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Aanvraag 4e tranche Regio Deal goedgekeurd 
   
Op 17 februari jl. heeft Twente Board het 
positieve bericht ontvangen dat de aanvraag 
voor de 4e tranche Regio Deal door het Rijk is 
gehonoreerd voor een bedrag van maximaal 
€25 miljoen. Dat is goed nieuws gezien er 
voor een bedrag van €700 miljoen was 
aangevraagd en in deze tranche een bedrag 
van €284 miljoen beschikbaar was. In de 
Kamerbrief wordt het afwegingskader voor 
de keuze vanuit het Rijk genoemd. Onder 
andere de sterke triple-helix samenwerking 
in Twente wordt daarbij genoemd. Kijkend 
naar het totale bedrag vergeven in de vier 
tranches tot nu toe, staat Twente op de 
vierde plek qua omvang. Daarmee ziet het 
Rijk de waarde van het samen met de regio 
en provincie werken aan de opgaven waar 
Twente voor staat. De komende maanden 
staan in het teken van het samen met het 
Rijk vertalen van de aanvraag naar een 
convenant. Deze memo beschrijft dit proces, 
met de informatie op dit moment bekend.  
 
Een programmatisch aanbod voor drie grote opgaven 
 

 

Twente heeft haar programmatisch aanbod 
toegespitst op drie grote opgaven, die zijn 
onderbouwd vanuit een analyse waar de brede 
welvaart, ons Bruto Twents Geluk, onder druk 
staat. Dat heeft geresulteerd in zes 
programmalijnen die de komende jaren verder 
worden uitgewerkt en moeten resulteren in 
concrete projecten die een oplossing gaan 
bieden voor deze opgaven.  

 

https://twente.com/twente-board/nog-meer-impact-maken-met-nieuwe-regio-deals
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/17/kamerbrief-over-selectie-vierde-tranche-regio-deals
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/17/kamerbrief-over-selectie-vierde-tranche-regio-deals
https://twente.com/twente-board/regio-deal-samenwerken-aan-bruto-twents-geluk
https://twente.com/twente-board/over-ons/bruto-twents-geluk


   
 
Proces komende maanden 
De komende maanden komt de focus te liggen op het uitwerken van een convenant met het Rijk. 
Onderstaand een overzicht van belangrijke te nemen processtappen, zoals nu voorzien.  
 
 
Te nemen besluiten gedurende het proces liggen voor in Twente Board. Voorbereiding van deze 
besluiten wordt gedaan in de bestaande gremia van de overheid, ondernemers en overheid. Twente 
Board Development probeert rekening te houden met tijdige informatievoorziening, maar zal in een 
aantal fasen afhankelijk van processen die het Rijk doorloopt. Daarvoor graag vooraf het begrip.  
 
 
 
Aankomende bestuurlijke keuzes 
Er zijn twee bestuurlijke keuzes vanuit Twente Board nodig, beoogd te nemen 6 april 2023. Het Rijk 
stelt maximaal €25 miljoen beschikbaar voor onze aanvraag. De totale omvang van onze aanvraag 
was €35 miljoen aan Rijksmiddelen. Dat betekent dat de komende weken met het Rijk wordt 
besproken wat dit doet met de ambities genoemd in onze aanvraag en de omvang van de regionale 
cofinanciering. Deze keuze wordt beïnvloed door zowel regionale dynamiek als input vanuit de 
betrokken ministeries. Daarnaast moet een besluit worden genomen wie de kassiersfunctie gaat 
vervullen. De vorige Regio Deal werd door het Rijk beschikbaar gesteld als decentralisatie uitkering, 
echter de nieuwe Regio Deal als specifieke uitkering (SPUK). Dat betekent in ieder geval dat een 
decentrale overheid deze rol moet gaat vervullen en dat er een zwaarder beheers- en 
verantwoordingsregime van toepassing is. Twente Board Development werkt hiervoor scenario’s uit. 
De provincie Overijssel heeft al eerder aangeboden deze functie te willen vervullen vanuit haar 
ervaring met de Regio Deals Zwolle en Cleantech.  
 
Kernteams en informatievoorziening 
Om het convenant te sluiten zal er inhoudelijk met het Rijk samen worden gewerkt om tot een 
gezamenlijke definitie te komen van de opgaven, aanpak, programmadoelen en voorziene 
resultaten/effecten. In de komende maanden wordt er dus nog niet gewerkt aan concrete projecten. 
Dat zal pas na het openstellen van de subsidieregeling aan de orde zijn. Twente Board Development 
pakt de regie en gaat inhoudelijk kernteams samenstellen per opgave. Deze kernteams bestaan uit 
een vertegenwoordiger van de provincie, een vertegenwoordiger van betrokken ministerie(s) en één 
vertegenwoordiger per O. Ambitie vanuit het Rijk is dat vertegenwoordigers vanuit de ministeries 
periodiek in de regio aanwezig zijn. Van de vertegenwoordigers per O wordt verwacht dat zij 
inhoudelijk ophalen uit en informatie terugleggen aan hun eigen achterban. De komende maanden 
worden er twee regionale bijeenkomsten georganiseerd, waar breder mensen vanuit de 3O’s 
kunnen aanhaken, met als doel informeren over de inhoud van de nieuwe deal en input op te halen 
vanuit de regionale partners. Maandelijks versturen we een korte update naar Twente Board met 
inzicht in de voortgang van en eventuele veranderingen in het proces. Deze update kan worden 
gebruikt om de eigen achterban te informeren.  
 
Openstellen regeling naar verwachting 3Q2023  
Na het sluiten van het convenant is de verwachting dat de subsidieregeling opengaat in september, 
uiterlijk oktober. Vanaf dat moment kunnen regionale partners concrete aanvragen indienen, in lijn 
met de kaders van het convenant. Daarnaast zal, gezien de regionale cofinanciering deels uit de 
Agenda voor Twente komt, beoordeling van projecten de kaders volgen zoals daarin genoemd. 


