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Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.
Gezamenlijk startdocument
Nadat op 16 november 2018 bekend werd dat het Rijk deze Regio Deal geselecteerd heeft om verder uit
te werken, is een intensieve samenwerking tot stand gekomen tussen het Rijk en de regiopartners. De
partners zijn de provincie Drenthe, de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen,
Hardenberg en Hoogeveen.
Eerste resultaat is dat op 4 februari 2019 een gezamenlijk startdocument is vastgesteld. Hierin staan
werkafspraken over de inhoudelijke afbakening en het proces om voor het zomerreces van 2019 te
komen tot een ondertekende Regio Deal. De komende maanden wordt de inhoud van de Deal verder
geconcretiseerd en uitgewerkt in een programma voor de regio. Om voor het zomerreces de Regio Deal
te kunnen vaststellen, dient de politieke besluitvorming door raden en staten over de uitgewerkte
plannen uiterlijk eind mei plaats te vinden.
Op 14 februari 2019 vond een eerste informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden plaats in het
Atlastheater in Emmen. De presentatie van deze avond is bijgevoegd.
In april zullen we u in een tweede bijeenkomst informeren over de tot op projectniveau uitgewerkte Regio
Deal en de gevraagde cofinanciering.
Op weg naar een sterke regio: werken, wonen en welzijn
Zuid- en Oost-Drenthe is een regio met veel potentie en kansen, maar ook met een opeenstapeling aan
opgaven. Om straks een sterke, innovatieve regio te zijn, is nu een krachtige aanpak nodig. Een integrale
aanpak die de drie pijlers werken, wonen en welzijn doorkruist en die met lopende en nieuwe projecten
een flinke impuls geeft aan de brede welvaart in het gebied.
De inzet is onder meer gericht op het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven, voldoende en
competent personeel, meer levensloopbestendige woningen, energietransitie in de gebouwde omgeving,
toegankelijke zorgvoorzieningen en versterking van de aanpak van sociaal-economische achterstanden.

- 2Met de Regio Deal krijgen we de kans om onze doelen met een verbindende aanpak én samen met
inwoners en partners sneller te bereiken.
Het ambtelijk Regioteam, waar alle regiopartners in vertegenwoordigd zijn, is in gesprek met
maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners om de plannen
verder uit te werken. Ook werkt het Regioteam aan het voorstel voor de cofinanciering van de Regio
Deal. Het Rijk heeft aangegeven maximaal 20 miljoen euro mee te willen investeren, op voorwaarde dat
de regionale overheden eenzelfde bedrag inzetten.
Wij gaan vooralsnog uit van een verdeling van 10 miljoen door de deelnemende gemeenten en 10
miljoen euro door de provincie Drenthe. Voor de gemeentelijke bijdrage komen wij met een voorstel naar
uw Raad.
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