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Bestuurssamenvatting
De Regio Zwolle en het Rijk hebben in 2020 een akkoord over de Regio Deal Regio Zwolle bereikt. Het
investeringsprogramma bevat achttien projecten vanuit vijf actielijnen met een investeringsbijdrage van 22,5 miljoen
vanuit het Rijk. Eén van de achttien projecten is het Raalter Agro & Food project. Inmiddels is er door het rijk een bedrag
van €200.000,- gereserveerd. Tijdens de behandeling van de economische agenda is toegezegd dat de gemeenteraad in
het eerste kwartaal 2021 over het agro & food project wordt geïnformeerd. De bijgevoegde informatienotitie voorziet
hierin.

Beslispunten
1.

De raadsinformatienotitie over de voortgang agro food regiodealproject gemeente Raalte vast te stellen en door
te sturen naar de gemeenteraad.

Besluit

Inleiding
In de zomer van 2020 bereikten Regio Zwolle en het Rijk een akkoord over de Regio Deal Regio Zwolle. Het
investeringsprogramma bevat achttien projecten vanuit vijf actielijnen met een investeringsbijdrage van 22,5 miljoen
vanuit het Rijk. Het geld komt ten goede aan een weerbare en duurzame economie. Als volgende stap heeft de
Regiegroep Regio Zwolle in oktober 2020 per project een financiële bijdrage gereserveerd op basis van de ingediende
projectplannen. Voor het Raalter Agro & Food project is er een bedrag vanuit het rijk van €200.000,- en vanuit de
provincie € 30.000,- vrijgemaakt. Inmiddels is het projectplan en begroting ingediend bij de kassier. De verwachting is dat
begin april definitieve beschikking (formaliteit) binnenkomt. Tijdens de behandeling van de economische agenda is
toegezegd dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal 2021 over het regiodeal project gaat worden geïnformeerd. De
bijgevoegde informatienotitie voorziet hierin.

Beoogd effect
De gemeenteraad is over de voortgang van het agro & food regiodeal project van de gemeente Raalte geïnformeerd.
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Argumenten
1.1 De gemeenteraad wordt voorzien in de gevraagde informatie.

Duurzaamheid
Een belangrijk onderdeel van het regiodeal project is om circulariteit en duurzaamheid in de agrofoodketens te
bevorderen.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
Het Rijk levert een bijdrage van € 200.000,-, de gemeente Raalte € 170.000,- en de provincie Overijssel € 30.000,-. In totaal
is er een budget van € 400.000,-. We zien eventueel in de toekomst mee koppelkansen met andere projecten van het rijk,
de provincie en de Regio Zwolle. Daarnaast levert OostNL in natura een bijdrage aan het project en investeert The Green
East in de doorontwikkeling van hun innovatiecentrum en stelt haar locatie beschikbaar voor de programmamanager.

Vervolg
We streven ernaar om na invulling van het programmabureau in mei of in juni te starten met het project. Het project
loopt tot en met 31 december 2023. We stellen voor om voor de gemeenteraad een werkbezoek bij The Green East over
het project te organiseren.

Communicatie
Wanneer het programmabureau is ingevuld, gaan we gaan communiceren over het project. Dit is ook een voorwaarde
vanuit de regiodeal beschikking.

Bijlagen
Raadsinformatienotitie
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