
25 miljoen euro voor Noordoost Fryslân en Holwerd aan Zee 
 

Noordoost Fryslân gaat samen met het Rijk aan de slag om de huidige en toekomstige 

beroepsbevolking perspectief te geven op werk in bestaande sectoren zoals metaal, 

bouw en landbouw, en ook in toerisme en natuurontwikkeling. Er wordt geïnvesteerd in 

diverse opleidingen en onder meer in innovatie in de bouw. Ook krijgt het burgerinitiatief 

Holwerd aan Zee een plek in de plannen. Het Rijk investeert 25 miljoen euro in 

Noordoost Fryslân, waarvan tenminste 5 miljoen euro beschikbaar zal worden gesteld 

voor de uitwerking van en koppeling met Holwerd aan Zee. Dit is een van de 12 deals 

waar de ministerraad vandaag op voorstel van ministers Carola Schouten (Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties) akkoord is gegaan. 

 

Minister Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, 

eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen 

met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid 

belangrijk maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige 

landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende 

jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een 

zelfde bedrag.’ 

  

Minister Ollongren:’Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van 

economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen 

wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve 

zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen 

van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen 

terplekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van 

lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister BZK 

natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben 

met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost 

Drenthe.’  

 

12 Regio Deals 

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

regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal 

ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 

uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop 

waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. 

 

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan 

de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht 

om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en 

de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. 

 

Spelregels 

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 

is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio 

zelf. Zo is er ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals 

verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 

kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, 

ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief.  
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10 miljoen euro voor natuurinclusieve landbouw 
 

In Friesland, Groningen en Drenthe is de agrarische sector heel beeldbepalend. Boeren 

kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behouden van de eigen karakters van 

de landschappen in Noord-Nederland. Maar dit gaat niet vanzelf. De route naar 

natuurinclusieve landbouw gaat via pilots, fieldlabs en een omslag in denken en doen. 

Het Rijk sluit aan bij de intensieve samenwerking tussen boeren, bewoners, 

natuurorganisaties en onderwijsinstellingen en investeert 10 miljoen euro in de Regio 

Deal Natuurinclusieve landbouw. Dit is een van de 12 deals waar de ministerraad 

vandaag op voorstel van ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 

akkoord is gegaan. 

 

Minister Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, 

eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen 

met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid 

belangrijk maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige 

landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende 

jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een 

zelfde bedrag.’ 

  

Minister Ollongren:’Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van 

economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen 

wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve 

zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen 

van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen 

terplekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van 

lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister BZK 

natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben 

met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost 

Drenthe.’  

 

12 Regio Deals 

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

regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal 

ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 

uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop 

waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. 

 

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan 

de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht 

om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en 

de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. 

 

Spelregels 

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 

is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio 

zelf. Zo is er ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals 

verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 

kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, 

ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief.   
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20 miljoen euro voor een sterke regio Zuid- en Oost Drenthe 
 

De leefbaarheid in Drenthe staat onder druk. Jongeren trekken weg en ouderen doen een 

groot beroep op steeds dunner gezaaide zorgvoorzieningen. Het Rijk gaat samen met de 

provincie aan de slag om een beter perspectief voor deze mensen te realiseren. Er wordt 

20 miljoen euro geïnvesteerd in opleidingen die werk opleveren (zoals de zorg), 

verduurzaming van woningen en een beter woningaanbod voor de bevolking. Ook is er 

aandacht voor een betere bereikbaarheid en samenwerking met omringende landen, 

zoals Duitsland. Deze samenhangende aanpak zorgt er voor dat inwoners het over de 

volle breedte beter krijgen. Dit is een van de 12 deals waar de ministerraad vandaag op 

voorstel van ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en 

Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) akkoord is gegaan. 

 

Minister Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, 

eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen 

met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid 

belangrijk maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige 

landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende 

jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een 

zelfde bedrag.’ 

  

Minister Ollongren:’Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van 

economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen 

wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve 

zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen 

van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen 

terplekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van 

lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister BZK 

natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben 

met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost 

Drenthe.’  

 

12 Regio Deals 

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

regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal 

ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 

uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop 

waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. 

 

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan 

de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht 

om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en 

de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. 

 

Spelregels 

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 

is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio 

zelf. Zo is er ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals 

verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 

kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, 

ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief.   
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30 miljoen euro voor Twente: Groen Technisch Topcluster 
 

Twente heeft met haar maakbedrijven goede kansen om sterk te groeien. De snelle 

ontwikkelingen binnen deze bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) vragen om 

extra stappen en investeringen om de huidige concurrentiepositie te behouden. Het Rijk 

erkent dit en wil voor 30 miljoen euro bijdragen aan Twente: Groen Technisch 

Topcluster. Het wordt een breed pakket aan investeringen waarin ook zaken als 

arbeidsmarkt, milieutechnieken en een fijn woonmilieu zitten. Zo profiteert straks 

iedereen van de gestegen welvaart. Dit is een van de 12 deals waar de ministerraad 

vandaag op voorstel van ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 

akkoord is gegaan. 

 

Minister Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, 

eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen 

met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid 

belangrijk maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige 

landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende 

jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een 

zelfde bedrag.’ 

  

Minister Ollongren:’Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van 

economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen 

wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve 

zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen 

van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen 

terplekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van 

lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister BZK 

natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben 

met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost 

Drenthe.’  

 

12 Regio Deals 

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

regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal 

ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 

uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop 

waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. 

 

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan 

de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht 

om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en 

de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. 

 

Spelregels 

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 

is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio 

zelf. Zo is er ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals 

verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 

kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, 

ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief.   
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20 miljoen euro voor FoodValley 
 

Het kabinet wil 20 miljoen euro investeren in de regio FoodValley (Gelderland en 

Utrecht). Rijk en regio werken aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier, waarbij 

burgers en boeren goed met elkaar kunnen samenleven. Daarbij speelt de productie van 

voedsel een belangrijke rol. Verder wordt er onderzoek gedaan naar welke voeding het 

beste bijdraagt aan de zorg voor verschillende patiënten, hoe meer mensen gezond en 

duurzaam gaan eten en wordt er gewerkt aan nieuwe duurzame stallen en 

productietechnieken (bijvoorbeeld in de pluimveesector). Dit is een van de 12 deals waar 

de ministerraad vandaag op voorstel van ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 

akkoord is gegaan. 

 

Minister Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, 

eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen 

met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid 

belangrijk maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige 

landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende 

jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een 

zelfde bedrag.’ 

  

Minister Ollongren:’Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van 

economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen 

wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve 

zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen 

van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen 

terplekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van 

lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister BZK 

natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben 

met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost 

Drenthe.’  

 

12 Regio Deals 

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

regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal 

ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 

uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop 

waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. 

 

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan 

de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht 

om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en 

de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. 

 

Spelregels 

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 

is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio 

zelf. Zo is er ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals 

verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 

kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, 

ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

 

De TweeDe Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: 

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

voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief.    
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20 miljoen euro voor Achterhoek 
 

De Achterhoek is een sterke en innovatieve regio, met veel gespecialiseerde 

maakbedrijven en een groeiende sector zorg & welzijn. Toch daalt de (beroeps-) 

bevolking in dit gebied. Zo ontstaat er een gebrek aan arbeidskrachten en zal het huidige 

woningaanbod in de toekomst niet meer bij de behoefte van de inwoners passen. Het 

kabinet investeert daarom 20 miljoen euro om de economische kracht te versterken, de 

leefomgeving en het woningaanbod te verbeteren. Daarbij wordt ook samengewerkt met 

Duitse partners. Deze samenhangende aanpak zorgt er voor dat inwoners het over de 

volle breedte beter krijgen. Dit is een van de 12 deals waar de ministerraad vandaag op 

voorstel van ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en 

Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) akkoord is gegaan. 

 

Minister Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, 

eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen 

met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid 

belangrijk maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige 

landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende 

jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een 

zelfde bedrag.’ 

  

Minister Ollongren:’Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van 

economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen 

wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve 

zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen 

van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen 

terplekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van 

lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister BZK 

natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben 

met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost 

Drenthe.’  

 

12 Regio Deals 

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

regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal 

ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 

uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop 

waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. 

 

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan 

de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht 

om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en 

de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. 

 

Spelregels 

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 

is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio 

zelf. Zo is er ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals 

verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 

kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, 

ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief.    
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40 miljoen euro voor Parkstad Limburg 
 

In Parkstad Limburg gaan het Rijk, de regio en de inwoners samen aan de slag om een 

duurzame en levenskrachtige regio te realiseren. Er wordt extra ingezet op het 

verbeteren van de woningmarkt, de leefomgeving, de arbeidsmarkt, de veiligheid en de 

versterking van de regionale samenwerking. Bestaande initiatieven zoals IBA-Parkstad 

en grensoverschrijdende samenwerking met de regio Aken worden betrokken. Het 

kabinet reserveert 40 miljoen euro voor Parkstad Limburg. Dit is een van de 12 deals 

waar de ministerraad vandaag op voorstel van ministers Carola Schouten (Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties) akkoord is gegaan. 

 

Minister Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, 

eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen 

met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid 

belangrijk maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige 

landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende 

jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een 

zelfde bedrag.’ 

  

Minister Ollongren:’Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van 

economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen 

wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve 

zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen 

van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen 

terplekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van 

lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister BZK 

natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben 

met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost 

Drenthe.’  

 

12 Regio Deals 

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

regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal 

ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 

uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop 

waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. 

 

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan 

de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht 

om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en 

de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. 

 

Spelregels 

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 

is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio 

zelf. Zo is er ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals 

verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 

kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, 

ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief.    
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10 miljoen euro voor Midden- en West-Brabant Makes and Moves 
 

In Midden- en West-Brabant gaan Rijk en regio aan de slag om voor alle inwoners een 

gezonde leefomgeving te realiseren waar het goed wonen, werken en leven is. Daarbij 

wordt er ingezet op het slimmer, duurzamer en circulair maken van de maakindustrie en 

logistiek, met name het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het kabinet reserveert 10 

miljoen euro voor de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves. Dit is een 

van de 12 deals waar de ministerraad vandaag op voorstel van ministers Carola 

Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties) akkoord is gegaan.  

 

Minister Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, 

eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen 

met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid 

belangrijk maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige 

landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende 

jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een 

zelfde bedrag.’ 

  

Minister Ollongren:’Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van 

economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen 

wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve 

zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen 

van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen 

terplekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van 

lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister BZK 

natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben 

met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost 

Drenthe.’  

 

12 Regio Deals 

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

regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal 

ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 

uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop 

waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. 

 

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan 

de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht 

om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en 

de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. 

 

Spelregels 

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 

is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio 

zelf. Zo is er ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals 

verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 

kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, 

ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief.   
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10 miljoen euro voor het Groene Hart 
 

In het Groene Hart (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) daalt de bodem en dat veroorzaakt 

problemen voor stad en platteland; woningen, wegen en riolering zakken en cultureel 

historisch erfgoed wordt bedreigd. Het tegengaan van bodemdaling is ook nodig om bij 

te dragen aan verdere CO2-reductie. Daarom gaan Rijk en regio samen aan de slag met 

projecten rond kennisontwikkeling, toekomstbestendig bouwen en wonen en 

vernieuwend ondernemerschap. Ook is er aandacht voor het verbeteren van de 

bodemkwaliteit door het hergebruik van reststromen. Het Rijk trekt hier 10 miljoen euro 

voor uit. Dit is een van de 12 deals waar de ministerraad vandaag op voorstel van 

ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren 

(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) akkoord is gegaan. 

 

Minister Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, 

eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen 

met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid 

belangrijk maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige 

landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende 

jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een 

zelfde bedrag.’ 

  

Minister Ollongren:’Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van 

economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen 

wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve 

zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen 

van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen 

terplekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van 

lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister BZK 

natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben 

met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost 

Drenthe.’  

 

12 Regio Deals 

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

regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal 

ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 

uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop 

waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. 

 

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan 

de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht 

om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en 

de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. 

 

Spelregels 

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 

is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio 

zelf. Zo is er ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals 

verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 

kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, 

ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief.   
  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief


7,5 miljoen euro voor Den Haag Zuid-West 
 

In Den Haag Zuid-West staat de kwaliteit van leven onder druk. Het gebied kent een 

hoge werkloosheid en daardoor weinig perspectief voor een betere toekomst voor de 

inwoners. Dit moet anders. Het Rijk en de gemeente Den Haag gaan samen werken aan 

scholing, veiligheid en werkgelegenheid. Bijvoorbeeld in projecten die bewoners met een 

afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan een baan in sectoren zoals techniek, bouw, zorg 

en tuinbouw. Daarvoor reserveert het kabinet 7,5 miljoen euro. Dit is een van de 12 

deals waar de ministerraad vandaag op voorstel van ministers Carola Schouten 

(Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties) akkoord is gegaan.   

 

Minister Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, 

eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen 

met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid 

belangrijk maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige 

landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende 

jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een 

zelfde bedrag.’ 

  

Minister Ollongren:’Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van 

economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen 

wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve 

zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen 

van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen 

terplekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van 

lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister BZK 

natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben 

met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost 

Drenthe.’  

 

12 Regio Deals 

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

regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal 

ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 

uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop 

waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. 

 

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan 

de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht 

om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en 

de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. 

 

Spelregels 

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 

is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio 

zelf. Zo is er ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals 

verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 

kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, 

ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief.   
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15 miljoen euro voor Noordelijk Flevoland 

 

Flevoland staat bekend om haar innovatiekracht en sterke economische groei. Om deze 

kenmerken verder uit te buiten, gaan Rijk en regio samen aan de slag. Het Rijk 

investeert 15 miljoen euro in het maritiem cluster rondom Urk. Zo moeten er meer banen 

ontstaan en daarmee meer welvaart voor de inwoners. Concrete initiatieven en projecten 

richten zich op infrastructuur, de haven, IJsselmeervisserij, innovatie, slimme mobiliteit, 

werk & talent en veiligheid. Dit is een van de 12 deals waar de ministerraad vandaag op 

voorstel van ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en 

Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) akkoord is gegaan. 

 

Minister Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, 

eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen 

met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid 

belangrijk maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige 

landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende 

jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een 

zelfde bedrag.’ 

  

Minister Ollongren:’Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van 

economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen 

wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve 

zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen 

van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen 

terplekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van 

lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister BZK 

natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben 

met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost 

Drenthe.’  

 

12 Regio Deals 

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

regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal 

ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 

uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop 

waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. 

 

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan 

de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht 

om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en 

de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. 

 

Spelregels 

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 

is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio 

zelf. Zo is er ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals 

verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 

kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, 

ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/11/16/kamerbrief.   
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7,5 miljoen euro voor Regio Deal ZaanIJ 
 

Niet iedereen in de Metropoolregio Amsterdam profiteert van de sterke economische 

groei. Nog te veel mensen hebben geen baan, woningen zijn verouderd, natuur en 

leefomgeving staan onder druk en inwoners hebben een gevoel van onveiligheid. 

Daarom gaan Rijk en regio werken aan projecten voor infrastructuur (fiets en water) en 

het vergroten van ontplooiingskansen voor jongeren. Het kabinet reserveert hier 7,5 

miljoen euro voor. Dit is een van de 12 deals waar de ministerraad vandaag op voorstel 

van ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa 

Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) akkoord is gegaan. 

 

Minister Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, 

eigen kwaliteiten maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen 

met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid 

belangrijk maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige 

landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende 

jaren trekt het rijk hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een 

zelfde bedrag.’ 

  

Minister Ollongren:’Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van 

economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen 

wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve 

zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen 

van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen 

terplekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van 

lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister BZK 

natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben 

met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost 

Drenthe.’  

 

12 Regio Deals 

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

regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal 

ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 

uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop 

waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit. 

 

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan 

de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht 

om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en 

de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio. 

 

Spelregels 

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 

is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio 

zelf. Zo is er ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals 

verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 

kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, 

ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. 
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