
prov incie h ais lVesterbrink r, Assen
postadres Postbus r2z, 94ooac Assen

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

provincieprenthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 12maarI2019
Ons kenmerk 1 1 15.13/201 9000700
Behandeld door mevrouw M.J. Kramer (0592) 36 55 55

Onderwerp: Stand van zaken Regio Deals
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de Regio Deals Zuid- en Oost-
Drenthe en Natuur-inclusieve landbouw.

Gezamenlijk startdocument
Nadat op 16 november 2O18 bekend werd dat het Rijk deze twee Regio Deals ge-
selecteerd heeft om verder uit te werken, is een intensieve samenwerking tot stand
gekomen tussen het Rijk en de regio. Bij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe zijn
de regiopartners de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen,
Hardenberg en Hoogeveen. De Regio Deal Natuur-inclusieve Landbouw wordt samen
met de provincies Fryslán en Groningen uitgewerkt.

Eerste resultaat is dat op 4 februari 2019 voor beide Deals een gezamenlijk startdo-
cument is vastgesteld met werkafspraken over de inhoudelijke afbakening en het
proces om voor het zomerreces van 2019 te komen tot ondertekende Regio Deals.
De komende maanden wordt de inhoud van de Deals verder geconcretiseerd en uit-
gewerkt in programma's voor de regio. Om voor het zomerreces de Regio Deals te
kunnen vaststellen, dient de politieke besluitvorming door raden en staten over de uit-
gewerkte plannen uiterlijk eind mei plaats te vinden.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
Zuid- en Oost-Drenthe is een regio met veel potentie en kansen, maar ook met een

opeenstapeling aan opgaven. Om een sterke, innovatieve regio te zijn, is een krach-
tige aanpak nodig. Een integrale aanpak die de drie pijlers werken, wonen en welzijn
verbindt en die met lopende en nieuwe projecten een flinke impuls geeft aan de brede
welvaart in het gebied.

De inzet is onder meer gericht op het versterken van het vestigingsklimaat voor be-
drijven, voldoende en competent personeel, meer levensloopbestendige woningen,
energietransitie in de gebouwde omgeving, toegankelijke zorgvoorzieningen en ver-
sterking van de aanpak van sociaal-economische achterstanden. Met de Regio Deal
krijgen wij de kans om onze doelen met een verbindende aanpak én samen met in-

woners en partners sneller te bereiken. 
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Het ambtelijk Regioteam, waar alle regiopartners in vertegenwoordigd zijn, is in
gesprek met maatschappelijke organisaties, kennis- en ondenruijsinstellingen, be-
drijven en inwoners om de plannen verder uit te werken. Ook werkt het Regioteam
aan het voorstel voor de cofinanciering van de Regio Deal. Het Rijk heeft aangegeven
maximaal twintig miljoen euro mee te willen investeren, op voorwaarde dat de regio-
nale overheden eenzelfde bedrag inzetten. Wij gaan vooralsnog uit van een verdeling
van tien miljoen euro door de deelnemende gemeenten en tien miljoen euro door de
provincie Drenthe. Voor de provinciale bijdrage komen wij met een voorstel naar uw
Staten.

Over de Regio Deal Zuid- en OostDrenthe vond op 14 februari 2019 een eerste in-
formatiebijeenkomst voor raads- en statenleden plaats in het Atlastheater in Emmen.
ln april 2019 zullen wij u in een tweede bijeenkomst informeren over de tot op project-

niveau uitgewerkte Regio Deal en de gevraagde cofinanciering.

Regio Deal Natuur-inclusieve Landbouw
De provincies Fryslán, Groningen en Drenthe streven naar een duurzame, natuur-in-
clusieve landbouwsector in 2030. Een streven dat aansluit bij de visie van de minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) die inzet op een omslag naar kring-
looplandbouw. De noordelijke aanpak is gebiedsgericht en praktisch van aard: aan-
sluiten bij bestaande ideeën en initiatieven en verrijken met kennis en innovatie.
Natuur-inclusieve landbouw raakt iedereen: van producent tot consument, onderwijs-
en kennisinstellingen, landbouw- en natuurorganisaties en banken. ln Drenthe gaan

wij met de Reglo Deal aan de slag in de gebieden Drents Plateau en samen met de
provincie Groningen in de Veenkoloniën. ln deze gebieden willen wij zoveel mogelijk
aansluiten bij de trajecten die we al zijn gestart, zoals bijvoorbeeld met de Ontwikkel-
agenda Melkveehouderij & Natuur.

Op 7 maart 2019 hebben wijsamen met de provincies Groningen en Fryslàn en de
landbouw- en natuursector en kennisinstellingen een startbijeenkomst gehouden om

de Regiodeal verder invulling te geven. De'groenmanifestpartners' in Drenthe worden
vanzelfsprekend ook bij de totstandkoming van de Deal betrokken. De afspraken in
deze Regio Deal zullen passen binnen de afspraken die de provincie en het Rijk gaan

maken over de uitwerking van het lnterBestuurlijkProgramma Vitaal Platteland (lBP
VP).

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de drie noordelijke provincies tien miljoen euro bij-
dragen, evenals het Rijk. Voor Drenthe gaan we dan uit van een gevraagde bijdrage
van drie miljoen euro. Zodra de Deal concreter is uitgewerkt, inclusief de gevraagde
cofinanciering, zullen wij ook hiervoor met een voorstel naar Uw Staten komen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van

Bijlage Raadsbrief stand va n Regio Deals

, voorzitter


