


19.00- 19.02Opening en korte introductie door André Flach

19.02- 19.05Filmpje

19.05- 19.20Toelichting op de Regio Deal totaal: André Flach

19.20-19.30 Pijler Human Capital, Peter Heijkoop

19.30-19.40 Pijler Toegepaste Innovatie, Maarten Burggraaf

19.40-19.50 Pijler Dynamische Oevers, Jaap Paans

19.50-20.00 Wat is er nog nodig de komende jaren, André Flach

20.00-20.30 Opmerkingen, aandachtspunten, vragen en vooral 
discussie.

PROGRAMMA



Ambitie:

Een vitale en leefbare regio waar iedereen nog net zo hard meetelt, de 
menselijke maat nog steeds centraal staat en de huidige 
sociaaleconomische disbalans is weggewerkt. Uitgewerkt in 3 pijlers.

Aanpak:

Partijen beogen een gecoördineerde beleidsmatige inzet om de beoogde 
resultaten van Regio Deal Drechtsteden – Gorinchem te realiseren, Elke 
pijler heeft een specifieke aanpak, maar met de gekozen aanpak wordt 
synergie gerealiseerd om het integrale doel van deze Regio Deal te 
waarborgen

Regio Deal : Afspraken Rijk-Regio







Vertrekpunten:

Propositie november 2019

Projectenboek

Toekenning februari 2020

Dealmaking

Afwegingskader Brede Welvaart

Afspraken met 6 ministeries op de 3 Pijlers (LNV, BZK,EZ,SZW, V&W, OCW) 

Februari-Juli 2020

Stuurgroep Triple-Helix:

Beoordeling afspraken

Toekenning middelen aan Pijlers en Projecten

Hefboomprincipe

 Regio Deal





Pijler 1: Human capital

• Aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent.

• Realiseren van aanbod aan hoger onderwijs. 

• Versterken van de doorlopende leerlijnen (vmbo-/mbo-hoger onderwijs).

• Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

• Mensen kunnen zich levenslang ontwikkelen.

• Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen.

Regio Deal : Afspraken Rijk-Regio



Pijler 2: Toegepaste innovatie

• Versterken van het regionale innovatiedistrict door verdere stimulering van de 
campusontwikkelingen en verbetering van de digitale connectiviteit.

• Versterken van de economische robuustheid en werkgelegenheid van belangrijke 
sectoren, zoals de maritieme maakindustrie, technologische toeleveranciers en de 
zorgketen door proces- en productinnovaties die bijdragen aan een duurzame, 
gezonde en veilige leefomgeving. 

• Sterker verbinden van bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke 
instellingen voor het ontwikkelen van innovaties die bijdragen aan een duurzame 
en gezonde en veilige leefomgeving.

• Verbeteren van de aansluiting van de regionale innovatie op grote innovatie-
ecosystemen en -ketens én agenda's en programma's van het Rijk en andere regio's.

Regio Deal : Afspraken Rijk-Regio



Pijler 3: Dynamische oevers

• Verbeteren van de kwaliteit (natuur, biodiversiteit, klimaatbestendigheid), 
bereikbaarheid en beleving van de rivieroevers van de regio voor de 
inwoners, onder andere als goede basis voor nieuwe woonmilieus.

• Beter benutten van rivieroevers door het juiste bedrijf op de juiste 
plaats, onder andere om een modal shift van weg naar water te creëren.

• Verbeteren van de kwaliteit van het vraaggerichte vervoer over water.

Regio Deal : Afspraken Rijk-Regio



















TOEGEPASTE INNOVATIES

3D printing

Elektrisch varen

Smart Maintenance

Zorgrobots

Baggerrobot











MEER DYNAMIEK AAN DE OEVERS, DOOR

BEDRIJFSVERPLAATSINGEN DOORBRAAK NOORDOEVERS

KWALITEIT (BE)LEEFBAARHEID
EXPERIMENT

VRAAGGERICHT VERVOER





DOORBRAAK IN WONEN AAN DE NOORDOEVERS

“Het tot ontwikkeling brengen van de Noordoevers als
gebied voor woningbouw, recreatie en groen.”

“Door het toevoegen van woningen aan de Noordoevers ontstaat de
mogelijkheid om echt aan de oever te wonen.”





EXPERIMENT VOOR VRAAGGERICHT VERVOER

“Duurzaam vervoer over water”

“We gaan de gescheiden daily urban systems met elkaar
verbinden, de rivieren mogen geen barrières meer zijn”



UITVOERING / VERVOLG

Doel is beter gebruik, versterken kwaliteit en toegankelijkheid van de oevers. 
Dit doen we onder andere door: 
 Aandacht voor samenhang tussen projecten / gedeelde identiteit van de 

regio Drechtsteden - Gorinchem
 Vliegwieleffect
 Uitvoeringskracht 
 Optimale besteding van de middelen uit de regiodeal



Meerwaarde:

- Naast de concrete afspraken/Middelen over de Regio Deal directe 
aansluiting bij 6 ministeries

- Afspraken over Regio Deal en aanverwante zaken

- 2 x per jaar Rijk – Regio Overleg ruimte voor agendering

- Investeringsimpuls Overheid-Bedrijfsleven-Onderwijs

- Op de kaart in Den Haag en de Provincie

Regio Deal : Meerwaarde

















- Looptijd 3 tot max 5 jaar :Uitvoering centraal!

- Bijdrage Brede Welvaart monitoring belangrijk

- Volgend jaar eerste voortgangsrapportage en bijsturingsmoment

- Juni 2021 Herijking Dynamische Oevers

- Nadere afspraken inzet Provincie:

Spoorboekje! 

 Vervolg Regio Deal



- Opmerkingen, aandachtspunten, Discussie,

- Vragen ?

Aan de slag!

 Regio Deal
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