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Betreft 	Beslissing over propositie Regio Deal 4e tranche 

Geachte mijnheer Boumans, 

Hartelijk dank voor het aanmelden van uw voorstel voor een Regio Deal. Bij deze 
informeer ik u over de besluitvorming ten aanzien van propositie 'Groeien in 
kwaliteit, delen in geluk' die ingediend is voor de 4e  tranche van de Regio Deals. 
Helaas moet ik u meedelen dat uw voorstel niet is geselecteerd om verder te 
worden uitgewerkt tot een Regio Deal. 

Voor de vierde tranche van de Regio Deals zijn 23 voorstellen ingediend voor een 
rijksbijdrage van in het totaal bijna 700 miljoen euro. Voor deze tranche is in 
totaal 284,2 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet heeft een selectie gemaakt 
van 14 proposities. Het totaal beschikbare bedrag van deze tranche is volledig 
gereserveerd voor de te sluiten Regio Deals. 

Het kabinet heeft de proposities beoordeeld aan de hand van vier onderdelen van 
het afwegingskader: opgaven, aanpak, financiën en organisatie. Zo is er gelet op 
de omvang en meervoudigheid van de opgave, integraliteit van de aanpak, 
beschikbaarheid van cofinanciering en inrichting en afstemming van de 
organisatie. Verder heeft het kabinet rekening gehouden met een evenwichtige 
verdeling over Nederland, al eerder afgesloten Regio Deals en is speciale 
aandacht gegeven aan regio's waar de brede welvaart het meest onder druk 
staat. Voor het afwegingskader verwijs ik naar de brief aan de Kamer (kenmerk 
2022-000358621). 
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Met uw Regio is afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan in de net afgeronde 
Regio Deal Achterhoek. De ervaringen met de samenwerking en de behaalde 
resultaten waardeer ik als erg positief. Tijdens mijn werkbezoek op 23 januari heb 
ik ook veel mooie resultaten gezien. 
In uw propositie wordt de problematiek van uw regio goed beschreven en 
onderbouwd met gegevens over brede welvaart. 

Ondanks het eerdergenoemde is uw propositie 'Groeien in kwaliteit, delen in 
geluk' niet geselecteerd. 

De onderbouwing van dit besluit is het volgende: 
• de beoogde resultaten ten aanzien van de opgaven zijn niet geheel 

duidelijk; 
• de beschreven aanpak is niet duidelijk; 
• de borging na afloop van de deal is onvoldoende beschreven. 

Het Rijk hecht groot belang aan de samenwerking in de regio's en aan de 
samenwerking tussen Rijk en Regio. Onze samenwerking gedurende de afgelopen 
jaren biedt een goede basis voor het vervolg. 
Ik kan me voorstellen dat samenwerking in de vorm van een Regio Deal tot uw 
ambities behoort. Graag attendeer ik u op de mogelijkheid om in de 5e  tranche 
een aangepaste propositie aan te bieden. 

Uiteindelijk is er een beperkte selectie van voorstellen gemaakt, waarmee het Rijk 
het vervolgtraject voor het uitwerken van een Regio Deal wil starten. Voor nadere 
toelichting kunt u contact opnemen met Natalie Burgers, programmadirecteur 
natalie.burgers@minbzk.nl  tel 06 11714810. 

De Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, 
Namens deze: 

Directeur-generaal Openbaar Bestuur & Democratische Rechtsstaat 
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