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Propositie regiodeal Regio West-Brabant 8« Regio Hart van Brabant

Steenbergen; 23 oktober 2018

Aan de Raad,

In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' onderkent het kabinet het belang van sterkere 
regio's voor een sterker Nederland. Daarom heeft het kabinet besloten eenmalig middelen vrij te 
maken om bij te dragen aan de economische, sociale en ecologische opgaven die in de regio's 

spelen.

Regiodeals
Het kabinet wil graag samen met de regio's de opgaven, die een bovenregionale uitstraling hebben 
en/of de draagkracht van de regio te boven gaan, aanpakken. Begin februari 2018 maakte het 
kabinet zes Regiodeals bekend, die waren afgesproken in het Regeerakkoord 2017. Van de 
beschikbare 900 miljoen euro uit de zogenoemde Regio-envelop werd 450 miljoen euro onder deze 

deals verdeeld.

Op 8 juni 2018 heeft minister Schouten namens het kabinet in een brief aangegeven dat zij ook 
andere regio's uitnodigt om tot een Regiodeal te komen. Daarbij ziet het kabinet een regio niet als 
een vaststaande geografische of bestuurlijk-administratieve eenheid maar als de meest effectieve 

schaal om tot resultaten te komen.

Regio Hart van Brabant en Regio West-Brabant hebben besloten om samen op te trekken om te 
komen tot een Regiodeal. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen is een propositie voor 
een Regiodeal opgesteld. De voorzitters van de Economie Board West-Brabant en Midpoint Brabant 
hebben op 31 augustus 2018 deze propositie bij het kabinet ingediend. De ingediende propositie 

treft u bij deze brief aan.

De propositie omvat 19 projecten. Daarmee is een investering van 151 miljoen euro gemoeid. Van 
het Rijk wordt een bijdrage van 26 miljoen euro gevraagd. Gedeputeerde Staten van Brabant 

ondersteunen de propositie.
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Vervolg

Naar verwachting besluit een ministeriele commissie onder leiding van vicepremier Schouten in de 
loop van november of de propositie in aanmerking kan komen voor het sluiten van het Regiodeal 
met het Rijk. Bij een positief besluit volgen over de in de propositie genoemde projecten gesprekken 
met het Rijk. Naar verwachting zal in het tweede kwartaal van 2019 het definitieve besluit genomen
worden voor een Regiodeal. Hiervan wopdftTte^zijner tijd van op de hoogte gebracht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders va
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