PERSBERICHT - Heerlen, 20 januari 2021
Enthousiasme om door te gaan met de Regio Deals.
Zowel aan de kant van het Rijk als aan de kant van de regio is veel enthousiasme om door te gaan
met de Regio Deals. Met inzicht in succesfactoren en verbeterpunten kijkt minister Schouten van
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) uit naar de toekomst waarin Rijk
en regio op deze voet doorgaan met de implementatie van de Regio Deals.

Dat schrijft minister Schouten, mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en
Koninksrijksrelaties (BZK) in haar brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Regio Deals.
Goed nieuws voor de Regio Deal Parkstad Limburg die, met de bijdrage vanuit het Rijk van 40
miljoen euro intussen een investering van meer dan een half miljard euro oplevert aan investeringen
in de verbetering in de leefbaarheid en de brede welvaart in Parkstad en daarmee aan het welzijn van de
inwoners van de regio.

Inwoners en ondernemers in een regio weten zelf het beste wat een regio vooruit helpt.
Dat is het vertrekpunt in een Regio Deal, en dat laat al mooie resultaten zien.
Sterke regio’s maken samen een sterker Nederland, voor iedereen.
Minister Carola Schouten (LNV)
Steun in de rug voor Parkstad Limburg
De signalen vanuit het Rijk zijn ook een steun in de rug voor het voornemen om de inzet op met
name de thema’s grensoverschrijdende samenwerking, duurzaamheid en sociaaleconomische
structuurversterking via de Stadsregio Parkstad Limburg, te intensiveren. Binnenkort worden
hierover voorstellen aan de gemeenteraden van de Parkstadgemeenten voorgelegd. Deze zijn
bedoeld om de uitvoeringskracht verder te versterken zodat de regio nog beter in staat is om kansen
die zich voordoen, ook door de grensligging, te grijpen maar ook om de uitdagingen die er liggen,
zoals de energietransitie en op het terrein van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt nog krachtiger
te kunnen aanpakken.

Regie Deal is partnerschap
In Regio Deals werken Rijk en regio op een nieuwe manier samen: beiden investeren, de regio stelt
prioriteiten en een plan van aanpak op, gericht op brede welvaart. Het Rijk ondersteunt met kennis
en waar mogelijk met ruimte in regelgeving, bijvoorbeeld door pilots. De eerste ervaringen zijn in
opdracht van het Rijk onderzocht. Hieruit komt naar voren dat de vorm van Regio Deals de regio
helpt om focus aan te brengen, het blikveld te verbreden en samenwerkingspartners bij elkaar te
brengen. Regio Deals stimuleren samenwerking met partners in de regio en tussen verschillende
departementen. En er worden projecten mogelijk gemaakt, die anders niet tot uitvoering hadden
kunnen komen.
Gebiedsgerichte aanpak in Parkstad
Zo wordt via de Regio Deal Parkstad Limburg onder meer het concept van de ‘Gezonde Basisschool
van de Toekomst’ uitgebreid van 4 naar 9 basisscholen in kwetsbare wijken. Hierbij wordt ingezet op
het stimuleren van een gezonde leefstijl van basisschoolkinderen, waardoor positieve effecten op de
fysieke, emotionele en intellectuele groei van kinderen worden verwacht. De gebiedsgerichte
aanpak die kenmerkend is voor de aanpak in Parkstad toont de eerste resultaten. Zo werken de
gemeente Kerkrade, woningcorporaties en maatschappelijke partners samen via een integrale
wijkaanpak aan de metamorfose van de wijk Rolduckerveld. Verouderde particuliere woningen
worden aangepakt, de mogelijkheden van een ‘achter-de-voordeur’ aanpak versterkt en er wordt
ingezet op leefbaarheid, energietransitie, flexwonen, natuurinclusief bouwen en circulariteit.

“Het is mooi dat nog in deze kabinetsperiode de eerste concrete resultaten zichtbaar zijn en dat de
interbestuurlijke samenwerking binnen de regio en tussen het rijk en de regio is versterkt. In Parkstad
Limburg komt de gebiedsgerichte aanpak van de grond. Op de plek waar nu verouderde woningen staan
komen nieuwe, duurzame huizen in een veel beter ingerichte publieke ruimte met meer groen. Regio
Deals geven een impuls aan de brede welvaart in alle hoeken van Nederland, onder regie van de regio.”
Minister Kajsa Ollongren (BZK)
Trots
Als regio zijn wij er trots op dat onze integrale en gebiedsgerichte aanpak door het Rijk als voorbeeld
stellend wordt gezien. Vanaf de start van de Regio Deal is het voor zowel Rijk als regio duidelijk dat,
om de brede welvaart in Parkstad naar een niveau te brengen waarmee we ons als regio kunnen
meten met andere regio’s, er een langdurige inzet nodig is. Met deze tussenevaluatie van het Rijk
wordt het partnerschap tussen Rijk en regio dat hiervoor ook nodig is, bevestigd en biedt ook het
gewenste perspectief voor de langere termijn.

“Super dat het Rijk ook zo enthousiast is over het instrument Regio Deals en de projecten die wij, en dat
moet ook gezegd, samen met veel partners uit de publieke en private sector ontwikkelen. Daarmee
wordt recht gedaan aan de eigenheid van regio’s, met elk hun eigen problematiek en manieren van
aanpak. Wij hebben met onze aanpak, die ook gericht is op het realiseren van een trendbreuk in de
overerving van kansarmoede bij teveel mensen in onze regio, steeds ingezet op langjarige betrokkenheid
van het Rijk hierbij en de geluiden die nu vanuit het Rijk komen stemmen mij dus blij”.
Richard de Boer, vicevoorzitter Stadsregio Parkstad Limburg en burgemeester van Simpelveld

Leren van elkaar: 25 t/m 28 januari
Van 25 tot en met 28 januari 2021 organiseert het ministerie van LNV samen met het Rijk en de
regio’s een digitale kennisconferentie. Via webinars, mini-colleges en podcasts delen Regio Deals en
experts ervaringen en kennis van de afgelopen jaren. Minister Schouten sluit de week af met een
online live-cast, waarin onder meer ervaringen en resultaten uit Parkstad-Limburg aan bod komen.
De kennisconferenties zijn te volgen via het platform Kracht van de Regio (
www.krachtvanderegio.nl ).
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