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Kennisnemen van:
de Regio Deal Noordoost Brabant, meer specifiek de projecten waaraan wij deelnemen inclusief
de daarbij behorende cofinanciering, provinciale bijdrage en rijksbijdrage.

Aanleiding
Begin dit jaar heeft de regio Noordoost Brabant (RNOB) te horen gekregen dat de aanvraag voor
een Regio Deal is gehonoreerd door het kabinet. In die aanvraag heeft de regio aangegeven dat
Noordoost-Brabant voor grote opgaven staat op het gebied van de leefbaarheid en brede
welvaart. De regio gaat voor het perspectief van vitale dorpen en steden, voor een leefbaar en
gewaardeerd platteland, voor bedrijvigheid die kan inspelen op de wensen vanuit markt en
maatschappij. Een regio waar mensen zijn voorbereid op het werk en de banen van morgen. Met
de Regio Deal pakken de regiopartners die opgaven, samen met andere overheden en
projectpartners, aan. Dankzij de rijksbijdrage van €10 miljoen en een provinciale bijdrage van €8,8
miljoen maken de samenwerkende partijen een totaal projectenprogramma mogelijk van €42,2
miljoen. De cofinanciering vanuit de regio is door de projectpartners – waaronder gemeenten en
waterschappen - zelf georganiseerd.
Kernboodschap
De ambities
De ambities van de Regio Deal zijn samengevat in drie pijlers: ‘goed leven’, ‘fijn wonen’ en
‘anders werken’. RNOB kiest ervoor om op alle pijlers tegelijk in te zetten. Door deze integrale
aanpak zorgen de pijlers samen voor een kantelpunt. De afgelopen 4 maanden hebben de
regiopartners, ondanks de Coronacrisis, die ambities omgezet in aantal aansprekende projecten.
Projecten die passen in de begin dit jaar gepresenteerde strategische agenda’s van de regio voor
de periode 2020-2024. In 17 Regio Deal projecten werken overheden, bedrijven,
kennisinstellingen en inwoners samen aan een goede toekomst van de regio. Een toelichting op
alle 17 Regio deal projecten kunt u lezen in het projectenboekje (bijlage 1).

In de tekst van de Regio Deal (bijlage 2) zijn in artikel 3 per project het doel en de beoogde
resultaten beschreven.

Goed leven – verbeteren van het verblijfsklimaat
Wij geven een impuls aan de leefbaarheid en vitaliteit van het mozaïek van steden, dorpen en het
platteland dat Noordoost-Brabant zo kenmerkt door te zorgen voor voldoende voorzieningen en
ontwikkelmogelijkheden voor inwoners. We begeleiden ondernemers, scholen en organisaties
naar het werken van morgen. Want door de transities verdwijnen er banen en komen er nieuwe bij
die vragen om andere vaardigheden. Met de juiste faciliteiten behouden we het talent en daarmee
bedrijvigheid voor de regio.
Binnen deze pijler vallen de volgende projecten waarin wij participeren:
 Leefbaarheid in de dorpen (sleutelproject)
 Voedseleducatie
 Transformatie centra steden
 Voorzieningen voor arbeidsmigranten
Fijn wonen – slim inrichten van de leefomgeving
Klimaatverandering, energietransitie, een goede bereikbaarheid en de omslag naar kringlooplandbouw vragen om een andere inrichting van onze omgeving. We verbeteren de kwaliteit van
lucht, water en bodem als fundament voor een fijn en gezond woon- en (ver)blijfklimaat. Met
nieuwe manieren van voedsel produceren, die in balans zijn met mens, dier en omgeving, leggen
we de basis voor een leefomgeving met een duurzaam perspectief.
Binnen deze pijler vallen de volgende projecten waarin wij participeren:
 Aanpak stallen en weerbaarheid buitengebied (sleutelproject)
 Puzzelen met ruimte in het buitengebied
Anders werken – ontwikkelen van een nieuw economisch perspectief
We maken de omslag naar voedselketens die precies, circulair, waardevol en verbonden zijn. We
realiseren nieuwe verdienmodellen in de agrifood door de slimme toepassing van nieuwe kennis
en (digitale) technologieën, die ons helpen om kringlopen te sluiten. Door hechte samenwerking
tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden creëren we nieuwe bedrijvigheid. Zo geven
we een positieve impuls aan de economie en aan een gezonde en fijne woon- en leefomgeving.
Binnen deze pijler valt het volgende project waarin wij participeren:
 Circular Food Center (sleutelproject)
Communicatie
Als raad bent u in 2019/2020 regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de Regio Deal via
nieuwsbrieven van RNOB en tijdens de regionale raadsledenbijeenkomsten. De Regio blijft dit de
komende jaren doen.
In verband met de definitieve toekenning van de Regio Deal is op 13 juli 2020 een persbericht
uitgebracht (bijlage 2).
Wij zullen u periodiek aanvullend informeren over de voortgang van de projecten waarin wij
participeren.
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Participatie
We doen het samen
Boeren, startende ondernemers, werknemers, werkgevers, onderzoekers, bestuurders, inwoners,
opleiders en vele anderen zetten samen hun schouders onder het welzijn en welvaart met deze
Regio Deal. Zo leidt deze aanpak tot verdere versnelling, verbinding en vermenigvuldiging, tot een
beweging die niet is te stoppen. De gemeenten in de regio, de provincie en het Rijk trekken zoveel
mogelijk samen op als één overheid voor de leefbaarheid en brede welvaart in NoordoostBrabant.
Met de Regio Deal bouwen we samen aan een vitale regio waar mensen en bedrijven graag naar
toe komen én blijven, met wendbare en weerbare inwoners en bedrijven, klaar voor de banen van
de toekomst, waar het maken van ons voedsel, onze economische kracht, opnieuw een
gewaardeerd onderdeel is van wonen, leven en werken. Een regio om trots op te zijn!
Duurzaamheid
Zowel vanuit de geformuleerde ambities als vanuit de projecten is er een relatie te leggen met
duurzaamheid. Ons project Circulair Food Center is daar een mooi voorbeeld van.
Financiën
De rijksbijdrage van € 10 miljoen is als volgt (bijlage 2/artikel 5) verdeeld over de 3 pijlers:
Uitvoeringsactiviteiten
Pijler Goed leven

Bedrag
€ 2,555 miljoen

Pijler Fijn wonen

€ 3,950 miljoen

Pijler Anders werken

€ 3,195 miljoen

Uitvoeringskosten (VAT)

€ 0,300 miljoen

Rijksbijdrage totaal maximaal

€ 10,000 miljoen

Financiële informatie per deelproject
Pijler : Goed leven
1. Leefbaarheid in de dorpen
Deelnemers: gemeenten Land van Cuijk, Heusden, Landerd en Meierijstad
Rijksbijdrage:
€ 1.000K
Bijdrage provincie
€ 150K
Cofinanciering
€ 3.265K, waarvan € 170K door Meierijstad
(Dit budget is bestemd voor leefbaarheidsmonitor Meierijstad (€ 40.000), leefbaarheidsimpuls en
koppelkansen Omnipark Erp (€ 100.000) en leefbaarheidsinitiatieven en kernendemocratie
Meierijstad (€ 30.000).
Dekking gemeentelijke bijdrage:
Voor het onderdeel leefbaarheidsinitiatieven en kernendemocratie Meierijstad is budget
opgenomen in de begroting (€ 15.000 in 2021 en 2022).
Voor de leefbaarheidsmonitor Meierijstad wordt in de begroting 2021 voorgesteld om een bedrag
van € 40.000 hiervoor in 2022 beschikbaar te stellen. Dit zijn dus incidentele middelen.
Voor het onderdeel leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp wordt in de begroting
2021 voorgesteld om een budget van € 50.000 in de jaren 2021 en 2022 beschikbaar te stellen.
Ook dit zijn dus incidentele middelen.
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2. Voedseleducatie
Ingediend door Meierijstad als penvoerder van de regio.
Rijksbijdrage:
€ 150K
Bijdrage provincie
€ 150K
Cofinanciering
€ 150K Cofinanciering wordt ingebracht vanuit de regio-begroting/
geen beroep op gemeentelijke cofinanciering.
3. Transformatie centra steden
Rijksbijdrage:
€ 75K
Bijdrage provincie
€ 75K
Cofinanciering
€ 50K, waarvan € 10K door Meierijstad
Dekking gemeentelijke bijdrage: reguliere begroting/geen extra middelen
4. Voorzieningen voor arbeidsmigranten
Ingediend door Meierijstad als penvoerder van de regio
Rijksbijdrage:
€Bijdrage provincie
€ 100K
Cofinanciering
€ 100K Cofinanciering wordt ingebracht vanuit de regio-begroting/
geen beroep op gemeentelijke cofinanciering.
Pijler: Fijn wonen
5. Aanpak stallen en weerbaarheid buitengebied
Deelnemers: Meierijstad, Boekel, Sint-Anthonis, Bernheze
Rijksbijdrage:
€ 1.300K
Bijdrage provincie
€ pm
Cofinanciering
€ 1.300K
(De bijdrage van gemeenten is gebaseerd op een stimuleringsbijdrage van de Provincie via de
Ruimte voor Ruimte CV. Vanwege de voorwaarden die de Regio Deal stelt aan de cofinanciering
is het bedrag van € 1.300K vermeld. Vanuit financieel oogpunt verloopt deze cofinanciering
budgettair neutraal.)
De gemeente Meierijstad participeert met een bedrag van € 2.000K budgettair neutraal in dit
project.
Dekking gemeentelijke bijdrage: Dit bedrag van € 2.000K komt terug door verkoop van Ruimte
voor Ruimte-titels. Bij de begroting 2021 wordt voorgesteld om dit project budgettair neutraal op te
nemen.
6. Puzzelen met ruimte in het buitengebied
Onder dit project vallen 8 gebiedsprocessen.
Rijksbijdrage:
€ 1.650K
Bijdrage provincie
€ 1.300K
Cofinanciering
€ 1.300K
(De cofinanciering van gemeenten en waterschappen maakt onderdeel uit van de lopende
gebiedsprocessen. Het geheel van de hiervoor beschikbare budgetten is fors hoger dan het hier
genoemde bedrag.)
Het door Meierijstad i.s.m. waterschap Aa en Maas ingediende project Toekomstbestendig Aa-dal
is hierin opgenomen als één van de 8 gebiedsprocessen.
Er is gemeentelijke bijdrage geraamd van € 2.000.000 (robuust groenblauw) door Meierijstad.
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Bij de kaderbrief 2021 is voorgesteld om dit bedrag beschikbaar te stellen. De kapitaallasten die
voortvloeien uit deze investering zijn reeds vanaf 2021 opgenomen in de begroting 2021 van de
gemeente Meierijstad, waardoor deze investering budgettair neutraal in de begroting wordt
verwerkt.
Ook het project “Veerkrachtig Klimaatrobuust Sint-Oedenrode” van waterschap De Dommel is één
van de 8 gebiedsprocessen. Dit is een integraal project dat uitgevoerd wordt in Meierijstad waarbij
er intensief wordt samengewerkt tussen gemeente en Waterschap.
Pijler: Anders werken
7. Circular Food Center
Deelnemers: Oss en Meierijstad
Rijksbijdrage:
€ 870K
Bijdrage provincie
€ 405K
Cofinanciering
€ 495K, waarvan € 375K door Meierijstad
Dekking gemeentelijke bijdrage: reguliere begroting € 210K/extra middelen gevraagd bij de
begroting 2021: € 55K per jaar voor de periode 2021-2023. Totaal 375K
Planning
Volgens artikel 18 van de Regio Deal eindigt de Deal op 31 december 2024.
De projecten moeten eind 2022 / medio 2023 zijn uitgevoerd/tot uitvoering zijn gekomen.

Bijlagen
Bijlage 1. Boekje Regio Deal Noordoost Brabant
Bijlage 2. Tekst Regio Deal Noordoost Brabant
Bijlage 3. Persbericht Regio Deal Noordoost Brabant
Ter inzage documenten

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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