
Memo

Aan: de leden van de gemeenteraad

Van: het college

Datum:  1 oktober 2018

Betreft: Aanvraag Regio Amersfoort voor beschikbare 
middelen Schouten voor sterke regio’s. 

Geachte leden van de raad,

Het college heeft toegezegd u nader te informeren over de aanvraag van de 
Regio Amersfoort. Een aanvraag voor middelen van de Rijksoverheid om te 
werken aan sterke regio’s. Deze mogelijkheid biedt het Ministerie van 
Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Hiervoor is een budget van totaal 950 
miljoen Euro voor de periode 2018-2022 beschikbaar. 
De gemeenten binnen de regio Amersfoort hebben hun steun uitgesproken 
voor de regiodeal ‘Gezond Stedelijk Leven: Verdichten en Vergroenen’. Een 
aantal gemeenten, waaronder Leusden, wil graag betrokken worden bij de 
regiodeal voor FoodValley. 

Wat de verstaan onder Regiodeals?
Het kabinet wil samen met (publieke en private) partners regionaal een 
aanpak mogelijk maken van economische, sociale en ecologische opgaven 
die dáár spelen. Partijen verplichten zich aan elkaar om de komende jaren 
gezamenlijk aan nieuwe, concrete oplossingen te werken. In de zogenaamde 
regiodeals staan de opgaven van de regio centraal. Deze opgaven zijn 
kenmerkend voor de regio en meervoudig van aard. De deals bevatten 
concrete plannen die op korte termijn tot uitvoering kunnen komen en snel tot 
resultaten kunnen leiden. Partnerschap van het Rijk met de regio’s is aan de 
orde, wanneer regionale opgaven een bovenregionale uitstraling hebben 
en/of de draagkracht van de regio te boven gaan. 

De regiodeal   ‘Gezond Stedelijk Leven: Verdichten en Vergroenen’
Alle regiogemeenten hebben eind augustus aangegeven de Regio Deal 
‘Gezond Stedelijk Leven: Verdichten en Vergroenen’ te steunen. Met deze 
steun is de regiodeal ingediend bij het Rijk. De regiodeal raakt niet specifiek 
aan Leusden, wat niet uitsluit dat die van betekenis kan zijn voor Leusden. 
Meer informatie kunt u lezen in de bijlage over deze deal. 

De regiodeal voor Food Valley. 
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De gemeente Leusden steunt de regiodeal ‘Gezond stedelijk Leven’ onder de 
voorwaarde dat ook de regiodeal voor Food Valley door de regio wordt 
ondersteund. Inhoudelijk zit daar voor Leusden de meerwaarde omdat deze 
deal het meest aansluit op onze opgaven in het buitengebied (o.a. voor 
transitie van de landbouw, aanhalen band tussen stad en platteland). 
Met de Regio Food Valley is contact geweest over aansluiten bij deze regio 
deal. Zij geven aan dat Regiodeal Food Valley behoorlijk breed is en dat er de 
nodige aanknopingspunten zijn. Afgesproken is om na het besluit van het Rijk 
over de verdeling van de gelden met elkaar in overleg te gaan hoe de 
aansluiting het beste vorm kan krijgen.

In de bijlage leest u meer over de regiodeal Food Valley.  

Wanneer is bekend welke regiodeals geld van het Rijk ontvangen?
Er zijn in totaal ongeveer 80 regiodeals ingediend en het beschikbare budget 
is meerdere keren overschreden. De verwachting is dat in november bekend 
wordt welke regiodeals een Rijksbijdrage mogen ontvangen. 
Wanneer er meer bekend is wordt u weer geïnformeerd. 
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