
                                       

 

 

Aan:  Bestuurlijke Kerngroep OZO 

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland 

 

Betreft:  Voorbereiding van een nieuwe Regio Deal 

 

Middelburg, 19 april 2022 

 

 

 

Geachte kerngroepleden, geachte collegeleden, 

 

In het Regeerakkoord heeft het Kabinet besloten nieuwe Regio Deals te realiseren. Er is een bedrag 

beschikbaar van € 900 mln. voor de periode 2022 tot en met 2025. Met de Regio Deals wil het 

Kabinet de publiek-private samenwerkingsverbanden versterken om regionale economische kansen 

te benutten. Bedoeling is grensoverschrijdend samen te werken met regio’s zoals Vlaanderen.  

 

In de vergadering van de Economic Board op 11 april is vastgesteld dat de Regio Deals van groot 

belang zijn voor Zeeland en is besloten de opwerking naar een nieuwe Regio Deal te stimuleren en 

samen met de provincie en het OZO de organisatie daarvan op te pakken.  

 

Een vergelijkbaar voorstel heeft de Cultural Board gedaan in de vergadering van 28 maart met inzet 

op herstel en versterken van de cultuursector en een krachtige oproep om daarvoor gebruik te 

maken van een nieuwe Regio Deal voor Zeeland.  

 

Aansluitend hierop is in de OZO Bestuurlijke themagroep Wonen en Voorzieningen op 5 april 

eveneens besloten de voorbereiding van een aanvraag voor een nieuwe Regio Deal op te pakken.  

 

Samenwerking nieuwe Regio Deal 

Op 12 april jl. is er ook een kennismaking en overleg geweest tussen de voorzitters van de Economic 

Board Zeeland en Cultural Board Zeeland. In het gesprek tussen beide is de afspraak gemaakt de 

voorbereiding van een nieuwe Regio Deal in samenspraak op te pakken en samen met de provincie 

en enkele andere OZO partners tot een samenhangend en integraal voorstel te komen.  

 

Hierbij willen we aansluiten op de te verwachte urgente doelstellingen van grensoverschrijdende 

samenwerking, innovatie, leefbaarheid en brede welvaart.  

 

 



 

 

Inhoud nieuwe Regio Deal 

Beide boards zien kansen om herstel, innovatie, investeringen en ontwikkelingen in de regio hierdoor 

tot stand te brengen. Daarbij kan goed aansluiting worden gezocht bij de concrete agenda’s op 

verschillende thema’s die er in de regio al liggen.  

 

Er volgt mogelijk in de Regio Deal ook budgetruimte om de coördinatie, het  versterken van 

verbindingen en op enkele thema’s de regie en monitoring robuuster en meer in publiek-private 

samenwerking te organiseren voor Zeeland. Uit een gesprek met de directeur Bestuur, Financiën en 

Regio’s van BZK tijdens een diner van North Sea Port District op dinsdag 12 april, blijkt dat door op 

deze manier samen te werken en inhoudelijk invulling te geven, Zeeland meer kans maakt op een 

nieuwe Regio Deal.  

 

Voorbereiding opwerken nieuwe Regio Deal 

Het voorbereiden van een nieuwe Regio Deal vraagt om tijdige aandacht en urgentie. De tijd dringt 

om dit op te pakken.  

 

Op dit moment is het zaak om al in beeld te komen bij BZK met de wens voor een nieuwe Regio Deal. 

Veel andere regio’s in Nederland zijn hier al mee bezig en het is verstandig om ook Zeeland wat dit 

betreft al stevig op de kaart te zetten.  

 

Betrokkenheid boards en andere partners 

De beide boards willen graag betrokken zijn en inzet leveren bij de voorbereidingen van een nieuwe 

Regio Deal. De inzet kan zowel bestuurlijk zijn, inhoudelijk vanuit de boards en clusters alsook 

procesmatig door de secretaris van beide boards.  

 

Bij een formele aanvraag is het een vereiste dat een publieke partij deel gaat nemen. Dit kan de 

provincie zijn of een Zeeuwse gemeente. Deelnemers aan de Regio Deal moeten overheden, kennis- 

en onderwijsinstellingen en bedrijven zijn, in integrale en cross-sectorale verbanden en in triple-helix 

en grensoverschrijdende samenwerking. 

 

Organisatie voorbereiding voor aanvraag van een Regio Deal 

Het voorbereiden van een Regio Deal is een intensief en uitdagend proces, dat een stevige 

trekkersrol vraagt en zorgvuldig doorlopen moet worden. We stellen voor om, net als in de vorige 

Deals de benodigde capaciteit, vanuit de provincie en een of meer Zeeuwse gemeenten, en een 

bijbehorend werkbudget beschikbaar te stellen. De ondersteuning is in vorige deals (in kind) gedaan 

door de provincie, enkele gemeenten en de Projectgroep Structuurversterking en die is nu ook weer 

inzetbaar.  

 

 

 

 



We denken op deze manier een goede kans te maken op een nieuwe Regio Deal. Mocht u naar 

aanleiding van deze brief overleg of nadere informatie willen, dan staan we daar uiteraard voor 

open.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Marinus Schroevers, voorzitter  Economic Board Zeeland 
 

 
 

Geert van Maanen, voorzitter Cultural Board Zeeland  
 

        
 

 

Piet Goossen, secretaris Economic Board Zeeland & Cultural Board Zeeland    

 


