
 

 

 

Achterhoek Raad 

Informatieve memo ‘Regio Deal’ 

 

 

Aan : Achterhoek Raad 

Van : Achterhoek Board 

Datum : 3 april 2023 

Agendapunt : 1, bijlage 1.1 + bijlage 1.2 ‘Ontvangen brief BZK Regio Deal’ 

 
Op 17 februari jl. heeft u van ons het persbericht ontvangen dat de Achterhoek helaas geen nieuwe 
Regio Deal met het Rijk kan sluiten in deze vierde tranche. Op 20 februari jl. ontvingen we van het 
ministerie de onderbouwing hiervoor, deze treft u als separate bijlage aan. 
 
Het ministerie geeft in deze brief aan dat de ervaringen met de samenwerking en de behaalde 
resultaten als erg positief worden gewaardeerd.  En dat de minister tijdens het werkbezoek op  
23 januari jl. veel mooie resultaten heeft gezien. Zie hiervoor ook het filmpje 
https://www.youtube.com/watch?v=545EHC3ug98 dat we aan de minister hebben laten zien en de 
eindrapportage https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2023/01/RegioDeal-8RHK_eindrapportage.pdf 
die we overhandigd hebben. 
 
Ook hebben we de problematiek goed beschreven en onderbouwd met gegevens over brede 
welvaart. 
 
Er worden drie redenen gegeven waarom we niet zijn geselecteerd: 

1. de beoogde resultaten ten aanzien van de opgaven zijn niet geheel duidelijk;  
2. de beschreven aanpak is niet duidelijk;  
3. de borging na afloop van de deal is onvoldoende beschreven.  

 
Uw voorzitter heeft contact opgenomen met de minister over de afwijzing. Onze indruk is dat niet 
zozeer de kwaliteit van onze aanvraag, maar meer het verdelen van de middelen over Nederland 
debet is aan de afwijzing. Daarbij komt dat we een positieve uitstraling hebben, wat in dit geval 
mogelijk tegen ons gewerkt heeft. De minister heeft in het gesprek aangegeven de samenwerking 
graag voort te willen zetten en de Achterhoek te willen helpen om de aanvraag richting vijfde 
tranche scherper te maken. Dit aanbod nemen we natuurlijk aan. 
 
We zullen, gelet op bovenstaande, voor onze volgende aanvraag meer aandacht besteden aan de 
bijzondere positie van onze regio en het beperkte aandeel aan Rijksmiddelen dat in de Achterhoek 
landt. Onze grensligging versterkt dit beeld, ook dat zullen we in de volgende aanvraag nog scherper 
voor het voetlicht brengen.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=545EHC3ug98
https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2023/01/RegioDeal-8RHK_eindrapportage.pdf


We hebben inmiddels ambtelijk contact gelegd met het ministerie om nu al samen te kijken waar de 
resultaten en aanpak niet duidelijk genoeg zijn. En waarbij we ons graag laten inspireren door de 
ideeën van het Rijk hiervoor. Onze opgaven zijn helder.  
 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen 
Naar verwachting wordt rond de zomer de vijfde (en naar verwachting tevens laatste) tranche 
opengesteld.  De besluitvorming hierover zal dan pas eind 2023/ begin 2024 zijn. Daarbij verwachten 
we – nu het Rijk de laatste twee tranches naar alle waarschijnlijkheid samenvoegt – dat veel regio’s 
een aanvraag zullen indienen. Er is in totaal nog circa 616 miljoen euro te verdelen.  
 
Meer dan een Regio Deal 
De uitdagingen voor de Achterhoek blijven ook de komende periode onverminderd groot, zeker met 
de toenemende vergrijzing en ontgroening in onze groeiende Achterhoekse economie. De doelen uit 
onze herijkte Achterhoek Visie 2030 blijven overeind staan en willen we met elkaar behalen. Met of 
zonder een Regio Deal. We zijn tot veel in staat, voorlopig ook zonder nieuwe Regio Deal.  
 
Om maar een greep te doen uit de vele ontwikkelingen die gaande zijn: we werken hard aan de 
Woondeal en hoe deze optimaal landt in de Achterhoek, we doen mee met de Eo Wijersprijsvraag en 
werken parallel aan het Regio-arrangement, samen met de provincie. Vanuit mobiliteit start de 
komende periode de implementatiefase voor de RegioExpres, een groot lobbysucces van afgelopen 
jaar. En we blijven scherp op het debat over de Noordelijke Aftakking van de Betuweroute. Ook 
blijven we inzet plegen op onderwijs en arbeidsmarkt, onder meer via het Gelre Pact, en voor de 
gezondste regio. De lobby voor deze thema’s blijft onverminderd groot. Kortom: we zijn als 8RHK 
ambassadeurs veel meer dan alleen de Regio Deal.  
 
Ook zonder Regio Deal is er in 2023 ruimte voor het indienen en uitvoeren van projecten die echt 
bijdragen aan de doelen die we met elkaar hebben gesteld in de Visie 2030. Er is op dit moment voor 
2023 nog ruim 5 miljoen euro aan budget beschikbaar vanuit de Gebiedsagenda Achterhoek 
(provinciale middelen) en het Investeringsfonds. 
Ondertussen blijven we gezamenlijk zoeken naar andere mogelijkheden voor funding van goede 
projecten en programma’s, bijvoorbeeld via het Groeifonds, Think East en de Euregio. Zoals we dat 
eigenlijk altijd al doen. 
 
We blijven ons als ambassadeurs volop met elkaar, met u inzetten om de Achterhoek de mooie, 
innovatieve en gelukkige regio te houden die het nu is. Deze zomer bestaan we met onze huidige 
8RHK ambassadeurs-samenwerking 5 jaar. Een bijzonder moment om samen bij stil te staan en te 
vieren! Een uitnodiging daarvoor volgt. 
 
                                                     .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


