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1 

 Geachte Voorzitter,  

 

In vervolg 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 staatssecretaris van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische 

Zaken en Klimaat, de Regio Deal Noord-Limburg 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 in te zetten op een gezonde 

regio met gezonde ondernemers, land- en tuinbouw en gemeenschappen.  

 

Noord-Limburg is van oudsher een sterke regio op het gebied van gezonde 

voeding en land- en tuinbouw. De regio vormt samen met het over de grens 

gelegen gebied het grootste aaneengesloten tuinbouwgebied in West-Europa. De 

land- en tuinbouw staat ook in deze regio aan de vooravond van een transitie naar 

duurzame werkwijzen, zoals kringlooplandbouw, met minder energiegebruik en 

een duurzame logistiek. Tegelijkertijd draagt de tuin- en landbouwsector bij aan 

het mondiale voedsel- en gezondheidsvraagstuk. Deze ontwikkelingen zetten druk 

op gemeenschappen door onder andere arbeidsmigratie en leegstand. De 

complementariteit met de Duitse regio over de grens biedt kansen op het gebied 

van kennis en werkgelegenheid. Dit vraagt om innovatie, een betere aansluiting 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt en doorontwikkeling van de regio en haar 

gemeenschappen met als ambitie de gezondste regio van Nederland te worden.  

 

Voortbouwend op het sterke agro-industrieel complex in de regio, zet de Regio 

Deal in op vijf thema’s, die onderling sterk verbonden zijn. Ten eerste op Future 

Farming: de ontwikkeling van een instituut waar ondernemers, onderwijs- en 

kennisinstellingen samen werken aan innovaties in gezonde voeding en in de land- 

en tuinbouw met als resultaten: minder uitstoot en reststromen. Ten tweede 

werkt de regio aan de vitaliteit en gezondheid van haar inwoners. Daarbij zet zij in 

op kinderen gezond leren eten en betere eerstelijnsondersteuning bij een 

ongezonde leefstijl. Ten derde werkt de regio in vier Fieldlabs aan de onderwerpen 

Future Farming, technologische innovatie in logistiek en maakindustrie, voeding 

en gezondheid en grensoverschrijdend ondernemerschap. Zo krijgen studenten de 
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gelegenheid kennis te maken met werkgevers in de regio en kunnen werknemers 

praktijkgericht aan de slag met hun innovatievraagstukken. Ten vierde zet de 

Regio Deal in op een gezonde en leefbare omgeving met gemeenschappen waarin 

mensen en bedrijven weerbaar zijn tegen criminaliteit en ondermijning en 

kwetsbare arbeidsmigranten beter kunnen integreren in de regio. Als laatste zet 

de Regio Deal in op grensoverschrijdende samenwerking, met speciale aandacht 

voor duurzaamheid en circulariteit.  

 

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 € 17,5 miljoen vanuit de Regio Envelop en de regio reserveert minimaal 

€ 17,5 miljoen. Rijk en regio beogen met deze Regio Deal gezamenlijk een totale 

investering van € 35 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 Noord-Limburg 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 

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


