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Onderwerp: Regio Deal Noordoost Brabant
Beste leden van de gemeenteraden, colleges, algemeen en dagelijkse besturen van de waterschappen van
Regio Noordoost Brabant,
Via deze brief wil ik u graag informeren dat het kabinet positief heeft besloten over de door de Regio
Noordoost Brabant ingediende Regio Deal met de titel én ambitie: ‘Nu aan de slag voor goed leven, fijn
wonen en anders werken in regio Noordoost Brabant’.
Het kabinet stelt in het kader van de Regio Deals € 10 miljoen beschikbaar voor het versterken
van de leefbaarheid voor de inwoners van Noordoost Brabant.
Rijk, regio en provincie Noord Brabant gaan samen investeren in de verbetering van de leefbaarheid, in een
duurzame inrichting van de leefomgeving en in meer banen en talenten voor de toekomst. Hiervoor had de
Regio Noordoost-Brabant samen met haar partners een aanvraag ingediend bij het Kabinet.
Het spreekt vanzelf dat wij als bestuurders van de regio ontzettend blij zijn met dit besluit. Het is een
erkenning en waardering voor de samenwerking in de regio tussen gemeenten, waterschappen en,
provincie. Tevens is het een erkenning voor de samenwerking tussen gemeenten, bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen in de stichting AgriFood Capital, Stichting Ondernemerslift+ en Noordoost Brabant
Werkt omdat ook deze hebben meegewerkt aan de Regio Deal.
Door deze Regio Deal kunnen we doen wat zo hard nodig is voor een goede toekomst van onze regio. Nu
kunnen we onze regionale opgaven beter en sneller uitvoeren. De Regio Deal geeft een belangrijke impuls
aan de ontwikkeling van de regio en daarmee een goede toekomst voor inwoners en bedrijven.
Dit bevestigt dat we op de goede weg zijn in de regio en dat regionale samenwerking loont. We zijn een
sterke regio en we kunnen veel op eigen kracht. Maar met deze deal kunnen we ook versneld en intensiever
gaan werken aan onze opgaven. Opgaven die we onlangs met alle colleges van B&W, gemeenteraden,

waterschappen, bedrijfsleven en onderwijs hebben opgesteld in ‘de Regioreis’ en waarover binnenkort
besluitvorming volgt in gemeenteraden en waterschappen.
In overleg met het Rijk en onze partners gaan we het geld inzetten voor de beste resultaten voor de regio.
De komende periode zal de Regio Deal worden uitgewerkt. De verwachting is dat in september die
uitwerking gereed is, formeel getekend kan worden en welke concrete projecten middelen gaan krijgen.
Voor een nadere toelichting kunt u contact met mij opnemen of met onze regiomanager
rene.peerenboom@regionoordoostbrabant.nl.
Met vriendelijke groet,
Regio Noordoost Brabant,

Jack Mikkers
Voorzitter

