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Regiodeals 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
U ontvangt deze brief omdat wij het wenselijk achten u te informeren over reeds ingediende regiodeals. 

Het kabinet kan regio's helpen met zowel financiële als niet financiële middelen bij het versterken van de 
regio's. In de regiodeals staat de opgave van de regio centraal. Deze opgaven dienen meervoudig van aard te 
zijn. Regio's kunnen voorstellen hiervoor indienen. 

De afgelopen maanden hebben wij ons uitgebreid gebogen over de criteria, randvoorwaarden en het proces 
inzake de regiodeals van het rijk. Dit heeft erin geresulteerd dat wij ons hebben gefocust op een aantal 
nationale opgaven waar wij in de provincie ook nadrukkelijk mee bezig zijn. Naar onze mening hebben wij op 
basis daarvan drie weloverwogen regiodeals ingediend. Het gaat om de regiodeals met betrekking tot natuur-
inclusieve landbouw (in samenwerking met de provincies Fryslan en Drenthe), de particuliere woningvoorraad in 
krimpgebieden (in samenwerking met de provincie Frysiän) en de vergroening van de chemie (in triple  
helixverband). 

Voorts hebben wij de aanvraag van de Akkoordpartners van Groningen (stad Groningen, UMCG, 
Hanzehogeschool, RuG) en MBO-scholen mede ondertekend waarmee beoogd wordt de impact van bestaande 
Noordelijke samenwerkingen naar een hoger plan te tillen door strategische projecten op te schalen, te 
versnellen of te verbinden. 

Eerdere behandeling in PS 
Het onderwerp is niet reeds eerder aan de orde geweest in PS. 

Rei en bevoegdheden PS in deze fase 
De voorgestelde deals krimp/particuliere woningbouw, vergroening chemie en natuurinclusieve landbouw vallen 
respectievelijk onder het programma versterking leefbaarheid, programma economie en arbeidsmarkt en 
programma duurzame landbouw. Indien de deals definitief doorgang vinden, wordt u nader geinformeerd. Voor 
dit onderwerp zijn er geen formele bevoegdheden voor uw Staten. 

Vervolg 
Voorstellen die in aanmerking willen komen voor de komende tranche, konden worden gedaan tot 1 september 
2018. Op basis van door LNV genoemde randvoorwaarden vindt daarna een analyse van de voorstellen plaats 
door mijn LNV. Vervolgens vinden in de maanden september en oktober gesprekken met de regionale partners 
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plaats ten bate van de besluitvorming. Op basis hiervan treedt de minister van LNV in overleg met de minister  
van BZK en de relevante vakdepartementen in het najaar welke voorstellen uitgewerkt worden tot Regio Deals  
(inclusief een indicatieve verdeling van de bijdrage uit de Regio Envelop en de bijbehorende cofinanciering 
vanuit de regio). 

Het is wellicht goed om op te merken dat inmiddels bekend is dat het budget van ca. € 200 miljoen reeds zes 
keer is overtekend. 

De toekenning van de uiteindelijke financiële bijdrage aan een Regio Deal uit de Regio Envelop vindt bij 
afronding van het vervolgtraject plaats, wanneer de Deal gesloten wordt. 
Het streven van LNV is dat de Regio Deals die worden uitgewerkt in deze eerstkomende tranche uiterlijk in het 
voorjaar van 2019 zijn ondertekend. Uiteraard kunnen deals waarover eerder overeenstemming is tussen de 
betrokken partijen, ook eerder in 2019 worden ondertekend. PS worden op hoofdlijnen geïnformeerd over het 
vervolg van het proces. 

Extern betrokkenen 
Met andere provincies, partners uit het veld en ministeries vindt vervolgoverleg plaats. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

ledeputeende Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

Bijlagen: 

, secretaris. 

Nr. Titel Documentnr. Soort bijlage 
1. Regiodeal Natuurinclusieve landbouw 2018-064090 Regiodeal 
2. Regiodeal Particuliere woningvoorraad 2018-064691 Regiodeal 
3. Regiodeal Groene chemie Groningen 2018-064088 Regiodeal 
4. Regiodeal Akkoord van Groningen 2018-064689 Regiodeal 


