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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
1. In onze vergadering van 3 juli 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:

Overijsselse aanpak van de Regiodeals.

Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:

1. Kennis te nemen van de mogelijkheden van de regiodeals
2. Kennis te nemen van de stand van zaken van de regiodeals
3. In te stemmen met het proces om te komen tot een gezamenlijke (subsidie)aanvraag voor 1 september 
2018, waarbij

de aanvraag wordt ingediend onder de vlag 'Agenda voor Twente' (transitie industrie, talent op alle niveaus, 
ontwikkeling toplocaties en campusontwikkeling, een leefbare en toekomstbestendige regio)

de aanvraag wordt uitgewerkt door de werkgroep regiodeal

de regiovoorzitter wordt aangewezen als lid van de bestuurlijk kopgroep namens de Twentse gemeenten

de bestuurlijke kopgroep het mandaat krijgt voor het aansturen van de uitwerking van de deal voor 1 
september 2018

4. Om naast de regiovoorzitter in het portefeuillehoudersoverleg EZ bij de regio op 4 juli in ieder geval te 
pleiten voor vertegenwoordiging in de bestuurlijke kopgroep door een bestuurder van de Twentse 
plattelandsgemeenten.

Toelichting
Aanleiding

De afgelopen periode is er regelmatig gesproken over de zogenoemde ‘regiodeals’. Er zijn verschillende 
mails en documenten over gestuurd. Maar wat houdt het nu in? In deze memo zetten wij de situatie uiteen:



1. Waarom regiodeals?
2. Hoe verloopt het proces?
3. Wat houdt het in?
4. Wat kost het?
5. Kunnen onze bedrijven en inwoners ook in aanmerking komen?
6. Inhoud aanvraag regiodeal
7. Hoe nu verder?

Waarom regiodeals?

Het kabinet zet stevig in op samenwerking met regionale overheden, zodat regionale knelpunten kunnen 
worden weggenomen en nationale doelstelling gerealiseerd.

In het Regeerakkoord heeft het kabinet Rutte-III middelen gereserveerd voor de aanpak van regionale 
knelpunten (de zogenaamde regio-envelop). Die enveloppe heeft een omvang van € 950 miljoen, waarvan 
nu nog € 468 miljoen resteert. Doel is om een substantieel bedrag daarvan beschikbaar te krijgen voor 
Twente.

In het Regeerakkoord worden, buiten de regio-enveloppe, verschillende enveloppes genoemd: energie, 
klimaat, e-health. We schaken dus op verschillende borden: regio-envelop én specifieke enveloppes. Op alle 
borden hebben we projecten in verschillende fasen staan en zorgen we ervoor dat we klaar zijn om een zet 
te doen op het juiste moment. Of we op alle borden winnen is nog niet te zeggen. Het totale pakket (regio-
enveloppe en specifieke enveloppes samen) is de regiodeal met investeringsafspraken Rijk-regio.

Om te kunnen komen tot Regiodeals, zullen we het Rijk ervan op de hoogte moeten brengen waar we in 
Twente mee bezig zijn, waar we tegen aan lopen, welke opgaven we hebben en wat het Rijk daarin kan 
betekenen. We informeren het Rijk daarover door “het aanbod van Overijssel”.

Hoe verloopt het proces?

De provincie Overijssel heeft het voortouw genomen om te komen tot een gezamenlijk aanbod van 
Overijssel aan het kabinet. Gezamenlijk in de zin van: regio Twente, regio Zwolle en Cleantech regio. De 
regio’s zijn het aanspreekpunt voor de provincie. In Twente trekken gemeenten en Twenteboard samen op. .

Het ‘Aanbod van Overijssel’ (zie bijlage) is op vrijdag 15 juni overhandigd aan de ministers Schouten en 
Ollongren.

Wat houdt het in?

Concreet vragen de provincie en de regio’s met hun aanbod om een gelijkwaardige financiële inzet van het 
Rijk. Maar het aanbod is vooral ook een uitnodiging aan het Rijk om in gesprek te gaan over een brede 
investeringsagenda, die meer behelst dan alleen de regiodeals. We vragen vooral commitment op de 
gezamenlijkheid van de urgente opgaven. We vragen waar nodig ruimte in wet- en regelgeving. En zo nodig 
beleidsruimte en ondersteuning bij experimenten. Ook voor het Rijk zelf liggen er in Overijssel volop kansen, 
waaronder het versterken en verduurzamen van de economie. We brengen onze economie en ecologie in 
balans. Daarmee versterken we het ondernemersklimaat voor onze MKB-bedrijven.

Het aanbod van Overijssel kent de volgende investeringslijnen:

·        Regionale economie

·        Vitaal platteland

·        Klimaat en energie

·        Bereikbaarheid

·        Grensoverschrijdende samenwerking



Voor de regio Twente is de Agenda voor Twente van groot regionaal belang en is daarmee inzet om te 
komen tot afspraken met het Rijk. Bij het opstellen van het aanbod van Overijssel is de Agenda voor Twente 
dan ook nadrukkelijk ingebracht.

Door uiteindelijk een deal te sluiten met het Rijk, kunnen de ambities uit de Agenda voor Twente

·        eerder worden waargemaakt en/of

·        hogere ambities worden gesteld.

Wat kost het?

De provincie heeft de ambitie om voor de komende jaren €210 miljoen extra te investeren. De provincie wil 
en moet samen met het Rijk en regio’s werk maken van onze gezamenlijke opgaven. Met middelen, maar 
ook met experimenteerruimte, kennis en gezamenlijke (internationale) lobby. Naast de provinciale bijdrage 
dragen de regionale partners (privaat en publiek) bij aan deze projecten. Voor Twente betekent dit dat dit 
geld wordt gezocht in de reeds beschikbaar gestelde bijdrage aan de Agenda voor Twente. Het kabinet 
wordt uitgenodigd om met gelijkwaardige cofinanciering te participeren en samen te investeren in Kansen in 
Overijssel.

Kunnen onze bedrijven en inwoners ook in aanmerking komen?

Ja. Het kabinet heeft inmiddels bekend gemaakt welke criteria van toepassing zijn om in aanmerking te 
komen voor een bijdrage uit de zogenoemde regio-envelop. Hier zijn de criteria te vinden. Aanvragen voor 
de eerste tranche moeten voor 1 september 2018 worden ingediend. Als er dus organisaties, gemeenten, 
stichtingen, etc. zijn die een plan hebben die voldoen aan de gestelde criteria, dan is er in beginsel een 
mogelijkheid om voor subsidie in aanmerking te komen. Echter, gezien de criteria die gesteld zijn, lijkt de 
enige kans van slagen te zijn, wanneer we binnen de regio gezamenlijk optrekken. Daarom is het van belang 
om de eventuele plannen/projecten tijdig kenbaar te maken bij de gemeente en daarmee bij de Regio.

Inhoud aanvraag Regiodeal

Het doel is om een substantieel bedrag uit de Regio Envelop beschikbaar te krijgen voor Twente. Daarnaast 
wordt er gevraagd om commitment op de gezamenlijkheid van de opgaven en ruimte in wet- en regelgeving 
en beleidsruimte en Rijksondersteuning bij experimenten.

Een eerste doorkijk (onder de vlag ‘Agenda voor Twente’) leidt tot de volgende investeringslijnen en 
projecten:

1. Talent op alle niveaus (Twente Fonds voor Vakmanschap, wegnemen institutionele belemmeringen 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt, House of Skills, binden en boeien internationaal talent);
2. Ontwikkeling toplocaties en campusontwikkeling (Technology Base Twente, Kennispark Twenten, Hart van 
Zuid / HTSP, Ariënsplein)
3. Transitie Industrie (BOOST, Smart Region, AMM, T-Valley, Fraunhofer, Fotonica)
4. Een leefbare en toekomstbestendige regio (circulaire economie, Mineral Valley Twente, Toekomstgerichte 
erven, binnensteden)

De rode draad in de deal: de regio wil gezamenlijk werken aan een toekomstgerichte industrie, met 
voldoende vakmensen en talent (de gouden handjes en knappe koppen (en op ruimtelijk de beste plekken 
(Smart Region) en dat alles in een omgeving waar de levenskwaliteit hoog is. 

Hoe nu verder?

Het aanbod van Overijssel vormt de basis voor een aanvraag t.b.v. de regio-envelop. De komende maanden 
zal in de regio gezamenlijk bepaald moeten worden welke fiches (projecten) uit het aanbod de hoogste 
prioriteit hebben en tevens voldoen aan de gestelde criteria. In feite wordt de regio uitgedaagd om voor 1 
september met goede voorstellen te komen.

Waarom deze raadsbrief?
Wij vinden het belangrijk dat wij u informeren over de stand van zaken rondom de Regiodeals en de manier 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/stad-en-regio/regio-deals/voorwaarden-regio-deals-2/voorwaarden-regio-deals


waarop we in Twente willen toewerken naar een gezamenlijke aanvraag bij het Rijk.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen dan aan ons 
college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester


