
Nieuwe bestuurscultuur: 
kom (in)formeren in de Achterhoek!
Geachte informateurs,

In de Achterhoek hebben wij een aantal ideeën om dit vorm te geven en we hebben in onze regio hierin ook al 
betekenisvolle stappen gezet. Wij werken dan ook graag met u mee aan deze nieuwe bestuurscultuur. Maar dat vraagt 
ook een stap van u richting de regio!

Een nieuwe bestuurscultuur betekent een bredere blik op Nederland. Steeds meer mensen uit de Randstad weten 
de weg naar de regio, in het bijzonder de Achterhoek, te vinden. Maar ‘politiek Den Haag’ blijft daarbij achter. Kijk 
naar de afspiegeling in uw Kamers, analyseer uw beleid en uitgaven van de afgelopen jaren en u constateert dat de 
oude politiek iets te veel op de eigen omgeving (het westen) gefocust is. Een nieuwe bestuurscultuur richt zich wat 
ons betreft echter niet op jij-bakken en kijken naar wat niet goed gaat. Een nieuwe bestuurscultuur vraagt om een 
radicale omslag in denken en doen. Het vraagt om investeren in tijd, ruimte en elkaar. In heel Nederland dus. Door onze 
opgedane ervaringen, onze schaalgrootte en betrouwbaarheid als samenwerkingspartner is de Achterhoek de ideale 
plek om hiermee aan de slag te gaan. Een mooie eerste stap kunt u nu al maken door een deel van uw verkenningen, 
onderhandelingen en gesprekken in de Achterhoek te voeren. Wij ontvangen u met open armen.
 
 
Handreikingen nieuwe bestuurscultuur

In onze eerdere brief aan informateur Tjeenk Willink deden wij u een aantal handreikingen. Onderwerpen die uitstekend 
passen bij een nieuwe bestuurscultuur. Wij waarderen het zeer als u deze onderwerpen betrekt in het opstellen van uw 
regeerakkoord.

Een nieuwe bestuurscultuur betekent meer focus op brede welvaart en SDG’s. In het licht van de gevolgen van de COVID-19 
crisis en de urgentie ten aanzien van het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) heeft u geconstateerd 
dat brede welvaart niet alleen gaat over kwalitatieve groei hier in Nederland, maar juist over onze wereldwijde 
ecologische en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Achterhoek neemt als SDG-regio, in samenwerking met het 
Rijk en de provincie, graag het voortouw om het instrumentarium voor het meten van Brede Welvaart en de SDG’s en 
het voeren van beleid hierop verder vorm te geven. 

Onze tekstsuggestie voor in het regeerakkoord:
“Met het regionaal economische beleid zet dit kabinet verder in op de ontwikkeling van nieuw instrumentarium 
voor het meten en voeren van beleid op basis van brede welvaart en de Sustainable Development Goals (SDG’s). 
De Achterhoek is als eerste SDG-regio in Nederland met goede scores op brede welvaart bij uitstek geschikt om dit 
instrumentarium verder uit te werken.”



Een nieuwe bestuurscultuur betekent investeren in regionale bereikbaarheid om landelijke opgaven op de woning- en 
arbeidsmarkt aan te pakken. De Achterhoek ligt centraal in de verbinding tussen Noord- en Zuid-Nederland, en tussen 
West-Nederland en Duitsland, ideaal om een bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt en volkshuisvestelijke opgave van 
het land. Zeker voor de steeds groter wordende groep Nederlanders die vaker vanuit huis werken en belang hechten 
aan ruimte en een groene woonomgeving. Voor de groei van ons inwoneraantal, van onze banen en onze maakindustrie 
is betere infrastructuur essentieel. Verbreding van de N18 en investeringen over spoor via de RegioExpres zijn hard 
nodig.

Onze tekstsuggestie voor in het regeerakkoord:
“Het kabinet investeert verder in regionale bereikbaarheid over weg en spoor, zoals de opwaardering van de 
spoorlijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk (RegioExpres) en de N18. Een goede verbinding tussen stedelijke 
gebieden en het landelijk gebied draagt bij aan een betere balans voor wonen en werken in Nederland.”

Een nieuwe bestuurscultuur betekent een omslag maken van zorg naar gezondheid, regionalisering van de zorg met 
een andere organisatiestructuur. In al uw verkiezingsprogramma’s wordt gepleit voor regionalisering van de zorg. 
De Achterhoek start als eerste regio met het Kavelmodel van HealthKIC – onder de noemer Achterhoek Gezond 
- om te werken aan verbetering van de gezondheid van alle inwoners. Onder meer Menzis, de Noaber Foundation, 
PGGM, Alles is Gezondheid en het ministerie van VWS ondersteunen dit initiatief. Dit samenwerkingsverband tussen 
zorgorganisaties, zorgverzekeraars, overheden en ondernemers zet zich in om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en 
kwaliteit van onze zorg te waarborgen.

Onze tekstsuggestie voor in het regeerakkoord:
“Om de juiste zorg op de juiste plek te bieden, investeert dit kabinet in verdere regionalisering van de zorg. We 
kijken daarbij specifiek naar de Achterhoek, die als eerste regio in Nederland via het Kavelmodel start met een 
vernieuwende organisatievorm van gezondheidszorg waarbij collectief wordt ingezet op preventie en gezondheid.”

Een nieuwe bestuurscultuur betekent een omslag naar verduurzaming van onze landbouw. Verduurzaming van de 
landbouw is van groot belang. Eerder heeft het Rijk de Achterhoek aangewezen als experimenteerregio voor 
de kringlooplandbouw. Zoals met de Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Kunstmestvrije Achterhoek en agro-
innovatiecentrum De Marke (een samenwerking met Wageningen University & Research). De oplossingen die binnen 
deze initiatieven ontwikkeld en getest worden, zijn breed toepasbaar voor de rest van Nederland. Bovendien is de 
Achterhoek pioniergebied voor het nieuwe Nationaal Programma voor het Landelijk Gebied (NPLG).

Onze tekstsuggestie voor in het regeerakkoord:
“De huidige transformatie naar kringlooplandbouw gebeurt in samenhang met de grote energieopwekkingsopgaven, 
de stikstofproblematiek, droogte en biodiversiteit. De Achterhoek loopt voorop in innovatie van de agrarische 
sector en kringlooplandbouw. Het kabinet pakt droogte en stikstof in samenhang aan en investeert daar waar de 
problemen het grootst zijn. Zo is een oplossing voor de Veluwe, Twente en de Achterhoek ook een oplossing voor 
heel Nederland.”



  

Samenvattend

Wij bieden een volgend kabinet experimenteerruimte en kansen om te werken aan een nieuwe bestuurscultuur door 
de Achterhoek te benutten voor:

• koppeling van SDG’s aan regionale economische groei en brede welvaart;
• verduurzaming landbouw door kringlooplandbouw in samenhang met grote (plattelands)opgaven aan te pakken;
• regionalisering van de gezondheidszorg in de omslag van zorg naar gezondheid;
• verbetering van de bereikbaarheid over weg en spoor in de regio om de opgaven op de landelijk woning- en 

arbeidsmarkt te kunnen realiseren.

Kortom: kom (in)formeren in de regio! U bent van harte uitgenodigd om een deel van uw gesprekken bij ons, op een 
passende locatie in de Achterhoek te voeren en kennis te maken met onze manier van samenwerken aan een nieuwe 
bestuurscultuur. Wij horen graag of u dit aanbod aanneemt, u kunt hiervoor contact opnemen met adviseur Public 
Affairs Joram van Donk, j.vandonk@8RHK.nl. 
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