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Onderwerp : Aanvraag nieuwe Regio Deal Parkstad Limburg gehonoreerd  
Bijlage  : Propositie Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025 Kernpunten en -cijfers   
 
25 Miljoen euro voor Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025 
 
Hiermee kan Parkstad verder met het, met de eerdere Regio Deal Parkstad Limburg 2019-2022, 
ingezette programma dat enerzijds inzet op het inlopen van de achterstand in brede welvaart ten 
opzichte van het nationaal gemiddelde en anderzijds op het verder versterken van de economie.  
 
Dit is minder dan de 40 miljoen euro (het maximaal beschikbare bedrag voor een Deal) die vanuit de 
regio is aangevraagd maar biedt genoeg perspectief om de lijn vanuit de eerdere Regio Deal vast te 
houden ambities invulling te geven. De komende weken en maanden wordt de Regio Deal samen 
met het Ministerie van BZK en met inbreng van een brede coalitie van stakeholders uit de regio 
uitgewerkt.  

Werken naar het Nederlands gemiddelde 
Parkstad heeft de ambitie om op het gebied van brede welvaart op het niveau van het Nederlands 
gemiddelde uit te komen. Hiervoor is een langjarige aanpak noodzakelijk die voort borduurt op de 
vorige Regio Deal. Deze aanpak kent drie sporen: (1) Een gebiedsgerichte aanpak van acht 
focusgebieden via de thema’s sociaaleconomische structuurversterking, veiligheid, wonen, retail en 
duurzaamheid. (2) Het verbeteren van brede welvaart door economische kansen aan te grijpen en 
door grensoverschrijdende samenwerking en (3) Het versterken van de organisatie- en 
uitvoeringskracht.  
 

Richard de Boer, burgemeester van Landgraaf en vice-voorzitter van de Stadsregio Parkstad: 
 

“Wat een geweldig nieuws dat Parkstad wéér geselecteerd is voor een Regio Deal. Dat zegt ook iets over onze 
aanpak. De eerste Regio Deal uit 2019 die in december 2022 afliep, heeft ons al veel gebracht, maar we zijn nog lang 
niet klaar. Het Rijk erkent dit met een tweede Regio Deal en met deze nieuwe Regio Deal wordt dit langjarig 
partnerschap tussen Parkstad en de Rijksoverheid nog meer kracht bijgezet. Met deze extra impuls kunnen we onze 
succesvolle regionale aanpak gelukkig doorzetten.’’ 

 

Roel Wever, burgemeester van de gemeente Heerlen en voorzitter van de Stadsregio Parkstad Limburg:  
 

“De afgelopen periode hebben we in regionaal verband veel contact gehad met ministeries over de noodzaak om te 
investeren, zodat er meer perspectief  ontstaat voor onze nieuwe generatie. De nieuwe Regio Deal bewijst dat onze 
opgaven ook worden gezien in Den Haag. Met deze tweede Regio Deal komt er nóg meer dan bij de eerste Regio 
Deal de nadruk te liggen op interventies in onderwijs, werk, gezondheid én veiligheid.” 

Martin de Beer, wethouder van gemeente Heerlen en vertegenwoordiger van de bestuurscommissies van de Stadsregio 
Parkstad Limburg:  
 

“Met deze nieuwe Regio Deal zullen achterstanden worden aangepakt maar ontstaat ook perspectief voor de mooie 
ontwikkelingen en kansen die we binnen de regio willen aangrijpen zodat achterstanden in de toekomst hopelijk 
structureel tot het verleden horen. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
Duitse partners om – naast de sociale aanpak – gezamenlijk de schouders te zetten om de enorme economische 
potentie van onze stedelijke grensregio te ontsluiten.’ 
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Invulling van de Regio Deal 
Parkstad werkt in de aanpak nauw samen met het Rijk, onderwijs- en zorginstellingen, 
veiligheidspartners,  woningcorporaties en het bedrijfsleven. De Regio Deal wordt in de loop van 
2023 verder uitgewerkt en formeel bekrachtigd waarna de uitvoering kan starten.  

Achtergrond 
Het Kabinet heeft voor Regio Deals de komende jaren € 900 miljoen gereserveerd die in drie 
termijnen worden toebedeeld, waarbij aan een Regio Deal een bedrag kan worden toegekend van 5 
tot maximaal € 40 miljoen. Voor deze eerste termijn was € 284,2 miljoen beschikbaar.  
 
In totaal ontving het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties 23 aanvragen voor een 
Regio Deal met een totale financieringsvraag van bijna € 700 miljoen. Daarvan zijn nu 14 aanvragen 
geselecteerd voor verdere uitwerking.  
 
In Regio Deals maken regio’s samen met het Rijk afspraken over de inzet van middelen om de brede 
welvaart voor inwoners in het gebied te verbeteren. Het Rijk betrekt bij de toekenning en de 
verdeling van de eerste termijn van € 284,2 miljoen onder meer de mate van spreiding over het land 
(noord, midden en zuid) én de mate waarin de brede welvaart in regio’s het meest onder druk staan. 
 
Zuid Limburg 
Ook het voorstel ‘InGenieus, Groen en Gezond’, vanuit de overige gemeenten uit Zuid Limburg is 
geselecteerd. In het voortraject zijn de beide voorstellen op elkaar afgestemd.  
 

Wim Hazeu, Bestuurder woningcorporatie Woonpunt:  
 
“Fijn dat de Regio Deal trein blijft rijden. Als woningcorporaties staan we klaar om onder regie van gemeenten 
samen te werken aan het verbeteren van het woonklimaat in de benoemde focusgebieden”. 

  

Astrid Boeijen, CEO Brightlands Smart Services Campus in Heerlen:  
 
“Ik ben blij dat het Rijk vandaag opnieuw inzet op Limburg. Met de toekenning van in totaal 45 miljoen euro voor 
deze twee Regio Deals starten we een volgende fase waarin we gezamenlijk verder bouwen aan welzijn en welvaart 
voor onze inwoners. Deze Regio Deals maken het onder meer mogelijk om te werken aan een sterker economisch 
toekomstperspectief voor iedereen die hier woont of werkt. Vanuit Brightlands dragen wij graag bij aan de 
uitvoering van deze Regio Deals en daarmee aan een veerkrachtige en toekomstbestendige regio. Dat sluit immers 
100% aan bij onze visie: samen innoveren ten behoeve van de Limburgse economie en samenleving.” 

Kiki Huijnen, Voorzitter College van Bestuur MOVARE:  
 
“Van binnen naar buiten; samen op weg naar een vitale Parkstad regio met kwalitatief goed onderwijs. Gelijke 
onderwijskansen voor de nieuwe generatie in Parkstad. Gericht op cognitie, socialisatie en personificatie!” 


