
Vanmiddag zijn wij in deze bijzondere raadsvergadering bijeen om met de commissaris van de koning 

te spreken over de regionale samenwerking en de positie van de regio Achterhoek. Om het gesprek 

met de raad te openen wil ik een aantal zaken inhoudelijk  benoemen waar het belang van de regio 

en de rol van de provincie elkaar raken.  

Een actueel en zorgelijk onderwerp is het uitstappen van de gemeente Montferland uit de regio 

Achterhoek. En dat op het moment dat samenwerking meer dan ooit van belang is. Graag horen wij 

van de commissaris hoe hij hier tegenaan kijkt.  Kan dat zomaar en wie is dan de volgende? De 

ondersteuning vanuit de provincie aan de regio is cruciaal. Maar als gemeentes zomaar opstappen, 

tast dat dus ook het rendement van de inzet van de provincie voor de regio aan. 

 Een terugkerend onderwerp blijft de bereikbaarheid van de Achterhoek met name per trein. Goede 

stappen zijn gezet met de spoorverbetering, maar uiteindelijk moet de inzet blijven: 

spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Winterswijk.  Wij rekenen daarbij ook in de toekomst op hulp 

van de provincie. Dat wij die verbinding niet nodig hebben om een outlet-centrum te bereiken lijkt 

mij evident. Een regio die alle zeilen bijzet om zijn voorzieningen op peil te houden, wordt zwaar 

geraakt als dit soort ontwikkelingen doorgang vinden. Hopelijk houd de provincie hier zijn poot stijf 

en blijft onze provincie dergelijke ontwikkelingen bespaard. 

Als we puur de lijst met samenwerkingsverbanden bekijken, is die indrukwekkend. Niet alles loopt 

even soepel, maar het ook niet alleen maar kommer en kwel. De inzet van provinciale zijde om 

samenwerkingen te verbeteren, en eenheid te bewaren, hebben we echter keihard nodig. We 

hebben gezien dat de provincie hier echt het verschil kan maken.  

Tot slot: we zijn hier te gast in een prachtige sporthal, mede mogelijk gemaakt door de provincie 

Gelderland. Doetinchem herbergt een aantal sporten die te klein zijn om in elke gemeente te 

hebben. Volgend jaar vindt in deze regio de Nationale Sportweek plaats. Waar wij nou nog handen 

en voeten aan zouden willen geven, is de gehandicaptensport. Een hele klus die regionaal ingestoken 

zou moeten worden. Arnhem schijnt hiervoor bijvoorbeeld een succesvol concept te hebben. Zou het 

niet prachtig zijn, als ook de provincie daar in deze regio daar de schouders onder zet en dat we de 

gehandicaptensport in de achterhoek gezamenlijk eens goed op de kaart zetten. 


