
 

 

 

Datum 

21 juni 2022 

 

Onderwerp 

VNG inbreng debat regiodeals 22 juni 

 

Geachte woordvoerders economie van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat, 

 

U heeft op 22 juni het debat regiodeals. Op basis van de ervaringen van gemeenten wil de VNG u 

graag informeren over enkele aandachtspunten. 

Regiodeals als opmaat voor programmatisch werken in de regio 

Gemeenten en provincies werken samen in de regio met bedrijfsleven en maatschappelijke partijen 

aan sterke economische ecosystemen. In de regio komen transities en opgaven samen en is een 

integrale beleidsaanpak en financieringssystematiek noodzakelijk.  

Het is daarom goed dat de regiodeals worden doorontwikkeld en voortgezet. Wij zijn van mening dat 

de maatschappelijke impact van de deals flink aan kracht kan winnen door andere rijksprogramma’s 

en fondsen te koppelen. We zien de regiodeals als opmaat en voorbeeld naar een meer structurele, 

programmatische en interbestuurlijke samenwerking in de regio.  

• Concreet pleiten wij ervoor dat het rijk een rol pakt als financial engineer om te makelen 

tussen de verschillende fondsen (o.a. Klimaat- en transitiefonds, transitiefonds landelijk 

gebied en natuur, fondsen gericht op de aanpak en invulling van de nieuwe economie en 

doelstellingen op klimaat en stikstof, het Mobiliteitsfonds, Nationaal Groeifonds, Deltafonds 

woningbouwimpuls) en de reguliere begrotingen van de verschillende ministeries om 

regionale plannen te faciliteren. Regio’s raken de weg kwijt in het huidige versnipperde 

financieringslandschap. 
 

Faciliteer de regio 

Door dealontwikkeling te ondersteunen 

We steunen het voorstel van de minister om regio’s te ondersteunen bij de ontwikkeling van een deal. 

Niet iedere gemeente is betrokken in een regiodeal, terwijl er wel overal regionaal wordt 

samengewerkt en ruim een kwart van de uitgaven van alle gemeenten gealloceerd en besteed wordt 

via gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De VNG denkt graag mee met BZK hoe gemeenten en 

regio’s hierbij te ondersteunen. 

 

Door eenvoudige criteria en ruimte voor maatwerk te hanteren 

De VNG pleit voor eenvoudige criteria om administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken en 

ruimte te bieden aan regionale verschillen zodat de regionale opgave, het DNA en het potentieel van 

de regio aan de basis staan van het voorstel. Om te komen tot kwalitatief goede voorstellen is het van 

belang dat, na vaststelling van een helder afwegingskader, er vervolgens voldoende tijd is voor regio’s 

om een voorstel te kunnen ontwikkelen. 



 

Door doorontwikkeling van bestaande kansrijke deals te faciliteren 

Regiodeals hebben tot energie en brede welvaart in de regio geleid en veel gemeenten nemen deel 

als partner in een deal. De huidige regeling maakt een incidentele impuls mogelijk. De VNG roept het 

rijk op om, samen met de regio, bestaande kansrijke deals die aflopen en waar een doorontwikkeling 

gewenst is te faciliteren. Dit is nu niet geregeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 


