Wat is een Regio Deal?
Een Regio Deal is een partnerschap tussen het rijk en regio om de regionale opgaven aan te pakken.
Het rijk stelde middelen beschikbaar in de Regio Envelop. Voor de eerste trance is 200 miljoen euro
beschikbaar. Een financiële bijdrage kan onderdeel zijn van dit partnerschap.
Naast geld bieden Regio Deals de mogelijkheid om bijvoorbeeld belemmeringen in regelgeving en
beleid weg te nemen, nieuwe netwerken te vormen of kennis te bundelen en delen. Ook andere
praktische ondersteuning van het Rijk (bijvoorbeeld om andere investeringsmiddelen te verkrijgen) is
mogelijk.

Waarom de Regio Deals? Brede welvaart versterken
Met de Regio Deals wil het kabinet helpen om de brede welvaart in een regio te versterken. Brede
welvaart gaat niet alleen over inkomen, economie of groei. Maar juist ook over leefbaarheid en
veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en
arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw, bereikbaarheid en woningmarkt. Ook wel
uitgedrukt als de balans tussen ons economisch, natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal.

De Regio Deal van Regio Rivierenland?
Regio Rivierenland heeft ook een aanvraag ingediend voor een Regio Deal. In deze Regio Deal –
Talent voor toekomstbestendig Rivierenland – zet Rivierenland in op 4 actielijnen voor het
verbeteren van de brede welvaart:
1.
2.
3.
4.

Alle talent telt;
Stimuleren innovatie en ondernemend handelen;
Versnellen en versterken verduurzamen en energietransitie;
Monitoring en mainstreaming

Waarom Regio Deal in Rivierenland?
Er gebeuren veel goede dingen in regio Rivierenland. Er is een bovengemiddelde economische groei
en een lage werkloosheid. Het aantrekkelijke gebied biedt kansen voor toerisme en de centrale
ligging is interessant voor (logistieke) bedrijven. Kortom een regio met potentie.
Echter, niet iedereen profiteert hiervan. De regio is ook kwetsbaar. Er zijn relatief veel
laagopgeleiden en laaggeletterden. Veel kleine bedrijven hebben een beperkt innovatievermogen.
Het energiegebruik is hoog.

Gelukkig zijn er talrijke initiatieven waarin bedrijven, instellingen, overheden en burgers
samenwerken. Er zijn samenwerkingsverbanden op het gebied duurzaamheid, energietransitie,
logistiek, agri, stimuleren van ondernemerschap, talentontwikkeling en financiële zelfredzaamheid.
Met deze Regio Deal willen we de samenwerkingsvormen opschalen en nieuwe aanpakken testen.
Zodat we de effectiviteit van de samenwerkingen vergroten. Zo bouwen we samen aan een
toekomstbestendige regio en profiteert iedereen (burger, bedrijf, instelling) in Rivierenland van de
toename in brede welvaart.

Wat vraagt Regio Deal Rivierenland van de overheid?
Ondersteuning van het Rijk is nodig om experimenteerruimte te creëren, budgetten te ontschotten
en belemmerende wet- en regelgeving weg te nemen.

Hoe ziet de financiële kant eruit?
De tijdelijke bijdrage uit de Regio Envelop bedraagt per Regio Deal minimaal 5 miljoen euro en
maximaal 40 miljoen euro. De regio/regionale partners moet(en) minimaal hetzelfde bedrag aan
cofinanciering bijdragen.
Regio Rivierenland heeft een aanvraag gedaan voor een totaal begroting van 13,94 miljoen euro.
De regionale partners dragen 7,26 miljoen euro bij. Van het Rijk wordt 6,68 miljoen euro gevraagd.

Hoe gaat het nu verder?
De regio’s hadden tot 1 september 2018 de tijd om hun korte plan op hoofdlijnen, een zogenaamde
‘two pager’, in te dienen. Ook Rivierenland heeft dit gedaan. Het Regionaal Werkbedrijf - Platform
Onderwijs en Arbeidsmarkt en Regio Rivierenland hebben gezamenlijk het initiatief genomen om de
het plan met de samenwerkende partners op te stellen
Het proces van beoordeling en toekenning ziet er als volgt uit:

Er zijn 88 voorstellen ingediend, die opgeteld € 1,3 miljard vragen aan middelen. De voorstellen
komen uit alle delen van Nederland. Voor deze tranche is € 200 miljoen beschikbaar.

Wat als de Regio Deal van Rivierenland niet wordt geselecteerd?
De ingediende voorstellen overtreffen het beschikbare budget voor de eerste tranche. Er is dus een
kans dat de aanvraag van Rivierenland voor de Regio Deal - Talent voor toekomstbestendig
Rivierenland- niet voor de eerste tranche wordt geselecteerd. De ambitie zal dan worden bijgesteld
en er zal gewerkt worden aan een voorstel voor de tweede tranche.

Wie zijn de spelers van de Regio Deal in Rivierenland?
Het plan voor de Regio Deal is tot stand gekomen door de samenwerking van de volgende
partijen:

