
 

Rijk en regio investeren 45 miljoen in Regio Deal Regio Zwolle  
 
Met een impuls van 45 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie 
van Regio Zwolle om uit te groeien tot een sociaal sterke, circulaire, innovatieve en 

klimaatbestendige regio. 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 er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling 

van de deal, gaat de regio van start met de uitvoering.  
 
In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van Regio Zwolle als een van de veertien 

voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. In de deal wordt gewerkt aan circulaire, 
economische groei van het mkb, verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt en het faciliteren 
van een evenwichtige economische groei in de stad Zwolle en de omliggende gebieden met 

aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid, innovatie, betere spreiding van toerisme en behoud 
van natuurwaarden. Verder zet de Regio Deal Regio Zwolle in op het opvangen van klimaateffecten 
en het versterken van de samenwerking in de regio. Er wordt onder meer geïnvesteerd in het 
verduurzamen van productieketens, de ontwikkeling van nieuwe circulaire verdienmodellen, om- en 

bijscholingstrajecten voor (niet) werkenden, duurzame mobiliteit en het verminderen van de 
impact van droogte en wateroverlast door herinrichting van de Vecht in een half-natuurlijke 
laaglandrivier.  

 
De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Beide dragen hier financieel aan bij. Voor 
de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 22,5 miljoen euro beschikbaar. De regionale 

overheden leggen ook minimaal 22,5 miljoen euro in, en spannen zich in om deze bijdrage nog te 
vergroten. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  
 
Partners  

De Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, 
Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met onder meer de provincie Overijssel en de 
gemeente Zwolle als vertegenwoordigers van de netwerksamenwerking Regio Zwolle, 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. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 

belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 
passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 

structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 
voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/13/regio-deal-regio-

zwolle  
 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-regio-zwolle
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-regio-zwolle
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-regio-zwolle


Rijk en regio investeren bijna 23 miljoen in Regio Deal Cleantech Regio  
 

Met een impuls van bijna 23 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de 
ambitie van de Cleantech Regio om een meer economisch weerbare regio te creëren met 
behoud van de groene leefomgeving. 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 er een akkoord is gekomen op de 
financiering en specifieke invulling van de deal, gaat de regio van start met de 

uitvoering.  
 
In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Cleantech Regio als een van de 14 

voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. Het gebied van de Cleantech regio omvat de 
driehoek rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De regio wil nieuwe perspectieven 
bieden aan inwoners en bedrijven voor een duurzame en toekomstbestendig regionale economie. 

Het rapport ‘de Kracht van Oost’ (2016) laat zien dat de regio een aantal krimpende industrieën 
kent en weinig substantiële groei. Ook valt op dat, vergeleken met buurregio’s, het voor de 
Cleantech Regio lastiger is om de regionale economie op te schalen.  
 

In de Regio Deal Cleantech Regio wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen 
bedrijfsleven, onderwijs en overheden. De deal bouwt voort op drie thema’s van de Cleantech 
Regio Agenda: de energietransitie, circulaire economie en human capital. De Regio Deal kent 

hiervoor twee actielijnen: ‘Cleantech werkt’ en ‘Groene Groei’ waarbij de eerste zich richt op een 
betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, inclusief het mobiliseren van bewoners die 
moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt hebben. De tweede actielijn richt zich op het verder 

ontwikkelen van biogas, waterstof en duurzame energie, het toekomstbestendig maken van 
bedrijventerreinen en het stimuleren van de circulaire economie.  
 
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 7,5 miljoen euro beschikbaar. De regionale 
overheden leggen 15,5 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  
 

Partners  
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze 
Regio Deal. Samen met de Provincies Overijssel en Gelderland, de regio Stedendriehoek en de 
stichting Strategische Board Stedendriehoek 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. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 

belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 
passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 
structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 

voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/13/regio-deal-

cleantech-regio  
 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-cleantech-regio
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-cleantech-regio
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-cleantech-regio


Rijk en regio investeren 45 miljoen in Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem  

 
Met een impuls van 45 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie 
van de regio Drechtsteden - Gorinchem om de brede welvaart te vergroten. 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 
Drechtsteden - Gorinchem richt zich op onderwijs, arbeidsmarkt, innovatie in de 

maakindustrie en de kwaliteit en toegankelijkheid van de rivieroevers in de omgeving. 
Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, kan 
de regio starten met de uitvoering.  

 
In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Drechtsteden - Gorinchem als 
een van de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. 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. 
Door de economische structuur, met veel maakindustrie en toeleverend MKB, is deze regio 
bijzonder kwetsbaar voor conjunctuurschommelingen. Ook de COVID19-crisis laat de 

kwetsbaarheid van deze regio zien en benadrukt de noodzaak om deze aan te pakken.  
 
De ambitie van de Regio Deal Drechtsteden – Gorinchem is om te werken aan een weerbare regio 

die minder gevoelig is voor crises en waar voldoende en passende werkgelegenheid is. Bijvoorbeeld 
door onderwijs beter te laten aansluiten op het aanbod op de arbeidsmarkt. Ook investeert de 
regio in haar maritieme identiteit door het verbeteren van de bereikbaarheid, de kwaliteit en het 

ruimtegebruik op de dynamische rivieroevers. Daarbij is ook een verschuiving van vervoer over de 
weg naar vervoer over water voorzien.  
 
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 22,5 miljoen euro beschikbaar. De regionale 
overheden leggen ook minimaal 22,5 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  
 

Partners  
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, 
Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, de 
gemeente Gorinchem, de provincie Zuid-Holland en medewerking en steun van het bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en medeoverheden is deze deal tot stand gekomen.  

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.  
 
Regio Deals  

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 
de regio’s. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 
belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 

passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 
structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 
voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/13/regio-deal-
drechtsteden---gorinchem  
 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-drechtsteden---gorinchem
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-drechtsteden---gorinchem
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-drechtsteden---gorinchem


Rijk en regio investeren 30 miljoen in Regio Deal Groningen Noord  
 

Met een impuls van 30 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie 
van de gemeente Groningen om verder in te zetten op een ongedeelde stad, zodat in alle 
wijken kinderen gelijke kansen hebben, er perspectief is op opleiding en werk, en de 

inwoners gezond zijn. 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 er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling 

van de deal, start de regio met de uitvoering.  
 
Met de Regio Deal Groningen Noord worden initiatieven en maatregelen in de stadswijken 

gebundeld tot een nieuwe Groninger aanpak, gericht op vier thema’s: Maatschappelijk meedoen, 
Prettig en veilig samenleven, Kansen voor kinderen en versterken van Wijkontwikkeling. Mede in 
aansluiting op de Woondeal Groningen krijgt dit noordelijke stadsdeel met deze Regio Deal een 

kwalitatieve impuls via een integrale aanpak.  
 
Binnen deze vier thema’s wordt arbeidsparticipatie gestimuleerd en is er aandacht voor talent- 
ontwikkeling en vermindering van eenzaamheid. Gemeenschappen worden ondersteund en 

versterkt om zo criminaliteit en verloedering te voorkomen. Dat vraagt ook om goede woningen en 
een aantrekkelijke en veilige leefomgeving. Met het oog op de jeugd is er veel aandacht voor 
onderwijs, gezond en veilig opgroeien en sport. De opzet van een ‘Groninger Wijkacademie’ maakt 

een nieuwe coalitie mogelijk waarin bewoners, partners en wijkontwikkelaars samen leren, 
inspireren en werken aan nieuwe vormen van interactie en daarmee de stedelijke ontwikkeling 
verder brengen.  

 
In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de gemeente Groningen, waarin 
uitwerking is gegeven aan het onderdeel stadsvernieuwing uit de Woondeal Groningen, als een van 
de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. 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 15 miljoen euro beschikbaar. De regionale overheden leggen ook minimaal 15 miljoen euro 
in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  

 
Partners  
Ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie 

en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen 
met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. 
Samen met de gemeente Groningen 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. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 

belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 
passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 
structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 

voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/13/regio-deal-

groningen-noord  
 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-groningen-noord
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-groningen-noord
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-groningen-noord


Rijk en regio investeren 10 miljoen in de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van 

Noord Holland  

 
Met een impuls van 10 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie 
van de regio Kop van Noord Holland om het perspectief voor de huidige en toekomstige 
inwoners op een goede kwaliteit van leren, werken en leven te verbeteren. 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 
Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland richt zich op de versterking van menselijk 

kapitaal, innovatie en het benutten van de kansen van de waterstofeconomie. Nu er een 
akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, gaat de regio 
van start met de uitvoering.  
 

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Kop van Noord-Holland als een 
van de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. De Kop van Noord Holland is op een 
aantal punten kwetsbaar, bijvoorbeeld door verwachte krimp van de (beroeps)bevolking en een 

eenzijdige economische structuur die zich vooral richt op maritieme zaken en toerisme. Ook kent 
de regio een grote opgave op het gebied van de (toekomstige) energievoorziening. Met een 
integrale aanpak op drie pijlers (menselijk kapitaal, maritieme innovatie en waterstofeconomie) 

willen Rijk en regio mensen stimuleren om de komende jaren in de technische en maritieme sector 
in de regio aan de slag te gaan, en hier een opleiding voor te volgen. Ook zetten de 
samenwerkende partijen in op meerdere innovaties inde maritieme sector, zoals de ontwikkeling 
van maritieme drones. Daarnaast zet de Regio Deal in op een toekomstbestendige positie van de 

Kop van Noord-Holland bij de energietransitie door (versnelde) uitvoering van (innovatieve) 
projecten die bijdragen aan de waterstofeconomie, zoals de mogelijke productie van blauwe 
waterstof.  

 
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 5 miljoen euro beschikbaar. De Provincie Noord-

Holland en gemeente Den Helder leggen ook minimaal 5 miljoen euro in. Daarmee is de begroting 

voor de deal rond.  
 
Partners  

Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Defensie, Infrastructuur en Waterstaat 
en Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met gemeente Den Helder, provincie 

Noord Holland en het regionale samenwerkingsverband De Kop Werkt! is deze deal tot stand 
gekomen. Vanwege de verbondenheid van de marine bij de ontwikkelingen in de regio, zijn ook de 
Koninklijke Marine en het Rijksvastgoedbedrijf actief betrokken bij de totstandkoming van deze 

Deal.  
 
Regio Deals  
Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 

de regio’s. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 
belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 

passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 
structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 
voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/13/regio-deal-
maritiem-cluster-kop-van-noord-holland    
 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-maritiem-cluster-kop-van-noord-holland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-maritiem-cluster-kop-van-noord-holland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-maritiem-cluster-kop-van-noord-holland


Rijk en regio investeren samen 30 miljoen in Regio Deal Oost-Groningen 
  

Met een impuls van 30 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie 
van de regio Oost-Groningen om het toekomstperspectief en de leefbaarheid van deze 
plattelandsregio te verbeteren. 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 Oost-Groningen richt zich op goed onderwijs, 
passende werkgelegenheid, een gezonde leefstijl en verbetering van de leefomgeving. 

Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, 
gaat de regio van start met de uitvoering.  
 

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Oost-Groningen als één van de 
14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. Economie en het onderwijs krijgen veel 
aandacht in deze Regio Deal. Zo werken onderwijsinstellingen met de gemeenschap aan het 

verhogen van het opleidingsniveau, bijvoorbeeld door leerlingen extra te helpen bij het halen van 
een startkwalificatie. Deze samenwerking is er ook op gericht de deelname aan het onderwijs te 
vergroten, dit is goed voor de werkgelegenheid, De Regio Deal Oost-Groningen ligt aan de grens 
met de Eems Dollard regio. De doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt wordt verder ontwikkeld 

door een gebiedsgerichte werkgelegenheid met bijpassende begeleiding, waarbij ook werken over 
de grens wordt meegenomen.. In de deal is ook aandacht voor welzijn en woonomgeving. 
Bijvoorbeeld door het verkleinen van schulden en armoede of het stimuleren en ondersteunen van 

een gezonde leefstijl. Er komt ook meer bereikbare en toegankelijke zorg. Voor wat betreft de 
woonomgeving kunnen huiseigenaren ondersteuning krijgen bij de energietransitie. Ook wordt er 
geïnvesteerd in meer aantrekkelijke dorpscentra.  

 
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 15 miljoen euro beschikbaar. De regionale 
overheden leggen ook minimaal 15 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  

 
Partners  
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken en 
Klimaat, zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar 
van deze Regio Deal. Samen met de gemeenten Oldambt, Westerwolde, Midden-Groningen, 

Veendam, Pekela en Stadskanaal en de provincie Groningen 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. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 
belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 

passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 
structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 
voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/13/regio-deal-oost-
groningen    

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-oost-groningen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-oost-groningen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-oost-groningen


Rijk en regio investeren 25 miljoen in Regio Deal Veluwe  
 

Met een impuls van 25 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie 

van de Veluwe om via een gezamenlijke aanpak de economie, de leefomgeving en de 

natuur toekomstbestendig en veerkrachtig te maken. 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 Veluwe 

richt zich op het beschermen en versterken van natuur en landschap, het verbeteren van 

de leefbaarheid voor de inwoners en voldoende werkgelegenheid op de Veluwe. Nu er 

een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, start de 

regio met de uitvoering.  

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Veluwe als een van de 14 

voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. Op de Veluwe zijn veel functies, zoals natuur en 
landschap, toerisme, economische bedrijvigheid en landbouw, met elkaar verweven, waardoor 
belangen met elkaar kunnen botsen. Een brede aanpak kan deze samenhang juist versterken.  

Zo zijn toeristen belangrijk voor de regionale economie, maar zorgen zij ook voor het belasten van 
natuur en leefbaarheid. De Regio Deal Veluwe zet daarom onder andere in op de optimalisering van 
het ruimtegebruik. Verschillende partijen werken actief samen aan beheer en herstel van de natuur 
en het verbeteren van de kwaliteit van de toeristische infrastructuur. De bereikbaarheid van de 

regio wordt verbeterd met logische toegangspoorten naar de Veluwe. Bij hét Vakantiepark van de 
Toekomst gaat het om een fysieke én virtuele plek waar ondernemers, overheden en onderwijs 
samenwerken bij de totstandkoming van het meest circulaire, klantvriendelijke, veilige en 

toekomstbestendige park dat denkbaar is.  
 
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 12,5 miljoen euro beschikbaar. De regionale 
overheden leggen ook minimaal 12,5 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  
 
Partners  

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid, Economische 
Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de Provincie 

Gelderland, de Veluwe Alliantie en het Programma Vitale Vakantieparken 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. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 
belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 
passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 
structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 

voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/13/regio-deal-veluwe  
   

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-veluwe
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-veluwe


Rijk en regio investeren ruim 15 miljoen in Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen  
 

Met een impuls van ruim 15 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de 
ambitie van de regio Zeeuws-Vlaanderen om zich te ontwikkelen richting een 
grensoverschrijdende, leefbare, zelfredzame en toekomstbestendige regio, waar 

inwoners aan de ene en andere kant van de grens prettig wonen, leren en werken. 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 er 

een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, gaat de 
regio van start met de uitvoering.  
 

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Zeeuws-Vlaanderen als een van 
de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. De Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen zet in op 
een zelfredzame en toekomstbestendige regio richt zich op het ontwikkelen van Terneuzen als een 

van de regionale centra in het netwerk van kernen en als basis voor het vestigingsklimaat voor de 
North Sea Port. Dat doet de deal langs vier lijnen met een integrale aanpak in de grensstreek: ten 
eerste zet de deal in op het versterken van de identiteit en participatie van de inwoners van 
Zeeuws-Vlaanderen door bewoners te betrekken bij het inrichten van de leefomgeving. Ten tweede 

wordt de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeterd met en door inwoners, en zet de Deal 
in op natuurinclusieve landbouw. Ten derde experimenteert de regio met nieuwe manieren om 
voorzieningen in een dunbevolkt gebied in stand te houden, zoals digitale toegang tot juridische 

hulpverlening en zorginstellingen, waarbij ook over de landsgrenzen heen wordt gekeken. Tot slot 
komt er een Expat Center dat bijdraagt aan een zachte landing in Zeeuws-Vlaanderen voor 
werknemers uit het buitenland en een verbetering van woon-werkvervoer voor werknemers in het 

North Sea Port District.  
 
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 7,5 miljoen euro beschikbaar. De regionale 

overheden leggen ook minimaal 7,5 miljoen euro in. Private partijen stellen daar bovenop nog eens 
ruim 5 miljoen beschikbaar. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  
 

Partners  
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de 
gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, de provincie Zeeland en een aantal private partners 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. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 

belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 
passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 
structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 

voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/13/regio-deal-zeeuws-

vlaanderen   

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-zeeuws-vlaanderen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-zeeuws-vlaanderen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-zeeuws-vlaanderen


Rijk en regio investeren 30 miljoen euro in Regio Deal Zuidoost Friesland  
 

Met een impuls van 30 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie 
van de regio Zuidoost Friesland om de vitaliteit van dorpen en het landschap 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 Zuidoost Friesland richt zich op onder meer op het behoud 
van voorzieningen zoals winkels en huisartsenpraktijken, het meer robuust maken van 

het watersysteem en het stimuleren van toerisme. Dit alles in nauwe samenspraak met 
‘de mienskip’. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling 
van de deal, gaat start de regio met de uitvoering.  

 
In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Zuidoost Friesland als een van 
de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. Zuidoost Friesland is een echte 

plattelandsregio met veel kleine dorpen en een aantal grotere kernen. De landbouw is van oudsher 
sterk aanwezig, de turfwinning drukte z’n stempel op het landschap. Er is een sterke ‘mienskip’ – 
betrokken samenleving - die terug te zien is in een hecht verenigingsleven. De leefbaarheid staat 
er niettemin onder druk vanwege ontwikkelingen zoals bevolkingsdaling, vergrijzing, 

klimaatverandering en de energietransitie. Om inwoners meer perspectief te geven en de 
leefbaarheid in de regio te versterken is een integrale aanpak opgezet langs twee pijlers: Vitale 
Kernen en Veerkrachtig landschap.  

 
In de kleinere dorpen worden samen met de mienskip meer ontmoetingsplekken voor jong en oud 
gecreëerd. Ook gaan inwoners aan de slag te met duurzame energie, bijvoorbeeld in 

energiecoöperaties en wordt de zorgeconomie verder ontwikkeld. In de bijzondere beekdalen, zoals 
Beekdal de Linde en Beekdal Koningsdiep, wordt de biodiversiteit verbeterd en krijgen de beken 
hun natuurlijke meandering terug. Het watersysteem in het gebied wordt meer robuust gemaakt 
vanwege de toenemende droogte, daar worden ook de boeren bij betrokken. Een ander idee is de 

realisatie van een regionaal leer- en onderzoekscentrum Bodem. Daarnaast komt er een aanpak 
om het toerisme in Zuidoost Friesland te stimuleren.  
 

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 15 miljoen euro beschikbaar. De regionale 
overheden leggen ook minimaal 15 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  

 
Partners  
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, 
Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de gemeente Opsterland, 
gemeente Ooststellingwerf, gemeente Weststellingwerf, gemeente Smallingerland, gemeente 
Heerenveen, het Wetterskip en de provincie Fryslân 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. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 
belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 
passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 

structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 
voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/13/regiodeal-zuid-oost-

friesland  
 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regiodeal-zuid-oost-friesland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regiodeal-zuid-oost-friesland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regiodeal-zuid-oost-friesland


Rijk en Regio investeren 28 miljoen euro in Regio Deal Noordoost-Brabant  
 

Met een impuls van 28 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie 
van de regio Noordoost-Brabant om de leefbaarheid en brede welvaart 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 Noordoost-Brabant richt zich op Goed leven, Fijn wonen en Anders werken. 
Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, 

gaat de Regio van start met de uitvoering.  
 
In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Noordoost-Brabant als een van 

de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. In de Regio Deal Noordoost-Brabant staan 
transities centraal, zoals digitalisering en kringlooplandbouw (onder meer Agroproeftuin de Peel). 
Er worden stappen gezet die bijdragen aan een regio met vitale dorpen en steden. Zo werkt de 

regio met inwoners samen aan het (her)inrichten van de leefomgeving en leren inwoners en 
ondernemers digitale vaardigheden voor het werken van nu en de toekomst (Goed leven, Fijn 
Wonen en Anders werken).  
 

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 10 miljoen euro beschikbaar. De regionale 
overheden leggen ook minimaal 18 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  

 
Partners  
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid, Economische 

Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Infrastructuur en Waterstaat zijn samen 
met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. 
Samen met de Regio Noordoost Brabant, Stichting AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt en 
de provincie Noord-Brabant 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. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 
belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 
passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 

structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 
voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/13/regio-deal-
noordoost-brabant  
 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/07/13/regio-deal-noordoost-brabant
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Rijk en regio investeren 35 miljoen in Regio Deal Noord-Limburg  
 

Met een impuls van 35 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie 
van de regio Noord-Limburg om de gezondste regio van Nederland te worden. 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 Noord Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, 
zoals gezonde tuinbouw, duurzaamheid, het tegengaan van ondermijning en een gezond 

grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Noord-Limburg vormt samen met het over de 
grens gelegen gebied in Nordrhein-Westfalen het grootste aaneengesloten 
tuinbouwgebied in West-Europa. Nu er een akkoord is gekomen over de financiering en 

specifieke invulling van de deal, start de regio met de uitvoering.  
 
In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Noord-Limburg als een van de 

14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. De Regio Deal zet in op vijf thema’s. Ten 
eerste op de ontwikkeling van een instituut waar ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen 
samenwerken aan innovaties op het gebied van gezonde voeding en de land- en tuinbouw met 
minder uitstoot en reststromen. Ook werkt de regio aan de vitaliteit en gezondheid van haar 

inwoners. Daarbij zet zij in op gezonder eten en hulp 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 gelegenheid kennis te maken met werkgevers in deze grensregio en kunnen 
werknemers praktijkgericht aan de slag met hun ideeën voor vernieuwing. 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 in 
de omgeving van de grensstreek, met daarbij speciale aandacht voor duurzaamheid en circulariteit.  
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 17,5 miljoen euro beschikbaar. De regionale 
overheden leggen ook minimaal 17,5 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  
 

Partners  
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de acht 
gemeenten in Noord-Limburg, de provincie Limburg en andere partners in de regio 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. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 

belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 
passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 
structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 

voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/13/regio-deal-noord-

limburg  
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Rijk en regio investeren 15 miljoen in Regio Deal FruitDelta Rivierenland.  
 

Met een impuls van 15 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie 
van de regio FruitDelta Rivierenland om diverse maatschappelijke opgaven aan te 
pakken zoals verhoging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking, 

klimaatverandering en energietransitie in de tuinbouw. 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 FruitDelta 

Rivierenland gaat voor een inclusieve, slimme en duurzame regio die zelfredzaam, 
weerbaarder en toekomstbestendig is. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering 
en specifieke invulling van de deal, start de regio met de uitvoering.  

 
In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Regio Deal FruitDelta 
Rivierenland als een van de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. De deal kent vier 

programmalijnen gericht op verschillende thema’s: Inclusief, Fruit, Delta en Samen. Zo kunnen 
Rivierenlanders zich voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit gebeurt door te 
investeren in technisch bewustzijn en praktijkgericht leren voor jongeren, financiële 
zelfredzaamheid van alle inwoners en duurzame huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarnaast 

wordt er geïnvesteerd in het terugdringen van het relatief hoge energieverbruik en in het 
stimuleren van innovatie en digitalisering in voor de regio belangrijke sectoren als agribusiness, 
(agri)logistiek en recreatie en toerisme. De derde opgave ligt in de aanpak van de effecten van 

klimaatverandering, zoals verdroging. Er wordt onder andere ingezet op een optimale 
waterinrichting, zoals waterbergingsgebieden, en op innovaties op het gebied van waterbesparing 
en CO2-reductie. De vierde opgave is het versterken van de samenwerking in de regio, die zich 

richt op zowel de inwoners als de volksvertegenwoordigers.  
 
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 7,5 miljoen euro beschikbaar. De regionale 

overheden leggen ook minimaal 7,5 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  
 
Partners  

Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, 
Infrastructuur en Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Deze deal is tot 

stand gekomen in samenwerking met de Regio Rivierenland, de provincie Gelderland, het 
Waterschap Rivierenland, het Regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, en de 
Gebiedscoöperatie Rivierenland.  
 

Regio Deals  
Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 
de regio’s. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 

belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 
passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 
structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 

voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/13/regio-deal-

fruitdelta-rivierenland 
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Rijk en regio investeren 15 miljoen in Regio Deal Zuid-Hollandse Delta 

Met een impuls van 15 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie 
van de regio Zuid-Hollandse Delta om zich te ontwikkelen tot een koploper in Nederland 
op het gebied van agrifood, toerisme en recreatie, zorg, duurzaamheid en innovatie. 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 er 

een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, gaat de 

regio van start met de uitvoering. 

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Zuid-Hollandse Delta als een van 

de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. De Zuid-Hollandse Delta is een nieuw en 
innovatief samenwerkingsverband dat bestaat uit 3 eilanden (Goeree Overflakkee, Voorne-Putten 
en Hoeksche Waard) en 6 gemeenten (Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche 

Waard, Nissewaard en Westvoorne). 

In 2025 wil de regio betekenisvolle stappen hebben gezet richting een energie neutrale en 

circulaire Delta en een innovatieve en circulaire agrifoodsector. Ook investeren de samenwerkende 
partijen in de kwaliteit van landschap en toerisme. Onderdeel hiervan is de herstructurering van 
campings en recreatieterreinen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Daarnaast richt 
deze Regio Deal zich op regionaal toegankelijk en toekomstgericht onderwijs en het verbeteren van 

de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.  

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 7,5 miljoen euro beschikbaar. De regionale 

overheden leggen ook minimaal 7,5 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.    

Partners 
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, 
Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de gemeenten Brielle, Goeree-

Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne 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. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 
belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 
passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 

structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 
voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/17/regio-deal-zuid-

hollandse-delta  
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Rijk en regio investeren 30 miljoen in Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau 

en Vollenhove 

Met een impuls van 30 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie 

van de regio Utrecht om het toekomstperspectief voor de bewoners in de wijken 
Overvecht (gemeente Utrecht), Batau (gemeente Nieuwegein) en Vollenhove (gemeente 

Zeist) te verbeteren. 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 Vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove richt zich op 
leefbare, veilige, groene en gezonde wijken met gelijke kansen voor iedereen. Nu er een 

akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, gaat de regio 

van start met de uitvoering.  

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Utrecht als een van de 14 

voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. In de wijken Overvecht, Batau en Vollenhove 

werken verschillende partijen samen aan leefbare, veilige, groene en gezonde wijken met gelijke 

kansen voor iedereen. Bijvoorbeeld door het bieden van een kansrijke start voor jonge kinderen 

met speciale programma’s gericht op kinderen en hun ouders. Of door het versterken van de 

weerbaarheid van jongeren door voorlichting, training en dialoog. Belangrijke thema’s in deze 

Regio Deal zijn gezondheid, onderwijs, participatie en armoede, veiligheid en ondermijning en 

wonen, gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid. Mede in aansluiting op de Woondeal Regio 

Utrecht wordt met deze Regio Deal hier een kwalitatieve impuls gegeven via een integrale aanpak. 

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 15 miljoen euro beschikbaar. De regionale 

overheden leggen ook minimaal 15 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.  

Partners 
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze 

Regio Deal. Samen met de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Zeist en de provincie Utrecht 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. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 

belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. 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 de afgelopen maanden 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, 
passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 

structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 
voorbeelden van thema’s in 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/2020/07/17/regio-deal-vitale-

wijken-overvecht-batau-en-vollenhove  
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