
 

Aan: de formateur [naam) en lijsttrekkers (van beoogd regeringspartijen) 

 

 

 

Datum:    

Ons Kenmerk:  

Bijlage(n):  

 

Betreft:  Oproep aan kabinet van een aantal regio’s in Nederland 

 

 

 

Geachte formateur [naam), lijsttrekker [naam] 

 

In de regio gebeurt het!  

 

Met die ‘opening’ doen wij een geweldig aanbod aan een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord. In de 

regio komt immers alles samen. De regio is hét schaalniveau waar abstracte overheidsambities concreet 

worden. Wij kunnen helpen de ambities van het nieuwe kabinet voor inwoners en ondernemers tastbaar te 

maken. 

 

 ‘Wij’ zijn in dit geval een aantal Nederlandse regio’s die elkaar gevonden hebben in gedeelde 

maatschappelijke en economische opgaves én die de huidige, bijzondere en vruchtbare samenwerking met 

het Rijk hierin, willen voortzetten. 

 

Een succesvolle Rijk-Regio samenwerking 

De Rijk-Regio samenwerking in de vorm van Regio Deals is succesvol. Ook in onze regio’s hebben 

deze gezorgd voor energie en elan. Regio Deals hebben gewerkt als vliegwielen voor samenwerking. 

De deals zorgen er voor dat regio’s integraler en breder naar hun opgaven kijken. Het kabinet maakt 

hierbij gebruik van de doe- en schakelkracht van regio’s. In een gelijkwaardige, bottom-up relatie 

waarin alle partijen hun bijdrage leveren, ook financieel, komen (soms onconventionele) oplossingen 

in zicht voor maatschappelijke en economische vraagstukken. De vrijheid in aanpak en het maatwerk 

maken energie los en leiden tot ontkokering op diverse overheidsniveaus. Het ‘contract’ tussen 

partijen bindt en zorgt voor een betrouwbare overheid.  

 

Graag zouden wij deze samenwerking met het nieuwe kabinet willen continueren. Niet in de laatste 

plaats vanwege de huidige Coronacrisis en het gezamenlijk zoeken naar een exitstrategie. Wij denken 

dat er voor alle betrokkenen nog meer uit te halen is. Niet in het minst voor onze inwoners en 

ondernemers. Wat vragen wij daarvoor van het kabinet? 

 

 



 

 

‘Next step’ 

Wij zouden graag een ‘next step’ willen zetten zoals ook verwoord in de Motie Tweede Kamerleden 
Schonis/Geurts (aangenomen 30 januari 2020; 29697-75). Niet een eenmalig contract maar 

samenwerking op structurele basis met het Rijk. Met ook de provincie als partner(s). Samen bouwen 

aan oplossingen van onderop, met directe betrokkenheid van inwoners, bedrijven en onderwijs. Het 

liefst kabinetsbreed, meerjarig en integraal. Werken als één overheid die voor burgers en bedrijven 

herkenbaar, aanspreekbaar én betrouwbaar is. Het zou mooi zijn als het Rijk die kabinetsbrede 

inzet vanuit één loket kan coördineren. Nog mooier zou het zijn als co-financiering niet beperkt blijft tot 

één incidentele uitgave vanuit één departement maar leidt tot interdepartementale co-financiering en 

dito betrokkenheid. Opgavegericht, met de inzet om de brede welvaart voor onze inwoners te 

verbeteren. Daar stellen wij onze doelen op af en daar zullen we op monitoren.  

 

Samenvattend, 

 

 “Wij bieden het kabinet: 

• Een verantwoordelijk netwerk om ambities waar te maken. 

• Oplossingen op maat en financieringskracht. 

• Betrouwbaarheid en langjarig commitment. 

 

Wij vragen van het kabinet: 

• Samenwerking in de volle breedte van maatschappelijke en economische uitdagingen! 

• Opgavegericht, langjarig en structureel samenwerken, als gelijkwaardige partners. 

• Samen zoeken naar manieren om dit vorm te gaan geven.” 

 

Wij verzoeken u deze oproep mee te nemen in de onderhandelingen op weg naar een nieuw regeerakkoord.  

Dit zou als volgt geformuleerd kunnen worden: 

 

“De samenwerking met regio’s die is ingezet met de Regio Deals zetten wij voort. Het schaalniveau 

van regio’s leent zich bij uitstek voor het investeren in het verbreden van de welvaart in ons land. 

Met regio’s, maar ook met provincies en waterschappen gaan wij werken aan een duurzame, 

structurele en meerjarige samenwerking in de volle breedte van maatschappelijke en economische 

uitdagingen. Denken en werken vanuit één overheid is daarbij onze inzet. Geen one-size-fits-all maar 

maatwerk per regio in de vorm van Regionale Investerings Agenda’s. Private partners en 

maatschappelijke organisaties nodigen wij daar ook van harte bij uit.“ 

 

Wij menen dat dit cruciaal kan zijn om kabinetsbeleid met maatwerk en dicht bij  burger en ondernemer 

uit te kunnen voeren  

 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z01692&did=2020D03558
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z01692&did=2020D03558


 

Met vriendelijke groet, 

 

Regio Noordoost Brabant,   

 

 

Jack Mikkers, 

Voorzitter. 

 

 

Regio Achterhoek,   

 

Mark Boumans, 

Voorzitter. 

 

Regio Foodvalley,  

 

René Verhulst,  

Voorzitter. 

 

 

Regio Noord Limburg, 

        

Antoin Scholten, 

Voorzitter. 

 

 



 

Regio Rivierenland,  
 

 

Hans Beenakker, 

Voorzitter. 

 

 

Economic Board Zeeland, 

 

 

Eric de Ruijsscher, 

Voorzitter. 


