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In navolging op mijn brief “Selectie derde tranche Regio Deals” (Kamerstuk
29697, nr. 81) van 14 februari 2020 bied ik uw Kamer, mede namens de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Infrastructuur en
Waterstaat, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem aan,
waarover ik met de regio overeenstemming heb bereikt. Met behulp van deze
Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart, door te
investeren in menselijk kapitaal, innovatie en dynamische rivieroevers.
Bijna nergens in Nederland is de financiële en economische crisis (2008-2013)
harder aangekomen dan in de regio Drechtsteden – Gorinchem. Grote fabrieken
zijn gesloten of hebben te maken (gehad) met grote ontslagrondes. Dit heeft forse
littekens achtergelaten. Door de economische structuur, met veel maakindustrie
en toeleverend midden- en kleinbedrijf (mkb), is deze regio bijzonder kwetsbaar
voor conjunctuurschommelingen. Ook de coronacrisis laat de kwetsbaarheid van
deze regio zien en benadrukt de noodzaak om deze aan te pakken.
De ambitie is om te werken aan een regio die minder gevoelig is voor crises en
waar de sterke bedrijfsclusters voor voldoende en passende werkgelegenheid
zorgen. En te investeren in een gebied dat zijn identiteit (de rivieren) koestert en
een kwalitatief goed leefklimaat heeft. De aanpak in deze Regio Deal richt zich op
drie pijlers: human capital, innovatie en dynamische oevers. De pijler human
capital richt zich op het versterken van het onderwijsaanbod in de regio, het
versterken van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, om- en
bijscholingstrajecten en het duurzaam ontwikkelen van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. De pijler innovatie richt zich op het versterken van de
innovatiecampus in de regio, waar het innovatieve mkb, start-ups en scale-ups
zich kunnen vestigen en gezamenlijk aan innovaties kunnen werken. Ook richt
deze pijler zich op het versterken van de digitale connectiviteit en het structureel
versterken van publiek-private samenwerking door vorming van
innovatieconsortia. De pijler dynamische oevers richt zich op een kwaliteitsimpuls
aan de oevers, onder andere door investeringen in bereikbaarheid, natuur en
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beleving van de oevers. Onderdeel hiervan is ook het bevorderen van het juiste
bedrijf op de juiste plek en vraaggericht vervoer over water.
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Binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden wordt al geruime tijd intensief
samengewerkt. Deze samenwerking wordt nu uitgebreid met de regio Gorinchem
en biedt een goede basis om te werken aan bovengenoemde opgaven, samen met
de provincie Zuid-Holland en de verschillende vakdepartementen van het Rijk.
De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. In de Regio Deal maken
Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze
regionale opgave. Zij dragen hier beide financieel aan bij. Het Rijk reserveert
maximaal € 22,5 miljoen vanuit de Regio Envelop en de regio reserveert minimaal
€ 22,5 miljoen. Rijk en Regio beogen met deze Regio Deal gezamenlijk een totale
investering van € 45 miljoen te realiseren. Een overleg Rijk en regio zal de
komende jaren de voortgang en uitvoering van de Regio Deal volgen.
Deze Regio Deal is tot stand gekomen tijdens de coronapandemie. De context
waarin deze Regio Deal tot stand is gekomen, heeft betekenis gehad voor de wijze
waarop Partijen gezamenlijk tot een uitwerking van de Regio Deal zijn gekomen.
Juist in deze ingewikkelde tijd vinden Rijk en regio het van groot belang om
gezamenlijk te investeren in en een impuls te geven aan de brede welvaart en het
toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. De drie Planbureaus
wijzen in hun briefadvies1 aan het kabinet van 28 mei 2020 op de noodzaak om
als gevolg van de coronapandemie te blijven werken aan brede welvaart en
daarbij ook oog te hebben voor regionale verschillen. Uitvoering van deze Regio
Deal kan daarmee bijdragen aan gewenst herstel.
Gezamenlijk streven wij ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan dit
partnerschap. Het afsluiten van de Deal is niet het einde maar slechts het begin
van deze samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio
Deal de opgave van Drechtsteden - Gorinchem wordt aangepakt en de brede
welvaart in de regio wordt versterkt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking
met de regio en de start en resultaten van de projecten. Ik informeer uw Kamer
periodiek over de voortgang van alle Regio Deals.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

SCP, PBL en CPB, Aandachtspunten voor een herstelbeleid, briefadvies aan het kabinet, 28
mei 2020.
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