
provincieb ais lùlesterbrink r, Assen
postadres Postbus r22, 94ooAc Assen

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 51

pro'uincieþrenthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 16 november2018
Ons kenme rk 461 5.1 1201 8002633
Behandeld door mevrouw M.J. Kramer (0592) 36 55 55

Onderwerp: Stand van zaken Regio Deals
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie aan de uitkomst van het indieningsproces van de Regio
Deals. ln deze brief informeren wij u op hoofdlijnen over de besluiten op de ver-
schillende Regio Deals. Later zullen wij u hierover uitgebreider informeren.

Het Rijk investeert met € 20 miljoen mee in Zuid- en Oost-Drenthe om de regio de
komende vier jaar versneld te versterken op het gebied van wonen, werken en welzijn.
Ook is de Regio Deal Natuur-inclusieve Landbouw positief beoordeeld met een

bedrag van € 10 miljoen. Hiermee komt de aanpak van deze opgaven in een stroom-
versnelling en kunnen kansen worden verzilverd.

Regio DealZuid- en Oost-Drenthe
De Regio Deal moet een positieve impuls geven aan lopende en nieuwe projecten op
het gebied van leefbaarheid in Zuid- en Oost-Drenthe. Wij hadden alle pijlen gericht

op de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Dat het Rijk heeft besloten om daar ook aan
bijte dragen, is goed nieuws voor de regio. W'rj gaan samen met het Rijk en met
partners flink investeren in wonen, werken en welzijn. De eerste stap is nu samen met
maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en in-
woners de plannen verder uitwerken. Daarnaast willen wij u op korte termijn uit-
nodigen voor een informatiebijeenkomst. Een uitnodiging hiervoor volgt via de
Statengriffie.

Natuur-inclusieve Landbouw
De Regio Deal Natuur-inclusieve Landbouw, die als doel heeft landbouw in Noord-
Nederland te verduurzamen en die samen met de provincies Fryslân en Groningen is

ingediend, is ook goedgekeurd. Dit is van groot belang voor de ontwikkeling van
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natuur-inclusieve landbouw in Noord-Nederland. Wij zijn in onze regio alvoortvarend
bezig met dit onderwerp, maar hiermee geven wij een flinke impuls aan de verduur-
zaming van de sector, met positieve effecten voor biodiversiteit en landschap, maar
ook met een goede boterham voor de boer.

Overige Regio Deals
Daarnaast is samen met alle Drentse gemeenten een Regio DealVitale Vakantie-
parken ingediend om de vakantieparken en campings die er op dit moment recreatief
en economisch gezien minder goed voor staan weer aantrekkelijk en toekomst-
bestendig te maken. Deze Regio Deal had kunnen zorgen voor een versnelling van
deze lopende aanpak, maar is in deze tranche niet gehonoreerd. Wij zijn tevens
partner in de Regio Deal Retailagenda - kennis van regionale transitie, de Regio Deal

HollandCity - grenzeloze gastvrijheid in Giethoorn? en de Regio Deal Human Capital
Agenda lnvesteren in mensen 2019-2022. Deze Regio Deals zijn niet gehonoreerd.

Wij hopen u hiermee, voor dit moment, voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

-¿¿ , secretaris

Bijlage: Persbericht Regio Deal Zuid- en
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Zuid- en –Oost Drenthe, 16 november 2018  

Nummer: 18-161   

 

Regio Deal goedgekeurd: op weg naar een sterke regio 

Uitnodiging van Zuid- en Oost-Drenthe aan 

Rijk positief ontvangen  
 

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, 

Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zien samen kansrijke 

oplossingen om de regio de komende vier jaar versneld te versterken 

Hiervoor hebben zij begin september’18 het Rijk uitgenodigd om mee te 

werken aan een deal voor een investering in een omgeving waar het goed 

wonen, werken en recreëren is. Vandaag heeft het Rijk bekend gemaakt 

aan Zuid- en Oost-Drenthe dat zij ook de komende jaren willen mee 

investeren. Naast een financiële bijdrage vanuit de regio zelf gaat het Rijk 

de komende jaren ook twintig miljoen bijdragen.  

 

Vanuit Zuid- en Oost-Drenthe wordt enthousiast gereageerd op dit goede nieuws. 

“We zien ontzettend veel kansen voor de regio en het Rijk ziet deze kansen met 

ons. Waar anders dan in de relatieve luwte van de Randstad is er ruimte om te 

kunnen experimenteren met nieuwe instrumenten, met noaberschap, participatie 

uit de regio en economie als basis?  We zijn een regio van aanpakken en doen. Met 

het geld gaan we dan ook investeren in wonen, werken & welzijn, omdat wij erin 

geloven dat door gezamenlijk in deze drie pijlers te investeren we een nog sterkere 

regio kunnen worden: voor nu en in de toekomst,” zeggen de bestuurders. *  

 

Wonen  

Zuid- en Oost-Drenthe heeft veel potentie, maar kent ook demografische opgaven. 

Zo neemt het aantal inwoners af en is er sprake van vergrijzing en ontgroening. 

Hierdoor komt het klimaat voor werken en wonen onder druk, met gevolgen voor 

de leefbaarheid van de regio. Met een transformatiefonds voor wonen willen we 

inzetten op een verandering in de samenstelling van de woningvoorraad. Onder 

andere door onrendabele woningen uit de markt te halen en woningen te 

transformeren naar toekomstbestendige woningen die zowel langer thuis wonen 

mogelijk maken als energieneutraal zijn.  

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met de persdienst van het team Communicatie, telefoonnummer (0592) 365005 (uitsluitend 

voor de pers), e-mail: communicatie@drenthe.nl  
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Werken 

We hebben een sterke positie in de industrie, techniek en vakmanschap. 

Ondernemingen zien kansen voor nieuwe producten en nieuwe markten op gebied 

van transport & logistiek, groene energie en olie & gas. Beschikbare kennis, 

ontwikkellocaties, financiering op maat en beschikbaarheid van werknemers met de 

juiste opleiding zijn aandachtspunten. Hier willen we ruimte aan geven. En samen 

met bedrijven en instellingen extra investeren in onderwijs om vraag en aanbod op 

de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.  

 

Welzijn 

De zorgsector is in beweging en aan het veranderen als gevolg van vergrijzing en 

een toenemende levensverwachting. We willen investeren in het versterken van 

onder andere de eerstelijnszorg. Daarnaast willen we het actieprogramma 

‘Kansrijke Start’ verder uitrollen. Dit Rijksprogramma is erop gericht om kinderen 

die geboren worden in een gezin met bijvoorbeeld schulden een goede start te 

geven, door ouders vroeg een juiste mix van hulp aan te bieden.  

 

Hoe verder 

De komende maanden gaat de regio Zuid- en Oost-Drenthe samen het Rijk, 

ondernemers, zorg- onderwijs- en kennisinstellingen en woningbouwcorporaties 

verder invulling geven aan de investering. Naar verwachting wordt in het voorjaar 

van 2019 de Regio Deal ondertekend en hiermee het actieprogramma 

bekendgemaakt.  

 

 

*Wethouder Henk Heijerman Gemeente Aa en Hunze, Wethouder Bouke Arends Gemeente 

Emmen, Wethouder Jan Steenbergen Gemeente Hoogeveen, Gedeputeerde Henk Jumelet 

Provincie Drenthe, Wethouder Joop Brink Gemeente Coevorden, Wethouder Freek Buijtelaar 

Gemeente Borger-Odoorn en Wethouder Jan Zwiers Gemeente Coevorden. Wethouder Alwin 

te Rietstap van de Gemeente Hardenberg was helaas verhinderd bij het maken van deze 

foto.  

 

 

 

 


