
Regio Deal FruitDelta Rivierenland

Extra impuls voor regio tussen kracht en kwetsbaarheid



Welkom! 

De belangrijkste feiten 25 minuten

Uw vragen en opmerkingen 35 minuten

Weten: wij maken opnamen voor later gebruik



Wat willen wij bereiken?

Ambitie lange termijn: 

Een slimme, duurzame en inclusieve regio die:

weerbaarder en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft

Ambitie Regio Deal: 

Structurele samenwerkingsrelaties opgebouwd

Stappen gezet in de opgaven 

Succesvolle afronding (mijlpalen van) projecten



Het doel van alle Regio Deals die het Rijk wil sluiten: stimuleren van brede welvaart in elke regio

De Regio Deal is een versnellingsagenda!

Wat is de Regio Deal?

• Niet iets totaal nieuws

• Andere ordening van thema’s om versnelling te realiseren op 
onderwerpen waar toch al mee is gestart/gestart zou worden



• Effect schommelende waterstanden 
en verdroging

• Landschapskwaliteit 

• Energieverbruik 

• Verslimmen en verduurzamen 
tuinbouw en logistiek

• Beroepsbevolking relatief 
laagopgeleid, mismatch arbeidsmarkt

• Kleine kernen met een interne sociale 
cohesie

Wat moeten wij aanpakken?



Met wie gaan wij dat doen?

Met de procespartners:

Bij de aanvraag van de Regio Deal zijn veel partners vanuit de O’s betrokken.



Hoe gaan wij dat doen?

Daar zoomen we op in >>



Hoe gaan wij dat doen?



Hoe gaan wij dat doen?

Governance



Om hoeveel geld gaat het?

Intentie:

€ 7,5 
miljoen

Voorwaarden:

• De deal moet nog worden gesloten

• Cofinanciering: € 7,5 miljoen

€ 3,5 miljoen 
toegezegd door 

€ 4 miljoen uit 
projecten die 
geld ontvangen 
uit Regio Deal
(geen ‘vrij geld’ nodig 
van gemeenten!)



Hoe is het financieel geregeld?

Cofinanciering: € 7,5 miljoen afkomstig uit projecten

Gemeenten samen garant voor € 4,5 miljoen

• niet vrijblijvend

• garantstelling pas ingeroepen bij niet rondkomen cofinanciering
per project (niet verwacht!)

• Regio Deal gesloten op niveau programmalijnen

Tijd om bestuurlijke besluitvorming te realiseren



Waar gaat het geld naartoe?

Naar projecten afkomstig van groslijst

• Opgesteld en gevoegd bij indieningsvoorstel Regio Deal

• Projectkeuze, scherpe check, opstellen aangescherpt afwegingskader: 
- ter besluitvorming in AB in juli 
- bestuurlijke projectgroep past dit toe en bepaalt definitieve

projectkeuze (voorzien in september)

Details hierna



De projecten…

zijn nog niet bekend (na zomer)

sluiten aan op de thema’s uit de programmalijnen 
• energietransitie • klimaatadaptatie • verslimming en verduurzaming economische speerpunten

• verminderen aantal laagopgeleiden

raken ook uw thema’s: toch kunnen oppakken, projecten 
versnellen

en bijbehorende financiële middelen blijven ‘eigendom’ 
van de projecteigenaar



Waaraan kunt u denken? Wat zijn voorbeelden?

• Kwalitatieve mismatch arbeidsmarkt verkleinen, versterken: 

ontmoetingen onderwijs-bedrijfsleven, regionale aanpak 

Voortijdig Schoolverlaten (ouderbetrokkenheid), regionale 

aanpak en werkwijze financieel fitheid 

• Versterken aanbod infrastructurele toeristische 

voorzieningen en duurzame streekproducten

• Toekomstbestendige energie-infrastructuur tuinbouw; vraag 

en aanbod van energie tussen ondernemingen gezamenlijk 

managen via smart grids (elektriciteitssysteem dat vraag beïnvloedt 

a.d.h.v. aanbod op dat moment)



Waaraan kunt u denken? Wat zijn voorbeelden?

• Veerkrachtig maken waterberging: o.a. aanleg van  

klimaatbuffers en technische maatregelen ter verbetering 

van de inlaat

• Stimuleren burgerparticipatie

• Borgen van nieuwe samenwerkingsverbanden richting de 

toekomst, bijvoorbeeld in relatie tot de Regionaal 

Energiestrategie



Wat betekent de Regio Deal voor uw gemeente?

Versnellingsagenda:

• Extra impuls voor projecten in het verlengde van doelen 

geformuleerd in Regio Deal

• Hiermee worden gestelde doelen binnen de regio eerder, sneller 

en/of in betere samenwerking met partners gerealiseerd

Niet op gemeentelijk, maar op regionaal niveau:
de hele regio moet ervan profiteren



Rol colleges en gemeenteraden

Collegeleden zijn sparringpartner van hun AB-lid

Colleges kunnen input leveren:
• tijdens collegebijeenkomst

• in colleges bij voorbereiding/bespreking AB-stukken

Beiden geen formeel besluitende rol in deze fase



Hoe gaat het tot nu toe?

We liggen goed op koers

Samenwerking met partners is goed

Planning is erg ambitieus

2 x bijeenkomst bestuurlijke stuurgroep geweest



Wat is de planning?

Voor de zomer

Tekst Regio Deal (10 juni)

Cofinanciering (10 juni, 3 juni extra overleg)

Programmalijnen (10 juni)

Ondertekening (juli) door Rijk +

Na de zomer

Projectkeuze (september)

Uitvoering projecten (v.a. november)

Nodig: • Overeenstemming over inhoud 
• Vertrouwen van Rijk in de publieke cofinanciering



Hoe houden wij u op de hoogte?

Bijeenkomsten (digitaal)

Online nieuwsbrieven

Website: www.fruitdelta.nl/regiodeal

Overige middelen, bijvoorbeeld filmpjes, visuals

Vragen: regiodeal@fruitdelta.nl



Uw vragen en opmerkingen



Hartelijk dank voor uw deelname!

www.fruitdelta.nl/regiodeal


