
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 

 
 
Assen, 15 november 2022 
Ons kenmerk 46/5.14/2022001805  
Behandeld door team Procesregie, Programma- en Projectmanagement   
Onderwerp: Indienen van twee aanvragen voor Regio Deals 
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Vier jaar geleden hebben wij twee Regio Deals gesloten, namelijk de Regio Deal 
Natuurinclusieve Landbouw en de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.  
Op 1 juli 2022 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
met een Kamerbrief ‘Aanpak vierde tranche Regio Deals’ het proces en het af- 
wegingskader rondom de vierde tranche Regio Deals bekendgemaakt. Met het 
verschijnen van deze Kamerbrief doet zich een kans voor om opnieuw Regio 
Deals te sluiten.  
 
De huidige Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe heeft met verschillende projecten 
een impuls gegeven om de brede welvaart in de regio te vergroten. Maar wij zijn 
er nog niet en wij zien met een nieuwe Regio Deal kans om nog meer te inves-
teren om de brede welvaart te vergroten.  
 
Daarnaast is er een Kamerbrief ‘Regio’s aan de grens’ verschenen op 13 mei 2022, 
waarin specifiek verwezen wordt naar Regio Deals. Samen met de provincies  
Groningen en Overijssel zien wij daarom kans een Regio Deal af te sluiten rond 
een drietal grensoverschrijdende spoorverbindingen. Concreet voor Drenthe  
willen wij de proceskosten voor het project Emmen-Rheine inbrengen.  
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Afgelopen week zijn beide aanvragen ingediend. De verwachting is dat begin 
volgend jaar bekend wordt welke aanvragen geselecteerd zijn om verder uit te 
werken richting een Regio Deal. Wij zullen u dan ook informeren.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlagen: 
1. Persbericht Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 
2. Nieuwsbericht Regio Deal grensoverschrijdende spoorverbindingen 
mb/coll. 
 



Bijlage 1: Regio Zuid- en Oost- Drenthe zet in op vervolg(deal) voor brede welvaart 
 
De regio Zuid- en Oost-Drenthe kent grote uitdagingen op het gebied van brede welvaart, 
dit verdient structureel aandacht. Daarom dient deze regio -vijf gemeenten, provincies 
Drenthe en Overijssel gesteund door het onderwijs, zorg -en maatschappelijke instellingen, 
woningcorporaties en vertegenwoordigers van inwoners en bedrijfsleven- een voorstel in 
voor de vierde ronde Regio Deals van het Rijk. In deze deals werken regionale partijen en 
het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten.   
Het doel is dat de generatie die nu opgroeit in de regio Zuid- en Oost-Drenthe over 30 jaar 
dezelfde kansen heeft als hun leeftijdsgenoten in de rest van Nederland. De aanpak die de 
regio met het programma Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 2023-2026 daarbij voor ogen 
heeft bedraagt in totaal 60 miljoen euro.  
 
In volle vaart door voor brede welvaart 
Op dit moment hebben inwoners in de regio gemiddeld een lager inkomen, een minder hoge 
startkwalificatie wanneer ze beginnen met werken, relatief meer problematiek binnen 
gezinnen, een hogere vraag naar -en kosten van- zorg en de afstand tot voorzieningen als een 
huisarts, onderwijs of winkel wordt groter. De regio vergrijst en een deel van de jongeren trekt 
voor hun studie naar buiten de regio en keert niet terug.  
Het beoogde vervolg programma werkt aan meer kansengelijkheid en een hogere brede 
welvaart. Dit bekijken we vanuit het perspectief van: kinderen, jongeren, senioren en 
ondernemers. We kiezen voor een aanpak die zich richt op de thema’s: Leven Lang Ontwikkelen, 
Zorg en Welzijn, Economische Structuurversterking en Aantrekkelijke regio. 
 
Effectieve regionale samenwerking voortzetten 
Met het huidige programma Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 2019-2023 is samenwerking 
tussen regio en Rijk effectief gebleken en is met verschillende projecten de stijgende lijn ingezet 
voor een impuls om brede welvaart in de regio te vergroten. Zoals bijvoorbeeld meer en hoger 
gekwalificeerd zorgpersoneel in de regio houden en opleiden door een HBO-V flex opleiding in 
Emmen, het project Kansen4Kinderen waar inmiddels 90 basisscholen in heel Drenthe en 
Hardenberg aan mee doen en de opzet van een kennis- en innovatie ecosysteem waar het 
onderwijs nauw samenwerkt met o.a. bedrijfsleven en overheid om kennis & innovatie, vraag & 
aanbod en de vaardigheden van toekomstige arbeidskrachten op elkaar af te stemmen. Als 
grensregio werken we ook samen met Duitse partners op het gebied van o.a. werkgelegenheid 
en onderwijs. Landelijk, en in Europa, wordt er regelmatig naar de samenwerking in Zuid- en 
Oost-Drenthe gekeken.  
 
Er is een stevige basis gevormd in de gezamenlijke aanpak tussen onderwijs, zorg -en 
maatschappelijke instellingen, woningcorporaties, inwoners, bedrijfsleven, gemeenten en 
provincies. Daarom wil de regio, met de ervaringen uit de eerste Regio Deal, de goede 
samenwerking met het Rijk continueren, de ingeslagen weg volgen en verder uitbreiden in de 
Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 2023-2026. 



Bijlage 2: Oproep noordelijke grensprovincies voor Regiodeal spoorprojecten  
  
De drie noordelijke grensprovincies Groningen, Drenthe en Overijssel doen deze maand een 
gezamenlijk oproep aan het Rijk voor meer financiële ondersteuning bij de organisatie van 
grensoverschrijdende spoorinfrastructuurprojecten.  
  
De drie provincies melden zich gezamenlijk aan voor een financiële bijdrage vanuit de Regio 
Deals voor de organisatie van grensoverschrijdende spoorinfrastructuurprojecten. Zij doen dit 
samen om daarmee de kans op een succesvolle aanvraag te vergroten. Door deze Rijks bijdrage 
wordt het mogelijk om grensoverschrijdende spoorverbindingen gezamenlijk en sneller voor 
elkaar te krijgen. 
  
Spoorprojecten 
Het gaat om de projecten EuregioRail (provincie Overijssel), Wunderline (provincie Groningen) 
en Emmen-Rheine (provincie Drenthe). Grensoverschrijdende spoorinfrastructuurprojecten 
hebben vaak een langere doorlooptijden en zijn complexer dan projecten van dezelfde omvang 
in het binnenland. De drie provincies zijn tot nu toe de grootste financiers van deze projecten. 
Aanvullende financiële steun van het Rijk is nodig om de komende jaren deze 
grensoverschrijdende spoorprojecten succesvol te kunnen uitvoeren. 
  
Regiodeal 
Eerder dit jaar is programma “regio’s aan de grens” van het ministerie van BZK aangekondigd. 
Het belang van beter grensoverschrijdend vervoer wordt hierin sterk benadrukt. Daarom wil het 
Rijk investeringen in Nederlandse grensregio’s via nieuw af te sluiten Regio Deals. Goede 
grensoverschrijdende spoorverbindingen dragen bij aan versterking van de sociaaleconomische 
structuur van een grensregio. En zij versterken de economische verbinding door de uitwisseling 
van mensen en goederen en alles wat daarbij hoort. 
  
In voorjaar 2023 wordt duidelijk of Groningen, Drenthe en Overijssel hiervoor in aanmerking 
komen en hoe hoog de bijdrage zal zijn. 


