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Doel 
Kennis nemen van de Procesnotitie Vervolgproces Regio Deal 4e tranche  
 
Aanleiding 
17 maart 2022 heeft de Ministerraad een besluit genomen over de toekenning van middelen 
voor de vierde Tranche Regiodeal. Het door Twenteboard ingediende plan kan rekenen op 
€ 25 miljoen van het Rijk. 
 
Inhoudelijke boodschap 
Rijk onderschrijft het belang van krachtige regio’s 
In de regiodeals werken Rijk en Regio’s samen aan de brede welvaart. Het kabinet heeft 
€ 900 miljoen gereserveerd voor de Regio Deals. Het rijk ziet dit als een belangrijk 
instrument om samen met overheden, ondernemers, kennis- en culturele instituten en 
maatschappelijke organisaties de kwaliteit van leven, wonen en werken in een regio te 
vergroten. In juli 2022 werden alle regio’s in Nederland uitgenodigd om met voorstellen te 
komen over hoe dat in hun regio bereikt kan worden. Voor de vierde Tranche was € 284 
miljoen beschikbaar. Er zijn 23 voorstellen ingediend met een gevraagde financiële bijdrage 
van bijna € 700 miljoen in totaal. Het Rijk heeft 14 ‘’deals’’ geselecteerd die gelijkmatig zijn 
verdeeld over het land. In Overijssel en Gelderland (Oost Nederland) is € 40 miljoen 
toegekend, waarvan € 25 miljoen aan Twente. Zie voor meer informatie de brief aan de 
Tweede Kamer: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2023/02/17/ka
merbrief-over-selectie-vierde-tranche-regio-deals/kamerbrief-over-selectie-vierde-tranche-
regio-deals.pdf 
 
Twente scoort opnieuw 
Vanuit de 3 -O’s is een programmatisch bod opgesteld die door Twenteboard is ingediend. 
Met de toekenning scoort Twente voor de tweede keer op rij. In 2019 kreeg Twente bij de 
eerste regiodeal – die nog in uitvoering is – € 30 miljoen toegekend. De Regiodeal die 
Twenteboard nu heeft aangevraagd levert de regio maximaal € 25 miljoen op dat wordt 
geïnvesteerd in de sociaaleconomische ontwikkeling van Twente.  
 
De in 2019 afgesloten Regio Deal was sterk gericht op economische ontwikkeling van de 
regio, vanuit techniek, innovatie en het aantrekken en behouden van talent. De nieuwe Regio 
Deal is meer ingestoken vanuit het perspectief van de inwoner en vanuit analyse waar de 
brede welvaart onder druk staat. Met de Regio Deal wordt ingezet op het vergroten van de 
instroom van het aantal technische studenten en het zo goed mogelijk benutten van het 
beschikbare arbeidspotentieel. Onderwijsinstellingen starten activiteiten om kinderen vroeg 
te interesseren voor techniek en daarbij betrekken zij actief talenten en werkgevers. Ook 
wordt ingezet op het verduurzamen en toekomstbestendig houden van het (mkb) 
bedrijfsleven. Tot slot zal een flinke slag gemaakt gaan worden om de toegankelijkheid van 
de zorg te waarborgen. Dit onderwerp is nieuw binnen de Twentse regiodeal. 
 
 



 

Co financiering vanuit de Agenda voor Twente 2023-2027 
Partijen in de regio hebben de intentie en ambitie zelf te investeren in de beschreven 
opgaven, aanpak en doelen. Vraag aan het Rijk was om een bijdrage van € 34,9 miljoen 
beschikbaar te stellen. Dit is €25 miljoen geworden. Ook nu stelt Twente regionale 
cofinanciering beschikbaar waarvan een deel beschikbaar wordt gesteld vanuit de Agenda 
voor Twente. De provincie Overijssel draagt ook bij aan de cofinanciering. Circa 45% van de 
gevraagde regionale cofinanciering wordt naar verwachting vanuit publieke bronnen 
gefinancierd. 
 
Private partijen (vanuit bedrijfsleven, zorgorganisaties en kennis- en onderwijsinstellingen) 
hebben binnen de genoemde aangevraagde bijdrage van het rijk aangegeven een 
investering van € 48,4 miljoen te beogen. Nu de bijdrage van het Rijk lager uitvalt, wordt 
opnieuw naar de afzonderlijke bijdragen gekeken.  
 
Conclusie 
De komende maanden komt de focus te liggen op het uitwerken van een convenant met het 
Rijk. De eerste informatie over het proces voor de uitwerking van de nieuwe Regio Deal is 
als bijlage bijgevoegd. 
Wanneer het moment daar is dat projecten kunnen worden ingediend, zullen wij hier actief 
op inzetten.  
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