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Context 

Het vaststellen van de “Achterhoek Visie 2030” valt onder de verantwoordelijkheid van de 

Achterhoek Raad, zoals vastgelegd in de 25ste ‘Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek’ (vastgesteld 

op 10 maart 2021). 

 

Inleiding 

Op 8 april 2019 heeft de Achterhoek Raad de Achterhoek Visie 2030 vastgesteld. Inmiddels zijn we  
ruim drie jaar verder en zijn er de nodige ontwikkelingen geweest. Nieuwe thema’s hebben zich 

aangediend en er zijn nieuwe inzichten en cijfers. Onder meer via de Achterhoek Monitor en de Woon- 

en Vastgoed monitor. 
Daarnaast heeft de Board n.a.v. de evaluatie van de samenwerking in 2020/2021 een drietal 

actiepunten opgepakt die raken aan de Visie 2030. Het gaat daarbij om de volgende drie punten uit 
de evaluatie: 

o Het tegen het licht houden van de gestelde doelen in de Visie2030, en waar nodig 
deze actualiseren of concretiseren. 

o Het nader verkennen en onderbouwen of het thema landelijk gebied (vitaal platteland, 

droogte en stikstof) binnen de samenwerking een plek moet krijgen, of dat dit beter 
op een andere manier georganiseerd kan worden.  

o Op basis van bovenstaand punten zullen we in 2022 de Visie 2030 actualiseren.  
 

Korte samenvatting herijking 

Samen met de Thematafels is de afgelopen maanden goed gekeken naar de Visie 2030 en naar de 
daarin opgenomen doelstellingen. In de Achterhoek Raad van 23 mei jl. hebben we u geïnformeerd 

over de belangrijkste opgaven en aanscherpingen in de nieuwe Visie 2030. De presentatie die tijdens 
die vergadering is gehouden, is bij de stukken gevoegd als bijlage.  

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in de Visie 2030 die nu ter 
besluitvorming aan u voorligt.  

 

 
 

 
 

 



 

Samenvatting per hoofdstuk 
 
Hoofdstuk 1 vertrekpunt 

➢ We hebben expliciet aandacht gegeven aan Achterhoek SDG-regio en Brede Welvaart 
    en een vertaling gemaakt naar de belangrijkste SDG’s voor de totale visie. 

➢ Er is nadrukkelijk aandacht geschonken aan de grote ruimtelijke opgaven die er zijn en de 

transitie van het landelijke gebied. De aanpak hiervan overstijgt de Thematafels en vaak    
ook de geografische grenzen van 8RHK. Hierover hebben we u in de Zomermail 

geïnformeerd. 
➢ De opgaven zijn geactualiseerd op basis van de nieuwe cijfers en het thema ‘Grens’ is 

 verder uitgewerkt. 
 
Hoofdstukken 2 en 3 Smart Economy en Smart Living 

➢ De opgaven en doelen zijn voor ieder thema geactualiseerd. De doelenboom geeft een    
    overzicht van de doelen en streefwaarden.  

➢ Voor elk thema is er een verbinding gelegd met 3 SDG-doelen waaraan wordt bijgedragen. 
➢ Wat betreft de N18 is in de concept-Visie die nu voorligt een aangepast voorstel 

    opgenomen onder betrouwbaar vervoer. De onderbouwing hiervan vindt u in bijlage 5.2. 

➢ De teksten van de aantrekkelijke woonregio zijn in lijn gebracht met de nieuwe 
    woonagenda zoals deze momenteel in voorbereiding is.    

 
Hoofdstuk 4 Smart Governance 

➢ De bevindingen uit de evaluatie zijn verwerkt. 
➢ De Achterhoek Monitor is opgenomen. 

 

 
Concept besluit 

De Achterhoek Raad besluit de ‘Herziene Achterhoek Visie 2030’ vast te stellen. 
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