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1. Regio Deal Gezonde Mensen in een Groene en Gezonde Leefomgeving

Geachte dames en heren, 

Begin juli 2022 heeft het Rijk de regeling voor de Regio Deals voor een vierde keer opengesteld. Regio Utrecht is voornemens 

om een aanvraag in te dienen. In deze brief informeren wij u hierover. 

Regio Deal Regio Utrecht: Gezonde mensen in een Groene en Gezonde Leefomgeving 

Regio Utrecht staat voor een gigantische groei en bouwopgave (+ 160.000 woningen tot 2040) waarbij de druk op de 
leefomgeving en natuur verder toeneemt.  Qua welvaart scoren de inwoners van provincie Utrecht gemiddeld hoog, maar de 
gemiddelde hoeveelheid groen per inwoner is aan de lage kant. Ook zijn gezondheidsverschillen in de regio groot. We hebben 
de ambitie om de grote groei in inwoners zo vorm te geven dat de gezondheid van inwoners wordt versterkt en de 
gezondheidsverschillen worden verkleind. Door tijdig de juiste keuzes te maken voorkomen we toekomstige problemen. De 
Regio Deal beoogt gezondheidsverschillen in de regio terug te dringen en gezond leven bevorderen. Ook helpt de deal de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en bij het bouwen van huizen te zorgen dat er meer groen komt voor bewoners. We willen 
voor iedereen een gezonde leefomgeving. In deze Regio Deal komen we  samen met inwoners en andere partijen op 
interactieve en innovatieve manier tot slimme oplossingen voor meervoudig ruimtegebruik. Per gebied willen we 
oplossingen, waarbij we de stedelijke omgeving en de aangrenzende gebieden in samenhang met elkaar bekijken. Een groene 
en gezonde leefomgeving draagt bij aan een gezond leven van onze inwoners. We willen bij deze Regio Deal de expertise en 
ervaring benutten die juist in onze regio aanwezig is bij vele kennisinstellingen en bedrijven op gebied van gezondheid. We 
benutten bijvoorbeeld de kennis in de regio (vooral Amersfoort en Hilversum) op het gebied van digital twinning en virtual 
reality.   

In de aanvraag voor deze Regio Deal werken gemeenten, regio’s, provincie samen met kennisinstellingen, natuur- en 

milieuorganisaties en ondernemers aan versterking van de brede welvaart in de Regio Utrecht. Hierbij gaat het primair om 

het grondgebied van de provincie Utrecht en de regio’s Utrecht en Amersfoort met verbindingen naar de regio Gooi en 

Vechtstreek en de regio Food Valley. De deal sluit dan ook nauw aan op de ambities zoals opgenomen in de provinciale 

Omgevingsvisie. 

Belang van de Regio Deal 

Met een Regio Deal kunnen we als regionale partners onze krachten bundelen om oplossingen in partnerschap met het Rijk 
op korte termijn tot uitvoering te laten komen. Zo leggen we als één overheid de basis voor intensievere structurele 
samenwerking tussen partners binnen de regio en daarbuiten. Binnen de regio Utrecht werken triple-helix-partijen nauw 



 

 
2 van 2 

samen met ngo’s en inwoners. In de voorbereiding trekken we al samen op en merken we dat deze vorm van co-creatie 
nieuwe energie en inspiratie geeft.  

We hebben er in overleg met de regiopartners voor gekozen om ons in deze propositie te richten op het raakvlak Gezond en 

Groen. Dit past bij ambitie van gezond leven, het economisch profiel van onze regio en bij de gezamenlijke ambities van 

Groen Groeit Mee.  

We denken bijvoorbeeld aan Kromme Rijn Linielandschap (GGM-voorbeeldgebied). Dit gebied (inclusief Kruispunt van Linies 

en de tankgracht) speelt een belangrijke rol als groengebied (natuur en recreatie) bij de stedelijke groei en ontwikkeling in 

Utrecht, Bunnik en Odijk. De verstedelijking moet gepaard gaan met lokaal en met regionaal groen, letterlijk Groen Groeit 

Mee.  

Daarmee bouwen we voort op de lopende projecten van de Regio Deals Vitale Wijken en FoodValley. 

Regio Deal: de regeling en gefaseerde aanpak 

Het Rijk wil graag in partnerschap met de regio’s gezamenlijke opgaven oppakken om zo de brede welvaart te versterken. In 

de Regio Deals werken regio en Rijk samen aan meervoudige opgaven die hieraan bijdragen. Het kabinet stelt hiervoor € 900 

miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2025 ter beschikking. Hiervan is voor de vierde tranche € 284,2 miljoen beschikbaar. 

Het indienen van een aanvraag is een eerste stap richting een Regio Deal. Het Rijk maakt uit alle ingediende aanvragen eind 

2022 een keuze. Vervolgens krijgen de gekozen regio’s een uitnodiging om de Regio Deals verder uit te werken met het Rijk 

en samen voor de zomer van 2023 daarover een Regio Deal te sluiten. 

Dit betekent dat de Regio Deal in deze fase nog niet volledig uitgewerkt is, maar de vorm van een eerste propositie heeft. Om 

de co-creatie met het Rijk in de volgende fase te bevorderen wordt de Regio Deal op hoofdlijnen gepresenteerd.  

Regio Deal: financiële impuls en cofinanciering        

Een Regio Deal bijdrage varieert van € 5 miljoen tot € 40 miljoen. Voor deze Regio Deal vragen we een bijdrage van € 30 

miljoen van het Rijk. Daarnaast kan het Rijk hulp bieden (kennis en expertise) bij specifieke onderwerpen of bij het omgaan 

met beperkende wet- en regelgeving. Het Rijk verwacht minimaal 50% cofinanciering van de regionale overheden.  

Met de indiening van deze aanvraag committeert de Utrechtse regio zich gezamenlijk aan de 50% cofinanciering van de 

uiteindelijke deal. Dat betekent in deze fase geen onvoorwaardelijk en gedetailleerde cofinanciering, maar een 

intentieverklaring.  Onze specifieke financiële bijdrage wordt in de volgende fase, op basis van concrete projecten, van 

dealmaking vastgelegd. 

Wanneer Utrecht op basis van het voorstel wordt uitgenodigd om een Regio Deal te sluiten vindt de uitwerking van de Deal, 

en de projecten die er onderdeel van uit gaan maken, samen met het Rijk plaats. 

Rol Staten 

Met brede steun van de samenwerkende partners in de regio zijn we nu voornemens om de aanvraag voor een Regio Deal in 

te dienen.  Als Utrecht wordt geselecteerd voor de verdere uitwerking van de deal in de 4e tranche, werken we de ambities 

verder uit naar een concreet uitvoeringsprogramma. Een besluit over cofinanciering zullen wij aan uw Staten voorleggen.  

Tot slot 

Op dit moment wordt de aanvraag inhoudelijk afgerond. Na indiening ontvangt u de aanvraag. Als Utrecht wordt uitgenodigd 

voor het verder uitwerken van de Regio Deal dan stellen we uw Staten daar zo snel mogelijk van op de hoogte en nemen wij 

u mee in de verdere uitwerking. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


