Geachte gemeenteraad,
Langs deze weg laat ik u weten dat het bestuur van de stichting AgriFood Capital (AFC) een voorstel
voor een regiodeal heeft ingediend bij het kabinet.
In het coalitieakkoord van het nieuwe Kabinet is opgenomen dat er 'regiodeals' worden opgesteld
met regio’s in Nederland. Met 6 regio’s, waaronder Brainport Eindhoven, die reeds in het
coalitieakkoord waren benoemd, zijn reeds afspraken hierover gemaakt. Er is nog circa € 500 mln.
beschikbaar voor overige regio’s in Nederland. In een eerste tranche is nu € 200 mln. beschikbaar
gesteld. Voorstellen konden tot 1 september jl. worden ingediend. De coördinerend minister van de
regiodeals, minister C. Schouten heeft dit op 8 juni jl. aan de Tweede Kamer gemeld en daarmee
openbaar gemaakt.
De belangrijkste voorwaarden die gesteld worden aan een regiodeal zijn:
- Het moet gaan om een meervoudige complexe opgave.
- Opgave(n) moeten gekoppeld zijn aan het unieke DNA van de regio en aansluiten bij
nationale doelen.
- Uitgangspunt is de brede welvaartsambitie.
- Er moet sprake zijn van 50% cofinanciering uit de regio.
- Een triple helix samenwerking moet indienen.
- Het mag geen dekking zijn voor bestaande gaten in de begroting van projecten.
- Het mogen geen projecten zijn die elders bij een Rijksloket zijn ingediend.
Stichting AgriFood Capital heeft een propositie voorbereid in samenwerking met het bestuur van de
Regio Noordoost-Brabant en diverse partners van zowel kennisinstellingen als het bedrijfsleven uit
de regio. Daarbij hebben wij bewust aangesloten bij een van de 3 prioritaire regionale opgaven uit de
recente Midtermreview: ‘De Transitie van de Landbouw’. Een regiodeal biedt een unieke kans om
een versnelling en verdieping aan te brengen in dit programma.
Onder de titel ‘De circulaire productie van dierlijke en plantaardige eiwitten aan de basis van een
gezonde, vitale en economisch krachtige regio’ hebben wij een propositie opgesteld waarbij we
toewerken naar een productie van dierlijke en plantaardige eiwitten in een meer gesloten kringloop
waarbij we:
1. gezondheid en welzijn van mens en dier meer centraal stellen;
2. bijdragen aan nieuwe gevarieerde landschappen en vitale bodem- en watersystemen;
3. werken aan een verbeterd maatschappelijk draagvlak voor deze voor Nederland belangrijke
sector en bijdragen aan het versterken van sociale cohesie en leefbaarheid;
4. een nieuw economisch perspectief schetsen dat bijdraagt aan welvaart (inkomen en
werkgelegenheid) en aan behoud van de internationale koppositie van Nederland als
voedselleverancier en kennisland.
Hiermee sluiten we aan bij een van dé belangrijkste opgaves in onze regio en leggen we meteen de
verbinding naar het DNA van onze regio. Waar mogelijk en/of nodig leggen we binnen en buiten de
regio slimme verbindingen naar cross-overs met belangrijke economische sectoren als technologie
en ICT-datascience en doen we voorstellen voor talentontwikkeling, met name op MBO en HBO
niveau, om een transitie in de praktijk mogelijk te maken. Betrokkenheid van burgers geven we
nadrukkelijk een plek in dit proces om maatschappelijk draagvlak te verkrijgen en om slimme ideeën
uit de maatschappij op te halen. Tot slot, dit alles is niet mogelijk zonder een proefgebied te hebben
waar we de transitie in de praktijk ook kunnen laten zien. Agro As De Peel is dat proefgebied. Aan het
Rijk hebben we voorstellen gedaan om de functie van het proefgebied te versterken en te versnellen
zoals het instellen van een gebiedsfonds en een experimenteerstatus voor het gebied.
De ingediende propositie treft u aan in bijgevoegde paper. Toegevoegd is ook een uitgebreid
achtergronddocument met een toelichting op de propositie. De propositie is niet dé regiodeal. Op

grond van de ingekomen proposities gaat het kabinet namelijk een keuze maken welke voorstellen zij
samen met de regio gaat uitwerken in (definitieve) regiodeals. Medio november 2018 zal het Kabinet
dit openbaar maken. Pas vanaf dat moment zal met de geselecteerde regio’s toegewerkt worden
naar regiodeals met bestuurlijke afspraken. Dit proces zal naar verwachting tot medio mei/juni 2019
in beslag nemen. Mocht de propositie van AgriFood Capital Noordoost-Brabant in aanmerking komen
voor nadere uitwerking tot een regiodeal dan zullen wij u hier uiteraard over informeren en
betrekken in het vervolgproces.
Mocht deze brief aanleiding zijn voor een nadere toelichting dan ben ik graag bereid daar in te
voorzien dan wel medewerkers van de Regio Noordoost-Brabant en de stichting AgriFood Capital te
vragen daar in te voorzien. Hiervoor kunt u contact opnemen met j.goris@agrifoodcapital.nl of
r.schutten@agrifoodcapital.nl
Hopende U hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,
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