De stand van zaken van onze Regio Deal

Bekijk deze e-mail in uw browser

Nog een kleine maand...
In september informeerden wij u tijdens de regionale raadsbijeenkomst (klik om te
openen) over de stand van zaken van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. De
afgelopen maanden is (en wordt!) er keihard achter de schermen naar een
belangrijk moment toegewerkt: het besluit van het Dagelijks Bestuur medio
december over de toekenning van de subsidie aan de Regio Deal-projecten. Die
daarna gaan starten. Lees hieronder over de ontwikkelingen van de afgelopen
maanden.

De belangrijkste zaken in een notendop
• Katalysator voor samenwerking
De Regio Deal is voor ons de katalysator voor een meer intensieve samenwerking. Niet
alleen tussen overheden, maar ook met maatschappelijke partners, ondernemers,
onderwijs/onderzoek en inwoners. Met het aangaan van een Regio Deal hebben we
elkaar gevonden in de gedeelde noodzaak: we moéten onze opgaven samen oppakken
en nieuwe samenwerkingen bij concrete projecten realiseren. Bestaande moeten wij
verstevigen. De Regio Deal verschaft ons toegang tot netwerken bij de provincie en het
Rijk die ook weer kunnen bijdragen aan het versnellen van het bereiken van onze
doelen.

• Versnellingsagenda
‘Versnellen’ is daarbij het kernwoord. De Regio Deal is een versnellingsagenda:
gestelde doelen binnen de regio worden er eerder, sneller en/of in betere samenwerking
met partners mee gerealiseerd. Alles daarover hoort en leest u terug in de
videoregistratie, het verslag en de presentatie van de regionale raadsbijeenkomst van
september.
• Resultaat zoekt project
De Regio Deal is een convenant met beschreven ambities en resultaten. In de uitvoering
gaat het erom deze resultaten te realiseren. Daarom worden actief coalities gevormd op
het bereiken van deze resultaten. Het is dus niet ‘Project zoekt bijdrage’, maar
‘Resultaat zoekt project’. Hierbij willen we effecten bereiken op - de naam zegt dat al regionale schaal. De Regio Deal is voortgekomen uit onderhandelingen met het Rijk. Wij
zijn daarmee een verplichting op resultaten aangegaan en worden daarop ook
gecontroleerd.

Op weg naar het projectenportfolio
Voor alle benoemde resultaten in de Regio Deal hebben wij gezocht naar een passende
uitvoering. Daarover hebben wij intensief gesproken met regionale partijen. Voor een
belangrijk deel waren deze contacten al gelegd. Sinds onze Regio Deal-aanvraag (in het
vierde kwartaal van 2019) hebben wij al contact met partijen over (mogelijke) projecten.
We hebben de afgelopen tijd intensieve gesprekken gevoerd met alle projectpartners.
Die gesprekken waren wederzijds nuttig en brachten ons dichterbij het robuuste
projectenportfolio dat wij gezamenlijk nastreven. Wij waren ook blij met de goede
gesprekken die wij ook de afgelopen periode voerden met het Rijk. Onze Rijks-partners
zijn de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en
Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De projecten zijn op grond van de definitieve tekst (klik
hier of op afbeelding) van de Regio Deal nader
gedefinieerd.

Op grond van alle projectfiches werd een eerste
concept-projectenportfolio samengesteld. Dit portfolio
geeft een eerste totaalbeeld van de regionale inzet om
de ambities en doelen van de Regio Deal in de periode
2020-2023 te realiseren. Het zijn immers niet de
projecten afzonderlijk, maar het pakket als geheel
waarmee wij dit gaan doen.
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Medio december heffen wij symbolisch het glas!
Was het zetten van de handtekeningen onder de Regio Deal in juli de eerste mijlpaal,
het toekennen van de subsidies medio december is de tweede. Dat markeert de
volgende stap: van papier naar uitvoering. Dat moment willen wij uiteraard niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Om dit met elkaar te vieren, hadden wij graag een
feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Maar dat kan helaas niet door de huidige
omstandigheden. Daarom gaan wij u op een andere creatieve manier op de hoogte
stellen van de gehonoreerde projecten. Dan heffen we ook het glas op symbolische
wijze op het geweldige resultaat dat wij dankzij onze jarenlange samenwerking hebben
bereikt én op de succesvolle voortgang van de projecten.

Houd uw mailbox in de gaten, u ontvangt weer spoedig bericht van ons!

Met vriendelijke groet,

Programmateam Regio Deal FruitDelta Rivierenland
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Over FruitDelta Rivierenland
Met het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland zetten overheid, ondernemers,
onderzoek/onderwijs, organisaties en ondernemende inwoners (de 5 O’s) zich in onze regio in voor
ambities, opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie &
Logistiek en Recreatie & Toerisme in de regio een boost geven.

Voor meer informatie:
regiodeal@fruitdelta.nl
www.fruitdelta.nl/regiodeal

Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt?
Hier kunt u uw voorkeuren wijzigingen of zich uitschrijven van deze verzendlijst.

