
Rijk en regio investeren fors in Regio Deal Midden en West Brabant  

Met een impuls van 10 miljoen euro sluit het Rijk aan bij de ambitie van de regio Midden 

en West- Brabant om het MKB in de regio te versterken. Dat schrijft minister Carola 

Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa 

Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken 

bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De Regio Deal Midden- en 

West- Brabant Makes and Moves richt zich op het versterken van het MKB in de 

maakindustrie, in de onderhouds- en de logistieke sector. Ondernemers, onderwijs en 

overheid werken samen in de Regio Deal aan 17 innovatieprojecten. De arbeidsmarkt 

krijgt daarbij bijzondere aandacht. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en 

specifieke invulling van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.  

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Midden en West Brabant uit 88 

inzendingen voor een Regio Deal. De regio Midden- en West- Brabant heeft een grote logistieke 

sector en maakindustrie. De Regio Deal Makes and Moves zet zich in om het economische 

ecosysteem in de regio te versterken tot een duurzame en toekomstbestendige economie met een 

centrale rol voor het MKB.  

Verder zet de Deal in op een arbeidsmarkt in Midden- en West- Brabant, waaraan zoveel mogelijk 

mensen kunnen deelnemen door het opleiden en leven lang ontwikkelen van personeel uit alle 

lagen van de bevolking. Om dit te bereiken richt de regio fysieke en digitale ontmoetingsplekken in 

waar bedrijven, kennisinstellingen en studenten samenwerken aan slimme oplossingen voor 

duurzame logistiek en maakindustrie.  

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio 

Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar. De regionale overheden leggen ook 54 miljoen 

euro in. Dit bedrag wordt aangevuld door andere partijen waaronder het bedrijfsleven en 

onderwijsinstellingen uit de regio tot een bedrag van 120 miljoen. Daarmee is de begroting voor de 

deal rond.  

Partners  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal. 

Samen met de Stichting Midpoint Brabant, NV REWIN West-Brabant, Regio Hart van Brabant, Regio 

West Brabant, gemeente Tilburg en de gemeente Breda is deze deal tot stand gekomen.  

Regio Deals  

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 

de regio’s. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier passend 

bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en Regio hebben het afgelopen half jaar plannen 

gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te 

versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende 

zorg voor ouderen die langer thuis wonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en 

meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regio Deals versterken 

bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio 

met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.  

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-

voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-

midden--en-west--brabant-makes-and-moves    
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Rijk en gemeente investeren ruim 15 miljoen euro in leefbaarheid Den Haag Zuidwest  

Om de leefbaarheid in Den Haag Zuidwest te vergroten investeren Rijk en regio 

gezamenlijk ruim 15 miljoen euro in de Regio Deal Den Haag Zuidwest. Dat schrijft 

minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens 

minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere 

betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De gemeente 

Den Haag en het Rijk werken samen met bewoners en lokale ondernemers aan het 

vergroten van de sociale cohesie, werkgelegenheid, veiligheid en de economische positie 

van de wijken. Nu er een akkoord is gekomen op de specifieke invulling en financiering 

van de deal, kan de gemeente starten met de uitvoering.  

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de gemeente Den Haag uit 88 inzendingen voor 

een Regio Deal. Het Rijk en de gemeente Den Haag gaan samenwerken aan een betere 

leefomgeving in Den Haag Zuidwest en aan verbetering van kansen voor de bewoners op werk en 

betrokkenheid bij de buurt. Bijvoorbeeld door het opzetten van meerdere maatschappelijke 

projecten waardoor bewoners meer gaan meedoen in de samenleving en zich betrokken voelen bij 

hun portiek, straat en wijk. Een voorbeeld van zo’n project is Made in Moerwijk. Bewoners werken 

hier op creatieve manieren samen aan nieuwe producten met gerecycled materiaal in een 

professionele werkomgeving. Deelnemers krijgen daarmee de kans om te werken aan hun eigen 

ontwikkeling en toekomst. De Regio Deal zet ook in op het versterken van lokaal ondernemerschap 

en de arbeidsmarktkansen van de inwoners uit Den Haag Zuidwest.  

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio 

Deal stelt het Rijk 7,5 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 

minstens 7,5 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  

Partners  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Justitie 

en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met 

de gemeente Den Haag is deze deal tot stand gekomen.  

Regio Deals  

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 

de regio’s. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier passend 

bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen 

gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te 

versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende 

zorg voor ouderen die langer thuis wonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en 

meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regio Deals versterken 

bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio 

met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.  

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-

voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-den-

haag-zuidwest    
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Rijk en regio investeren 20 miljoen euro in bodemdaling Groene Hart  

Bodemdaling in het Groene Hart is een probleem voor zowel stad als platteland. Om deze 

regio toekomstbestendig te maken investeren Rijk en regio gezamenlijk 20 miljoen euro 

in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Dat schrijft minister Carola Schouten van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen 

vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Acht lokale overheden en het Rijk werken 

samen aan manieren om beter om te gaan met de gevolgen van bodemdaling. Nu er 

overeenstemming is over de specifieke invulling en financiering van de deal, kan de regio 

starten met de uitvoering.  

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Groene Hart uit 88 inzendingen voor 

een Regio Deal. De bodemdaling heeft gevolgen voor veel verschillende gebieden. Het raakt onder 

andere woningbouw, infrastructuur en landbouw. De projecten binnen deze Regio Deal zijn gericht 

op het bieden van handelingsperspectief voor bewoners, bedrijven en overheden hoe om te gaan 

met de effecten van bodemdaling. Het gaat hierbij om kennisontwikkeling en verspreiding van 

oplossingen die betrekking hebben op onder andere woningbouw, agrarisch ondernemerschap en 

CO2 reductie. Ook voorlichting en advies krijgen een belangrijke rol.  

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio 

Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 10 

miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  

Partners  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede 

ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de gemeente Gouda, gemeente Alphen aan den 

Rijn, gemeente Woerden, provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap van 

Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap Schieland en de 

Krimpenerwaard is deze deal tot stand gekomen. In de uitvoering van de Regio Deal wordt nauw 

samengewerkt met kennisinstellingen, inwoners en ondernemers.  

Regio Deals  

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 

de regio’s. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier passend 

bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen 

gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te 

versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende 

zorg voor ouderen die langer thuis wonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en 

meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regio Deals versterken 

bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio 

met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.  

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-

voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-

bodemdaling-groene-hart   
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Rijk en regio investeren 20 miljoen euro in natuurinclusieve landbouw in Noord 

Nederland  

Om natuurinclusieve landbouw een impuls te geven investeren Rijk en regio gezamenlijk 

20 miljoen euro in de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland. Dat 

schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede 

namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties en 

andere betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De 

provincies Friesland, Groningen en Drenthe werken samen met boeren, bewoners, 

natuur-, landschapsorganisaties en kennisinstellingen aan een vitaal platteland en een 

gezonde agrarische sector. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en 

specifieke invulling van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.  

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de drie Noordelijke provincies uit 88 

inzendingen voor een Regio Deal. Het aantrekkelijk en rendabel maken van natuurinclusief boeren 

draagt bij aan het realiseren van een sterke en duurzame landbouwsector. Om dat te kunnen doen 

zijn acht gebieden gekozen, waar initiatieven ontwikkeld worden ter bevordering van onder meer 

de biodiversiteit, het landschap en het verdienvermogen van de boeren. In acht gebieden, die sterk 

van elkaar verschillen qua bodem, landschap, type landbouw en omvang, wordt per gebied 

gekeken wat nodig is. Met de omslag naar een sterke en duurzame landbouw kan Noord Nederland 

ook in de toekomst een voorloper blijven, krijgt kringlooplandbouw stap voor stap vorm en houden 

inwoners perspectief op werk en een prettige leefomgeving.  

In de Friese Groote Veenpolder ontwikkelen 40 agrarische bedrijven nieuwe verdienmodellen voor 

een duurzame bedrijfsvoering. Bestaande duurzaamheidsplannen van boeren op het Drents Plateau 

worden verbreed met aandacht voor biodiversiteit en landschap. Een pilot in het Groningse 

Westerwolde gaat de economische en ecologische effecten van een aangepast (akker-)bouwplan 

monitoren, waarbij er onder meer aandacht is voor lokale afzet van producten. In alle gebieden 

wordt voortgebouwd op collectieven die al actief zijn. Door gebiedsgericht te werken, levert de 

Regio Deal nieuwe kennis en instrumentarium op waar heel Nederland van profiteert en dat ook 

input vormt voor het nieuw Europees landbouwbeleid. Om die reden zijn de kennisinstellingen – 

van MBO tot WO – ook nauw betrokken in de vorm van stageplekken en onderzoeksprojecten.  

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio 

Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 10 

miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  

Partners  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

mede ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de provincies Groningen, Friesland en 

Drenthe is deze deal tot stand gekomen. Het brede netwerk van ketenpartijen, kennisinstellingen 

en maatschappelijke organisaties AgroAgenda Noord Nederland is ook betrokken. Op deze manier 

werkt de Regio Deal aan breed draagvlak en grote betrokkenheid van het hele gebied.  

Regio Deals  

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 

de regio’s. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier passend 

bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen 

gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te 

versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende 

zorg voor ouderen die langer thuis wonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en 

meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regio Deals versterken 

bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio 

met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.  

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-

voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-

natuurinclusieve-landbouw-noord-nederland 
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Rijk en regio investeren 40 miljoen euro in Achterhoek  

Om de Achterhoek in de toekomst aantrekkelijk te houden voor haar bewoners 

investeren Rijk en regio gezamenlijk 40 miljoen euro in de Regio Deal Achterhoek. Dat 

schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede 

namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 

andere betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De 

Achterhoek kampt met een dalende (beroeps-) bevolking, terwijl het een sterke en 

innovatieve regio is met veel gespecialiseerde maakbedrijven. De regio werkt samen met 

bewoners aan het behoud van een gezonde economie, met slimme innovaties in de 

maakindustrie, en aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Nu er 

overeenstemming is voor de financiering en specifieke invulling van de deal, kan de regio 

starten met de uitvoering.  

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Achterhoek uit 88 inzendingen voor 

een Regio Deal. De uitdaging in de Achterhoek ligt in het aantrekken van arbeidskrachten van 

buiten de regio en ervoor te zorgen dat jonge Achterhoekers er willen blijven wonen en werken. 

Ook wordt gewerkt aan een goede bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen en 

kringlooplandbouw. Daarbij investeert de regio in het woningaanbod en in het buitengebied, 

bijvoorbeeld door leegstaand agrarisch vastgoed aan te pakken en criminaliteit te bestrijden. Het 

verbeteren van de leef- en woonomgeving draagt zo bij aan het aantrekkelijk houden van de regio. 

Op deze manier blijft de regio toekomstbestendig.  

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio 

Deal stelt het Rijk 20 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 20 

miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  

Partners  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn samen met het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de 

provincie Gelderland en de regio Achterhoek is deze deal tot stand gekomen.  

Regio Deals  

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 

de regio’s. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier passend 

bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen 

gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te 

versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende 

zorg voor ouderen die langer thuis wonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en 

meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regio Deals versterken 

bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio 

met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.  

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-

voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-

achterhoek   
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Rijk en regio investeren 40 miljoen euro in Zuid en Oost Drenthe  

De regio Zuid en Oost Drenthe zet de komende jaren in wonen, werken en welzijn. 

Hiervoor investeren Rijk en regio gezamenlijk 40 miljoen euro. Dat schrijft minister 

Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa 

Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken 

bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De provincie en zes 

gemeenten in de omgeving werken samen met onder meer bewoners, 

onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en bedrijven aan verschillende projecten 

die bijdragen aan voldoende en geschikte woningen, perspectief op een baan en 

passende zorg. Nu er overeenstemming is voor de financiering en aanpak van de deal, 

kan de regio starten met de uitvoering.  

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Zuid en Oost Drenthe uit 88 

inzendingen voor een Regio Deal. Om de leefbaarheid in Zuid en Oost Drenthe te vergroten en een 

aantrekkelijker perspectief te bieden aan haar inwoners werken de provincie en verschillende 

gemeenten met elkaar samen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. In Drenthe is er een 

toenemende vraag naar zorgvoorzieningen voor ouderen. Door het uitbreiden van het huidige 

opleidingsaanbod kan voldoende HBO-zorgpersoneel worden opgeleid en aan deze vraag worden 

voldaan. Jongeren kunnen zich zo dicht bij huis ontwikkelen en hun kans op een baan te vergroten. 

Ook zet de regio in op het verbeteren van de woongelegenheid. Bijvoorbeeld door het opzetten van 

een proeftuin in zes gemeenten gericht op het realiseren van duurzame en goedkope 

koopwoningen. Tot slot wordt voortgebouwd op het werk van de triple-helix organisatie Dutch Tech 

Zone die sectoren zoals HTSM, Logistiek en Duurzame Energie versterkt, in samenwerking met het 

onderwijs. Binnen de deal krijgen de sectoren Vrijetijdseconomie en Zorg ook een impuls.  

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio 

Deal stelt het Rijk 20 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regionale overheden 

leggen ook 20 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  

Partners  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de provincies Drenthe en 

de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn Coevorden, Emmen, Hoogeveen en gemeente 

Hardenberg (Overijssel) is deze deal tot stand gekomen. Daarnaast is de Dutch Tech Zone 

betrokken en worden de regionale onderwijsinstellingen, zorginstellingen en 

woningbouwcorporaties betrokken.  

Regio Deals  

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 

de regio’s. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier passend 

bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen 

gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te 

versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende 

zorg voor ouderen die langer thuis wonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en 

meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regio Deals versterken 

bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio 

met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.  

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-

voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-zuid--

en-oost-drenthe  

  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-zuid--en-oost-drenthe
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-zuid--en-oost-drenthe
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-zuid--en-oost-drenthe


Rijk en regio investeren 60 miljoen euro in Regio Deal Twente  

De regio Twente is een koploper op het gebied van technologie. Om deze internationale 

technologische concurrentiepositie te behouden en te vergroten, investeren Rijk en regio 

gezamenlijk 60 miljoen euro in de Regio Deal Twente. Met deze deal investeert Twente in 

het woon-, werk-, en leefklimaat door onder meer in te zetten op meer innovatie, 

startups en kennisdoorstroming. Ook gaat de regio aan de slag met het binden van 

toptalent aan de regio en meer samenwerking met Duitsland. Dat schrijft minister Carola 

Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa 

Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken 

bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Nu overeenstemming is 

over de financiering en specifieke invulling van de deal, kan de regio starten met de 

uitvoering.  

Eind 2018 selecteerde het kabinet uit 88 inzendingen het voorstel uit Twente voor een Regio Deal, 

’Twente: Groen Technologisch Topcluster’. Twente heeft een relatief grote en voor het gebied 

belangrijke sector High Tech Systems and Materials (HTSM). Het tekort aan technisch geschoold 

personeel bemoeilijkt de groei en verdere ontwikkelingen. De Regio Deal Twente richt zich daarom 

op het versterken van de technische kracht van Twente. Dat gebeurt door meer samenwerking en 

uitwisseling te realiseren tussen bedrijven, de Universiteit Twente en HBO/MBO onderwijs- 

instellingen en door hoger opgeleiden te binden via een verbeterd woon-, werk- en leefklimaat. 

Daarnaast krijgen de circulaire textiel en kringlooplandbouw een extra impuls door de inzet van 

technische kennis. Bovendien wil Twente de ligging vlakbij Duitsland strategisch benutten middels 

betere grensoverschrijdende samenwerking.  

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en Regio. Voor de totstandkoming van deze Regio 

Deal stelt het Rijk 30 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. Regio Twente en de 

provincie Overijssel leggen samen 30 miljoen euro in. Dit geeft een solide basis voor de deal en dit 

bedrag wordt naar verwachting nog ruim verdubbeld met investeringen door en bijdragen van 

bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.  

Partners  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen 

met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio 

Deal. Samen met de provincie Overijssel, Regio Twente, de Universiteit Twente, Stichting Saxion 

en Stichting Regionaal Opleidingscentrum van Twente is deze deal tot stand gekomen.  

Regio Deals  

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 

de regio’s. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier passend 

bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen 

gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te 

versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende 

zorg voor ouderen die langer thuis wonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en 

meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regio Deals versterken 

bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio 

met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-

voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-twente    

  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-twente
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-twente


Rijk en regio investeren 80 miljoen euro in Regio Deal Parkstad Limburg  

Regio en Rijk werken samen om een impuls te geven aan de ontwikkeling van de regio 

Parkstad Limburg. Regio en Rijk investeren de komende vier jaar gezamenlijk 80 miljoen 

euro in de regio. Dit is vastgelegd in de Regio Deal Parkstad Limburg. Dat schrijft 

minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens 

minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere 

betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.  

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Parkstad Limburg uit 88 inzendingen 

voor een Regio Deal. Deze Regio Deal richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid in de regio 

Parkstad Limburg, en op het versterken van de sociaaleconomische structuur. Dit krijgt vorm door 

samen aan de slag te gaan met opgaven op het terrein van onderwijs, werk en gezondheid. 

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het aanpakken van slechte woningen in het gebied. Omdat deze 

problemen onderling met elkaar samenhangen, is hiervoor een integrale aanpak nodig. Met de deal 

wordt ook een impuls gegeven aan het verbeteren van het centrum van Heerlen. Daarnaast biedt 

de gunstige ligging van de regio Parkstad in de grensregio ook kansen om beter samen te werken 

met omliggende regio’s zoals Aken. In de uitvoering trekken gemeenten, rijksoverheid, inwoners, 

woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen samen op.  

De Regio Deal is een partnerschap tussen de regio en het Rijk. Voor de totstandkoming van deze 

Regio Deal stelt het Rijk 40 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 40 

miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  

Partners  

De Regio Deal is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Limburg en de Stadsregio 

Parkstad Limburg (waaraan de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 

Simpelveld en Voerendaal deelnemen). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat zijn mede ondertekenaar van deze Regio Deal.  

Regio Deals  

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 

de regio’s. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier die past bij 

de mensen die daar werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen 

gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te 

versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende 

zorg voor ouderen die langer thuis wonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en 

meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van waar de deals over gaan. Deze Regio Deals 

versterken bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken 

Rijk en regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.  

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-

voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-

parkstad-limburg   

  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-parkstad-limburg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-parkstad-limburg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-parkstad-limburg


Op 19 juli 2019 toegevoegd:  

Rijk en regio investeren 30 miljoen euro in regio Noordelijk Flevoland  

Om Noordelijk Flevoland voor te bereiden op de toekomst investeren Rijk en regio 

gezamenlijk 30 miljoen euro in de Regio Deal Noordelijk Flevoland. Dat schrijft minister 

Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa 

Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken 

bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Provincie Flevoland, 

gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder werken samen met het Rijk aan de 

verduurzaming van de IJsselmeervisserij, geven een impuls aan het maritiem cluster op 

Urk en werken samen aan innovatie en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van slimme 

mobiliteit (smart mobility). Deze initiatieven dragen bij aan de werkgelegenheid en 

brede welvaart voor de inwoners. Nu er een akkoord is gekomen op de specifieke 

invulling en financiering van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.  

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Noordelijk Flevoland uit 88 inzendingen 

voor een Regio Deal. De regio wil onder andere inzetten op talentontwikkeling, innovatie, nieuwe 

bedrijvigheid en werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door het opzetten van een nieuwe maritieme 

campus op Urk. Deze draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de maritieme sector en biedt 

jongeren de kans om zich te specialiseren. Op deze manier blijft Noordelijk Flevoland ook in de 

toekomst een koploper op maritiem gebied.  

Daarnaast richt de Regio Deal zich op de ontwikkeling van smart mobility en infrastructuur met het 

Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC). Dit centrum werkt met slimme ICT toepassingen 

aan oplossingen rond bereikbaarheid, cyber security en de ontwikkeling van duurzame voertuigen. 

Het is de ambitie dit testcentrum te vestigen in Marknesse.  

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio 

Deal stelt het Rijk 15 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 15 

miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  

Partners  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede 

ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de provincie Flevoland, de gemeente Urk en de 

gemeente Noordoostpolder is deze deal tot stand gekomen.  

Regio Deals  

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 

de regio’s. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier passend 

bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen 

gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te 

versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende 

zorg voor ouderen die langer thuis wonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en 

meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regio Deals versterken 

bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio 

met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.  

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-

voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/19/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-

noordelijk-flevoland    

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/19/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-noordelijk-flevoland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/19/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-noordelijk-flevoland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/19/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-noordelijk-flevoland


Rijk en regio investeren ruim 70 miljoen euro in FoodValley  

Om de regio FoodValley en omliggende gebieden in Gelderland en Utrecht een impuls te 

geven investeren Rijk en regio gezamenlijk ruim 70 miljoen euro in de Regio Deal. Een 

versnelling van de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem staat centraal 

in deze Regio Deal. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de 

Tweede Kamer. Verschillende lokale overheden werken samen met onderwijs- en 

kennisinstellingen, ondernemers en bewoners aan een gezonde leefomgeving voor mens 

en dier, waarbij burgers en boeren goed met elkaar kunnen samenleven, en gezonde 

voeding een belangrijke plek krijgt in het gebied. Nu er een akkoord is gekomen op de 

financiering en specifieke invulling van de deal, kan de regio starten met de uitvoering. 

Eind 2018 selecteerde het kabinet FoodValley uit 88 inzendingen voor een Regio Deal. De 

duurzame productie van voedsel speelt in deze deal een belangrijke rol. Daarbij is het belangrijk 

dat voedselproducenten een normale boterham kunnen blijven verdienen. Daarnaast wordt het 

eten van gezonde voeding gestimuleerd in wijken, bij bedrijven en in ziekenhuizen en andere 

zorginstellingen. Ondernemers en kennisinstellingen krijgen voor het testen van hun ideeën 

makkelijker toegang tot bestaande en nieuwe faciliteiten, waardoor innovaties sneller op de markt 

gebracht kunnen worden. Deze en andere opgaven worden door verschillende organisaties 

opgepakt: provincie Gelderland, provincie Utrecht, Regio FoodValley, LTO Noord en Waterschap 

Vecht en Veluwe, samen met andere partners zoals Wageningen University & Research, Universiteit 

Utrecht, en VNO-NCW Midden.  

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio 

Deal stelt het Rijk 20 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt 53,6 miljoen 

euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  

Partners  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de regio FoodValley, de 

provincie Gelderland, de provincie Utrecht, LTO Noord en het Waterschap Vallei en Veluwe is deze 

deal tot stand gekomen. Verder zijn betrokken: Wageningen University, Stichting Wageningen 

Research, Universiteit Utrecht en VNO-NCW Midden.  

Regio Deals  

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 

de regio’s. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier passend 

bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen 

gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te 

versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende 

zorg voor ouderen die langer thuis wonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en 

meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regio Deals versterken 

bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio 

met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.  

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-

voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/19/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-

foodvalley 

  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/19/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-foodvalley
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/19/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-foodvalley
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/07/19/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-foodvalley


Op 5 september 2019 toegevoegd: 

Rijk en regio investeren 50 miljoen euro in Noordoost-Friesland en Holwerd aan Zee 

Om Noordoost-Friesland een vitale, veerkrachtige en dynamische plattelandsregio te 

maken investeren Rijk en regio gezamenlijk 50 miljoen euro in de Regio Deal Noord 

Nederland. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Provincies en gemeenten 

werken samen in de deal aan onder andere een betere aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt en op het gebied van toerisme en recreatie. Nu er een akkoord is gekomen 

op de financiering en specifieke invulling van de deal, kan de regio starten met de 

uitvoering. 

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Noordoost-Friesland en Holwerd aan 

Zee uit 88 inzendingen voor een Regio Deal. Met het burgerinitiatief Holwerd aan Zee is men aan 

de slag gegaan met het stimuleren van toerisme en recreatie door bijvoorbeeld natuurontwikkeling. 

Samen met betrokken partijen is er een voorstel voor gebiedsontwikkeling gemaakt. Ook zet de 

deal in op het vergroten van de aantrekkelijkheid van Noordoost-Friesland als woon- en 

werkgebied. Bijvoorbeeld door het opzetten van stages in de opleidingsrichtingen van bouw, 

kleinmetaal en de agrarische sector, waardoor het voor leerlingen aantrekkelijker wordt om in de 

regio te blijven wonen na hun opleiding. 

De ambitie van de betrokken partijen is om een maximale potentie voor de regio te realiseren: een 

groei van het bruto regionaal product met € 400 miljoen in de periode tussen 2015 en 2025 (een 

toename van € 2,3 mld. naar € 2,7 mld.).     

Begroting 

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en Regio. Beide dragen hier financieel in bij. Voor de 

totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 25 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio 

Envelop. De regio legt ook 25 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.    

Partners 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal. 

Samen met de Provincie Fryslân, gemeente Noardeast Fryslân, gemeente Dantumadiel, gemeente 

Tytsjerksteradiel, gemeente Achtkarspelen, Wetterskip Fryslân, Stichting Holwerd aan Zee, 

ondernemers en onderwijsinstellingen uit het gebied is deze deal tot stand gekomen. 

Regio Deals 

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 

de regio’s. Met het sluiten van 10 Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier die past 

bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en Regio hebben het afgelopen half jaar plannen 

gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten en de veerkracht te 

versterken. Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, 

het ontwikkelen van kansrijke sectoren zoals Groene Chemie of circulaire economie, passende zorg 

voor ouderen die langer thuis wonen, duurzamere landbouw, gezond voedsel voor iedereen en 

meer perspectief op een baan zijn allemaal voorbeelden van waar de deals over gaan. Deze Regio 

Deals versterken bestaande samenwerkingen zorgen voor het ontstaan van nieuwe coalities. 

Daarmee versterken Rijk en regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-

voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/09/05/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-

noordoost-friesland-en-holwerd-aan-zee 
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