
15 miljoen euro voor Zuidoost Friesland 

Het unieke en groene landschap van Zuidoost Friesland is kenmerkend voor Nederland. 
Deze kwaliteit staat onder druk door veranderingen in het klimaat, zoals verdroging. 
Daarnaast hebben de vele kleine dorpen in het gebied te maken met krimp, vergrijzing 
en dus een terugloop in voorzieningen. Om de regio een impuls te geven werken Rijk en 
regionale overheden samen met de ‘mienskip’ aan het verbeteren van de leefomgeving 
en een veerkrachtig landschap. Het Rijk investeert 15 miljoen euro in Zuidoost 
Friesland. Dit is een van de 14 deals waar de ministerraad vandaag op voorstel van 
minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Raymond 
Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  
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15 miljoen euro voor de stad Groningen (Noord) 

Bewoners van wijken in Groningen-Noord gaan samen met de gemeente, organisaties in 
de wijk en het Rijk de armoede aanpakken en de leefbaarheid en veiligheid vergroten. 
Door de hoge structurele werkloosheid, lage gezondheid en eenzijdige woningvoorraad 
ontstaan er tal van problemen die de wijk niet zelf kan oplossen. Het Rijk investeert 15 
miljoen euro in de wijken van Groningen-Noord om de tweedeling in de stad tegen te 
gaan en inwoners een beter perspectief te geven. Dit is een van de 14 deals waar de 
ministerraad vandaag op voorstel van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit) en minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  
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15 miljoen euro voor Oost-Groningen  

In Oost-Groningen zijn unieke samenwerkingen ontstaan tussen overheden, bedrijven 
en onderwijsinstellingen die met deze Regio Deal een impuls krijgen. Door werkloosheid 
aan te pakken en de woningen te verbeteren, doorbreekt de regio de neerwaartse 
spiraal waar zij zich nu in bevindt. De bewoners en organisaties zijn vastbesloten hun 
regio leefbaar en vitaal te houden. Het Rijk investeert 15 miljoen euro in Oost-Groningen 
om deze problemen aan te pakken. Dit is een van de 14 deals waar de ministerraad 
vandaag op voorstel van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit) en minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  
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22,5 miljoen euro voor Zwolle 

Zwolle groeit en dat brengt uitdagingen met zich mee. Nieuwe inwoners willen kunnen 
blijven genieten van de balans tussen stad en platteland. Dat vraagt investeringen in het 
veranderende landschap en natuur, die onder druk staan. Tegelijkertijd kampt Zwolle 
met een mismatch op de arbeidsmarkt. Het Rijk investeert 22,5 miljoen euro en gaat 
met lokale partners aan de slag om de groei van de regio op een duurzame manier vorm 
te geven. Dit is een van de 14 deals waar de ministerraad vandaag op voorstel van 
minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Raymond 
Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  
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12,5 miljoen euro voor de Veluwe 

De Veluwe is een belangrijk natuurgebied in Nederland waar mensen graag komen om 
van natuur te genieten en recreëren. In deze regio vormen natuur, landbouw, toerisme 
en duurzame energie een delicate balans. Om de kwaliteiten van dit gebied te 
waarborgen en de balans in stand te houden, is inzet nodig. Het Rijk investeert 12,5 
miljoen euro in de Veluwe. Met een gezamenlijke aanpak worden oude vakantieparken, 
criminaliteit en de mobiliteit aangepakt. Dit is een van de 14 deals waar de ministerraad 
vandaag op voorstel van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit) en minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  
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7,5 miljoen euro voor FruitDelta Rivierenland 

Door Rivierenland lopen veel wateren die belangrijk en kenmerkend zijn voor Nederland. 
De regio Rivierenland, provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland willen de 
gevolgen van klimaatveranderingen, waaronder schommelende waterstanden en 
verdroging van fruitteeltgebieden, aanpakken. Bijvoorbeeld door in te zetten op de 
verduurzaming van de glastuinbouwsector. De Regio Deal zet daarnaast in op het 
vergroten van de betrokkenheid van bewoners in het gebied. Het Rijk investeert 7,5 
miljoen euro in Rivierenland. Dit is een van de 14 deals waar de ministerraad vandaag 
op voorstel van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en 
minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord is 
gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  
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7,5 miljoen euro voor de CleantechRegio 

In de Cleantechregio (het gebied in en rondom de stedendriehoek Apeldoorn, Zutphen 
en Deventer) werken regionale overheden, kennisinstellingen en ondernemers samen 
aan een groene, duurzame en inclusieve economie en een betere balans tussen industrie 
en leefomgeving. De regio streeft naar een circulaire economie, met voldoende 
baankansen voor de inwoners en een bijpassend onderwijsaanbod. Dit vraagt een 
omslag van alle partijen naar een circulaire groei van de economie in het gebied. Het 
Rijk investeert 7,5 miljoen euro in deze regio. Dit is een van de 14 deals waar de 
ministerraad vandaag op voorstel van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit) en minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals


10 miljoen euro voor Noordoost Brabant 

In Noordoost Brabant krijgen de van oudsher traditionele sectoren en gemeenschappen 
een impuls van 10 miljoen euro, om zo komende veranderingen goed op te vangen. De 
trek van platteland naar stad maakt de sociale samenhang in de dorpen minder sterk. De 
transitie in de landbouw (varkenshouderij) vraagt om een nieuwe ordening van de 
leefomgeving en om ontwikkeling van andere competenties, gericht op andersoortige 
banen. Het Rijk investeert 10 miljoen euro in de regio Noordoost Brabant om te 
investeren in een blijvend aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied. Dit is een van de 14 
deals waar de ministerraad vandaag op voorstel van minister Carola Schouten 
(Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Raymond Knops (Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  
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17,5 miljoen euro voor Noord-Limburg 

Noord-Limburg heeft als ambitie om gezondste regio van Nederland te worden. Gezond 
voedsel produceren en gezond eten staan daarbij centraal. Met de impuls van de Regio 
Deal gaat men onder meer investeren in ‘future farming’ via de Brightlands Campus 
Greenport Venlo. Daarnaast is het behouden en aantrekken van talent voor de regio een 
speerpunt. Net als veiligheid, de aanpak van criminaliteit en het verder uitbouwen van 
de samenwerking met de regio Niederrhein in Duitsland. Het Rijk investeert 17,5 miljoen 
in de regio. Dit is een van de 14 deals waar de ministerraad vandaag op voorstel van 
minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Raymond 
Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  
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22,5 miljoen euro voor Drechtsteden en Gorinchem 

In de Drechtsteden en Gorinchem zijn de gevolgen van de economische crisis nog steeds 
voelbaar. De economische groei blijft achter en veel sectoren hebben te maken met 
noodzakelijke veranderingen op het gebied van digitalisering en verduurzaming. Door 
een impuls te geven aan onderwijs, economie en de arbeidsmarkt en deze beter op 
elkaar aan te laten sluiten kunnen bewoners makkelijker een baan vinden die bij hen 
past. Water speelt een belangrijke en verbindende rol in deze regio. De oevers krijgen 
een impuls om zo kansen te bieden voor nieuwe bedrijvigheid, woningen, recreatie en 
de natuur. Het Rijk investeert 22,5 miljoen euro in deze regio. Dit is een van de 14 deals 
waar de ministerraad vandaag op voorstel van minister Carola Schouten (Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  
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7,5 miljoen euro voor Zuid-Hollandse Delta 

In de Zuid-Hollandse Delta is een unieke samenwerking ontstaan tussen drie eilanden 
en zes gemeenten bij de havens van Rotterdam en Antwerpen. Hier bevindt zich een 
bruisend gebied waar veel gebeurt in de sectoren agrifood, logistiek, handel en 
recreatie. Om verduurzaming en ecologie in de regio verder te ontwikkelen en inwoners 
en bedrijven een aantrekkelijke leefomgeving te blijven bieden, investeert het Rijk 7,5 
miljoen euro. Dit is een van de 14 deals waar de ministerraad vandaag op voorstel van 
minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Raymond 
Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  
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15 miljoen euro voor Utrecht 

In het hart van Nederland werken de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Zeist samen 
met de provincie Utrecht aan het verbeteren van de leefomgeving voor de wijken 
Overvecht (Utrecht), Batau (Nieuwegein) en Vollenhove (Zeist). Met een 
gebiedsgerichte aanpak gericht op onderwijs, armoede, veiligheid, wonen en zorg wil 
Utrecht de wijken aantrekkelijker maken, hardnekkige problemen aanpakken en zo de 
leefbaarheid vergroten. Het Rijk investeert 15 miljoen in de regio Utrecht. Dit is een van 
de 14 deals waar de ministerraad vandaag op voorstel van minister Carola Schouten 
(Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Raymond Knops (Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  
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5 miljoen euro voor de Kop van Noord-Holland 

Maritiem cluster Den Helder, waar de Koninklijke Marine gevestigd is, staat bekend om 
haar bruisende omgeving van bedrijvigheid in de haven. Jongeren trekken echter steeds 
vaker weg en er bestaat een mismatch op de arbeidsmarkt. Met een impuls gaat de regio 
het onderwijs en de aanwezige bedrijven beter verbinden, om zo structureel meer 
werkgelegenheid te creëren. Het Rijk investeert 5 miljoen euro in deze Regio Deal. Dit is 
een van de 14 deals waar de ministerraad vandaag op voorstel van minister Carola 
Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Raymond Knops 
(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  
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7,5 miljoen voor Zeeuws-Vlaanderen 

Samen met inwoners, overheden, bedrijven en instellingen gaat het Rijk aan de slag met 
het verbeteren van de voorzieningen en het versterken van de sociale samenhang in 
Zeeuws-Vlaanderen. Ook komt er aandacht voor samenwerking en uitwisseling op tal 
van terreinen over de grens met België. Een extra impuls is nodig omdat dit gebied te 
maken heeft met krimp en vergrijzing. Door gericht te investeren in een goede 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de identiteit van het gebied en de 
innovatiekracht, ontstaan nieuwe kansen. Het kabinet investeert € 7,5 miljoen in de 
regio Zeeuws-Vlaanderen. Dit is een van de 14 deals waar de ministerraad vandaag op 
voorstel van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en 
minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord is 
gegaan. 

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote 
gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin 
partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies 
waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, 
werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het 
Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet 
gaan worden.”  

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat 
doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de 
regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij 
centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale 
onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. 
Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  
kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten 
woondeals.” 

14 Regio Deals 
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de 
regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal 
ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat 
uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 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 uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de 
brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de 
uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen 
worden bereikt. 

Financieel partnerschap 
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom 
is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en 
minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro 
beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat 
deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 
miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals. 

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-
deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals  
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