SHII en de Steck

(www.demarke.eu,
www.civon.nl, www.shii.nl ,
www.desteck.nu)
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Gerealiseerd in opdracht van de Achterhoek Board

• De eerste Achterhoekmonitor is in
december 2020 gelanceerd: www.
achterhoekmonitor.nl. Naast heel
veel data (ook op gemeentelijk
niveau) is er een uitgebreide jaarpublicatie uitgebracht waarin de
cijfers geduid worden.
• Er is een stevige inzet op grensoverschrijdend ondernemen,
werken en leren. Ontmoetingen,
matching en cursussen worden
door het Werkgeversservicepunt
Achterhoek, de Grenzhoppers
Businesschool en het Internationaal Netwerkbureau in samenhang opgepakt.
(www.grenzhoppers.eu)
* Regio Deal Achterhoek

Passende nieuwe woningen

Passende nieuwe woningen o.a. met de flexibele Uuthuuskes

(www.dkkgelderland.nl)
Regio Deal Achterhoek 2019-2022 is
een overeenkomst tussen Rijksoverheid & Achterhoek (provincie
Gelderland en de Achterhoek
Board). Doel hiervan is om de
brede welvaart in de Achterhoek
te vergroten door het toekomstbestendig maken van economie, leefomgeving en bestuurlijke slagkracht
met een samenhangende aanpak.
Kortom voor een Achterhoek waar
het goed werken en wonen is.
Uitgangspunt hierbij is de Achterhoek Visie 2030, opgesteld door
ondernemers, maatschappelijke
organisaties en overheden in de
Achterhoek.

Slim werken, werven, leren

Slim werken, werven en leren met
o.a. Opijver (www.opijver.nl),
Grensland College
(www.grenslandcollege.nl) en
AT Techniekopleidingen

(www.atopleidingen.nl)

Regio Deal Achterhoek 2019-2020
Fijnmazige
bereikbaarheid

Transformeren
en slopen (leeg
staand) vastgoed

Wat willen we bereiken?
We verbeteren de fijnmazige bereik
baarheid van de Achterhoek met
nieuwe, slimme vervoersoplossingen.

Enkele projecten uitgelicht
Fijnmazige bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?
We zetten in op zoveel mogelijk
voorkomen van leegstand. Bij leegstand zoeken we naar een andere
bestemming of kiezen we voor
sloop. Vanuit de Regio Deal wordt
vooral ingezet op kennisdeling en
concrete transformatieprojecten.

Wat hebben we al bereikt?
• Bij acht treinstations en twee
toeristische locaties staan nu
100 deelfietsen. In 2021 breiden
we de locaties uit. In Zieuwent
en Groenlo zijn nu al elektrische
deelauto’s in gebruik.
• Met netmobiel gaan we nog
een stap verder, deze app is
ontwikkeld in samenwerking met
Oost-Gelre. De app wordt in 2021
gelanceerd en uitgerold naar de
hele Achterhoek.
• In Lichtenvoorde komt in 2021
de eerste mobiliteitshub, waar
vervoersmogelijkheden en faciliteiten bij elkaar worden gebracht.

Wat hebben we al bereikt?
• Om leegstand van vastgoed in
kernwinkelgebieden te voorkomen is er voor ondernemers
een leergang ‘toekomstbestendig
ondernemerschap’.
• De Oudestraat in Neede is het
eerste kernwinkelgebied dat
wordt getransfomeerd met
een bijdrage vanuit de Regio
Deal. Hierbij worden onder
andere winkels omgevormd tot
woningen.

Circulair onder
nemen en kring
looplandbouw

Vitaal
buitengebied

Wat willen we bereiken?
We stimuleren dat Achterhoekse
bedrijven en de agrarische sectoren
(nog) duurzamer en schoner gaan
produceren.
Wat hebben we al bereikt?
• Op een drietal bedrijventerreinen
in Doetinchem, Oost Gelre en
Berkelland kijken de ondernemers samen hoe ze meer circulair
en toekomstbestendig kunnen
ondernemen. Cirkelregio De
Achterhoek zorgt voor kennisdeling en expertise over circulair
bouwen en slopen. Met praktische
voorbeelden en een grondstoffenbank.
(www.cirkelregioachterhoek.nl)
• Binnen de landbouwsector lopen
veel projecten waarbij Agroinnovatiecentrum De Marke vaak
een belangrijke rol vervult en
leerlingen van het Zone.college
aansluiten. Nieuwe innovaties
worden ondersteund, bijvoorbeeld het project Zonvarken en
het telen van meelwormen als
duurzame bron van eiwit en vet.

Wat hebben we al bereikt?
• Bij het project ‘Ondermijning in
zicht’ brengen we miststanden en
kwetsbaarheden in beeld. Zowel in
het buitengebied als op bedrijven
terreinen. Tijdens ondernemers
Alert avonden (KIEK UUT) informeren we de ondernemers.
• Met bewoners van de erven in het
buitengebied wordt gesproken
over de toekomst en zij worden
begeleid door erfcoaches. Een
breed palet komt hierbij ter
sprake: stoppen, saneren (sloop,
asbest etc.), nieuwe verdienmodellen.

Totale investeringen versus bijdrage Regio Deal per programmalijn (x 1 miljoen)

Fijnmazige bereikbaarheid met duurzaam deelvervoer o.a. via Gaon
(www.gaon.nl)

kringlooplandbouw

Circulair ondernemen en Kringlooplandbouw o.a. met Zonvarken
(www.zonvarken.nl) en duurzame eiwitproductie met meelwormen
(www.winsect.com)

l Regio Deal 28%

Transformeren en slopen vastgoed

l Ondernemers 19%

Passende nieuwe woningen

l Provincie 17%

Kwaliteitsverbetering

l Organisaties 21%

bestaande woningvoorraad

l Regio/gemeenten 11%

Circulaire Achterhoek

l Overig 4%

Fijnmazige bereikbaarheid
Slim werken, werven en leren
Slim innoveren
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Opnieuw blijkt dat de Achterhoek
daadwerkelijk in staat is SAMEN
de stap te zetten naar een regio
die voorop loopt, een regio waar
leven, wonen & werken in balans
zijn. Opnieuw zien we dat iedereen
bijdraagt en in goede samenwerking tot resultaten komt. En dat
is misschien wel het belangrijkste
resultaat!

Verdeling investeringen in de 43 projecten

Vitaal buitengebied

0

Er is in 2019-2020 bijna 11 miljoen
van de ontvangen 20 miljoen voor
de Regio Deal gebruikt. De totale
investering in diverse projecten is
ruim € 38,4 miljoen; 28% daarvan
komt uit de Regio Deal bijdrage
van het Rijk en 72% is volledig uit
de Achterhoekse samenwerking
bijgedragen. Daarvan is de bijdrage
van ondernemers en organisaties
substantieel: 40%. De cofinanciering vanuit de regio is daarmee
fors hoger dan de 50% die nodig is.
In vergelijking met andere regio’s
is de Achterhoek concreter in de
uitvoering, waarvoor het Rijk ons
complimenten heeft gegeven.. Het
is positief dat de cofinanciering zo
voortvarend wordt ingezet voor
de uitvoering van de projecten.
De samenwerking binnen de regio
is intensiever geworden en er is
betere focus op doelen en resultaten.

We doen het
echt samen

Smart Governance

nnntotale investering nnnbijdrage Regio Deal			

Uit een analyse blijkt dat de meeste
projecten aan meerdere doelen
van de Achterhoek Visie2030
bijdragen. Daar waar dat kan, wordt
dus zo integraal mogelijk gewerkt.
Een mooi vliegwieleffect: de
thema-overschrijdende samenwerking is door de Regio Deal aangewakkerd. De Regio Deal vormt
daarmee een krachtige impuls
voor nieuwe en bestaande project
ideeën die nu tot uitvoering komen.
Een overzicht van de Regio Deal
projecten is te vinden op
www.8rhk.nl.

Budget en
cofinanciering

Circulair ondernemen en

Wat willen we bereiken?
We stimuleren gezond en veilig
wonen. Ondermijnende activiteiten
pakken we aan, onder meer door
leegstaande stallen te slopen of
te herbestemmen. Ook willen we
nieuwe economische activiteiten
in het buitengebied. Met circulaire
landbouw zorgen we voor meer
biodiversiteit en behoud van natuur
en landschap.

Vliegwieleffect
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Meer informatie bij Daniël van der
Donk, projectleider Regio Deal
Achterhoek, d.vanderdonk@8rhk.nl
of tel.(0314) 32 12 41.

