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Uw kenmerk

In het regeerakkoord heeft het kabinet voor de periode 201 8-2022 een
budget van 950 miljoen euro uitgetrokken (de ‘Regio Envelop’) om
regionale opgaven aan te pakken samen met partners uit de regio. Uit
dit budget kan geput worden om ‘regio deals’ af te sluiten. Tot 1
september 201 8 konden voorstellen voor dergelijke regiodeals worden
ingezonden naar de minister van LNV, die het proces rond de
regiodeals coördineert. Die voorstellen konden dan meedingen naar een
tranche van tweehonderd miljoen euro aan cofinanciering vanuit het
Rijk.
We hebben u in de zomer tweemaal geïnformeerd over voorstellen die
vanuit Noord-Holland zijn ingestuurd en door ons College zijn
ondersteund. Bij drie aanvragen zijn wij intensief betrokken geweest.
Het ging daarbij om voorstellen inzake de haven van Den Helder, de
Energy & Health-campus Petten en de regiodeal Wadden en Texel (die
door de provincie Groningen zou worden ingediend, die daar evenwel
vooralsnog van heeft afgezien). In een iets later stadium zijn vervolgens
nog twee voorstellen als regiodeal ingediend die ons College wilde
ondersteunen. Het ging daarbij om de regiodeal Zaan-IJ en om de
regiodeal Media Valley.
Op 1 6 november 201 8 heeft de minister van LNV per brief bekend
gemaakt welke regiodeals zijn gehonoreerd van de in totaal 88
voorstellen die er vanuit heel het land zijn ingediend. Uit de brief, die u
hierbij als bijlage ontvangt, blijkt dat de regiodeal Zaan-IJ voor verdere
uitwerking in aanmerking komt, waarbij door het Rijk een maximale
cofinanciering van 7,5 miljoen ter beschikking wordt gesteld. In het
voorstel, waarmee een budget van 44 miljoen euro is verbonden, was
overigens om een Rijksbijdrage van 1 5 miljoen euro gevraagd.
De overige door de provincie Noord-Holland gesteunde aanvragen, zijn
dus niet door het kabinet geselecteerd voor verdere uitwerking. Dat is
teleurstellend.
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Dit behoeft echter nog niet te betekenen dat geen nadere uitwerking
zou kunnen plaatsvinden van de regiodeals die met steun van ons
College in eerste aanzet zijn voorbereid. U heeft op 9 juli 2018 de
Kaderbrief 201 9-2002 vastgesteld, waarin middelen zijn gereserveerd
ten behoeve van Noord-Hollandse regiodeals. Het gaat daarbij om een
bedrag van in totaal 29 miljoen euro voor de periode 201 9-2021.
In de komende tijd zal ons College, in overleg met het Rijk en in
samenwerking met de betrokken partners, nagaan op welke wijze de
ambities uit die voorstellen kunnen worden uitgewerkt, gebruik makend
van de middelen die daarvoor zijn gereserveerd. Daarbij zal het College
tevens bezien of de regiodeals voor de volgende tranche kunnen
worden ingediend. Wij zullen u hier nog nader over informeren.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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