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Status / woord vooraf:
• Dit betreft de 1e voortgangsrapportage voor de Regio Deal
• Projecten bevinden zich veelal nog in de voorbereidingsfase
• Er is daarom nog weinig te melden over de financiële voortgang; dat zal een volgende keer meer aandacht
krijgen
• De peildatum was oorspronkelijk 1 november 2020
• N.a.v. bespreking van de concept voortgangsrapportage zijn tussentijds enkele knelpunten opgelost en ook
zijn er in de tussentijd nog andere ontwikkelingen geweest (bv. rondom afgifte van beschikkingen), zodat deze
rapportage geactualiseerd is op die ontwikkelingen (en nu de stand van zaken per 1/1/2021 weergeeft).
• Het nut van de voortgangsrapportage heeft zich in die zin al bewezen omdat tijdens het maken ervan
knelpunten zijn opgelost; hoewel er geen zware beslispunten meer over zijn verzoeken we u kennis te nemen
van deze voortgang, uw reactie te geven op de conclusies en eventuele tips te geven voor het vervolg!

1. Algemeen: Samenhang tussen de pijlers
Sleutelprojecten
Leefbaarheid in de dorpen
Aanpak stallen en weerbaarheid
buitengebied
AgroProeftuin De Peel
AgriFoodInnovation
Circular Food Center
Datagedreven AgriFoodregio

Ondersteuningsprojecten
Nieuwe perspectieven voor boeren
Voedseleducatie
Direct energie uit mest

Verbindingsprojecten
Transformatie centra steden
Klaar voor de banen van nu en de toekomst
SPARK Makers zone
Puzzelen met ruimte in het buitengebied

Kansrijke projecten
Ontwikkel- en duurzaamheidscentrum
voor Duurzame Eiwitten (ODE)
GreenTech Park Brabant

Kielzogprojecten
Inzet data voor vitale voorzieningen
Voorzieningen voor arbeidsmigranten

2. Stand van zaken - voortgang

verdeling
Projectnaam:
1. Leefbaarheid in de
dorpen

Pijler 1: Goed leven
Bestuurlijke opdrachtgever(s):
M.Jilisen (Cuijk)
W. Bollen (St Anthonis)
B. de Bruin-Van Vugt (Boxmeer)
M. Jilisen (Cuijk)

Projectleider:
G. Roelofs (Cuijk)

Opmerkingen
Alle rollen ingevuld / project gestart. Externen al betrokken en goede
startbijeenkomst gehouden.

R. Rongen (Cuijk)

Gaat in 2021 echt van start (planning is bijgesteld / geen knelpunt).

J. Goijaarts (Meierijstad)
W. Bollen (St. Anthonis)
R. van Moorselaar (Bernheze)
K. van Geffen (Oss)
F. van Lankvelt (Uden)

G. Olthof (extern)

N.a.v. het Directeurenoverleg : de gemeente Meierijstad zal het formele
opdrachtgeverschap op zich nemen. Daarmee kan de beschikking
verstrekt worden.

J. van der Hoek & L.
IJsseldijk (Uden)
R. Verpoort
(Meierijstad/RNOB)

Project gestart met voorverkenning techniek. Rollen ingevuld.

6. Klaar voor de banen van K. van Geffen (Oss)
nu en de toekomst

Nog in te vullen

7. Spark Makers zone
8. Nieuwe perspectieven
voor boeren

C. Vugts (SPARK)
A. Crommentuijn
(OL+)

Loopt goed. Looptijd en doelen volledig afgestemd op provinciaal
programma arbeidsmarkt / projectleidster vanaf 1/1/21
programmamanager.
Loopt goed
Voorbereiding project loopt; er was onduidelijkheid over bijdrage vanuit
provincie (in kind bijdrage projectleider). Is inmiddels opgelost.

2. Transformatie centra
steden
3. Voorzieningen van
arbeidsmigranten
4. Inzet data voor vitale
voorzieningen
5. Voedseleducatie

K. van Rooij (Meierijstad)

J. Hoskam (’s-Hertogenbosch)
F. den Brok (Oss)

N.a.v. het Directeurenoverleg: de gemeente Meierijstad zal het formele
opdrachtgeverschap op zich nemen. Daarmee kan de beschikking
worden verstrekt.

verdeling

Pijler 2: Fijn Wonen

Projectnaam:
9. Puzzelen met ruimte in
het buitengebied
(integrale
gebiedsprocessen)

Bestuurlijke opdrachtgever(s):
L. Verheijen (Waterschap Aa en
Maas)

Projectleider:
J. Goris
(kwartiermaker)

10. Aanpak stallen en
weerbaarheid
buitengebied
(ondermijning)

W. Bollen (Sint Anthonis)
M. Buijsse (Boekel)
J. Goijaarts (Meierijstad)

Waterschap Aa en
Maas neemt dit over.
M. Beurskens (St
Anthonis) draagt het
binnenkort over.

11. AgroProeftuin De Peel

Consortium van HAS, WUR,
ZLTO, Ondernemer, AgriFood
Capital en RNOB:
vertegenwoordigd door B.
Brands (Landerd) en W. Bollen
(St. Anthonis)

Weerbaarheid: A. Vos
(Meierijstad)/ J. van
den Broek (RIEC)
M. Ytsma en C. van
Soest
(AgriFood Capital)

Opmerkingen
Zit nog in voorbereidende fase / Overdracht kwartiermaker naar
projectleider in december 2020 (Sara de Boer / Marlies Kampschreur).

Ambtelijke projectleider (opdrachtgever voor externe projectleider)
krijgt nieuwe functie en was nog niet volledig opgestart. Er wordt
gezocht naar nieuwe projectleider + financiële ondersteuning bij één
van de betrokken gemeenten.
Externe projectleider wel gestart, maar wacht op formele opdracht.
N.a.v. het Directeurenoverleg: afgesproken is dat de gemeente
Meierijstad de formele rol behorend bij het financiële beheer op zich
gaat nemen en dat daarmee de beschikking kan worden verstrekt.
Project loopt voorspoedig. Al externe bijeenkomst gepland.

verdeling
Projectnaam:
12. AgriFoodInnovation

Pijler 3: Anders Werken
Bestuurlijke opdrachtgever(s):
Projectleider:
Consortium WUR, TUE, ZLTO,
Ton Hagelstein
HAS en Provincie Noord Brabant (AgriFood Capital)

K. van Rooij (Meierijstad) is
bestuurlijke aanspreekpunt
13. Ontwikkel en Expertise Consortium WUR, TUE, HAS,
Centrum Eiwit (ODE)
Provincie Noord-Brabant,
AgriFood Capital en F. den Brok
(Oss)
14. Circular Food Center
F. den Brok (Oss)

A. van der Sanden
(AgriFood Capital)

Opmerkingen
Projectuitvoering in voorbereiding. Oplossing voor de toegezegde
revolverende bijdrage is gevonden, doordat provincie zelf zorgdraagt
voor toekenning van deze bijdragen aan innoverende bedrijven en
bewaakt dat terugvloeiende middelen opnieuw in de regio NoordoostBrabant en aan hetzelfde doel worden besteed.
Projectleider is gestart; haalbaarheidsstudie in voorbereiding.

J. Goijaarts (Meierijstad)

C. Hagenstein (Oss) en
T. Timmermans
(Stichting tegen
voedselverspilling)

Project bestaat uit 2 delen die gecoördineerd worden opgepakt: 1 deel
gericht op verpakkingen (trekker Oss) en 1 deel gericht op
voedselverspillingen (trekker Stichting). Beide onderdelen al
voortvarend van start gegaan. Aanvraag provinciale bijdrage heeft veel
tijd gekost maar lijkt nu rond. Aandachtspunt is wie de beschikking gaat
ontvangen en de overall coördinatie op zich neemt.

15. GreenTechPark
Brabant

M. Lestrade (Boxtel)

F. Koesen (Boxtel)

Project gestart. Naar aanleiding van eerdere brief vanuit de gemeente
met bezwaren over de procedure zijn die uitgepraat en opgelost. Als
gevolg van verkiezingen zal rol Bestuurlijk opdrachtgever veranderen.

16. Direct energie uit mest

J. van der Schoot (Oss)

M. Franken (Oss) / G.J.
Roefs (extern)

Project gestart.

17. Datagedreven
Agrifoodregio

J. Hoskam (’s-Hertogenbosch)

M. Lambregts
(Stichting Driven by
Data)

Project gestart. Projectplan en begroting is enigszins aangepast i.v.m.
risico’s bij EU financiering van andere onderdelen.

Algemene opmerkingen n.a.v. voortgangsgesprekken
§ Enkele projectleiders vragen om jaarkalender i.v.m. planning met o.a.:
§ Deadlines voor rapportages
§ Planning van webinars, werkbezoeken etc.
§ Onduidelijkheid over financiën en verantwoordingseisen: is goed
opgepakt door de kassier en programma-organisatie door extra webinar
hierover (met ook financieel adviseurs).
§ Gebleken is dat er rondom "staatssteun" een potentieel risico zit bij de
bepaling vanuit de Regio Deal dat EU bijdragen mogen meetellen als
regionale bijdrage; omgekeerd liggen hier risico’s (omdat Europa strenge
regels kent dat eenmaal gegeven subsidies (in dit geval vanuit het rijk)
niet mag meetellen.
§ Jammer dat het niet gelukt is via 1 loket subsidies aan te vragen.
§ Blij met toezegging dat voortgangsmelding en verantwoording wel
via 1 lijn gaat!

Actie: Jaarkalender wordt begin
2021 gemaakt !
Opgelost ✔

Opgelost ✔

Actie: Voortgangsbewaking en
verantwoording in één lijn
organiseren !

Algemene opmerkingen n.a.v. voortgangsgesprekken
§ Provinciale subsidie aanvraag leidde in enkele gevallen tot extra werklast:
§ aanvullende eisen over begrotingsopstelling , vragen die in voortraject
al gesteld waren en BIBOB is lastige procedure die veel tijd vraagt.
§ Problemen - mede door adequaat ingrijpen van Richard Dumont en
Monique Bakker – nu opgelost.
§ Leerpunt: eerder opschalen en hulp vragen (projectleiders bij
programmamanager of kassier; provinciale medewerkers bij de
provinciale coördinator.

Leerpunt

§ Faciliteren van onderlinge contacten (incl. relatie Rijk) wordt gewaardeerd:
§ doel: inhoudelijk van elkaars projecten leren en intervisie.
§ verzoek om begin 2021 opnieuw bijeenkomsten met projectleiders te
organiseren.

Actie: Organiseren van
vervolgbijeenkomsten voor
projectleiders in 2021 !

3. Financiën: gezamenlijke impuls van € 40 mln.
Totaalpakket Regio Deal:
§ € 10 mln. van het Rijk
§ Ca. € 10 mln. van de provincie
§ Ca. €10 mln. cofinanciering van: Gemeenten en
waterschappen
§ Ca. € 10 mln. overige bijdragen: Bedrijven en
kennisinstellingen (deels ‘in kind’)
Hefboomeffect is groot!

Voortgang aanvraag beschikkingen door kassier

Financiën: Bevoorschotting en provinciale beschikkingen
§

We hebben van het Rijk een voorschot eerste tranche ontvangen voor een bedrag 4,7 miljoen euro.
Hiermee kunnen we het eerste termijn van de 0-metingen die we tot nu toe hebben ontvangen in
2021 betalen.

§

Op 18 december 2020 hebben we een eerste betaling voor de bevoorschotting uitgevoerd voor een
bedrag van 1,3 miljoen euro.

§

Van het Rijk ontvangen we de tweede tranche voor 31-12-2021.

§

De provincie heeft op basis van de binnengekomen aanvragen inmiddels voor 4 projecten de
beschikking afgegeven.

Voortgang aanvraag beschikkingen door provincie

Financiën: Veel voorkomende vragen
§

Loonkosten: wat is subsidiabel?
§
De kosten van personen die tijdelijk of specifiek worden ingehuurd voor uitvoering van het
project van de Regio Deal zijn subsidiabel;
§
De kosten personeel in loondienst, niet zijnde ambtenaren zoals beschreven onder artikel 8.3,
voor uitvoering van het project van de Regio Deal zijn subsidiabel.

§

BTW: alle bedragen zijn bruto-bedragen (en dus bedragen inclusief BTW). Partijen die BTW kunnen
compenseren krijgen op voorhand minder geld en moeten de BTW later terug halen uit het BTW
Compensatiefonds.

§

Wie kan de subsidie aanvragen? Alleen organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen subsidie
aanvraag doen; bij projecten die vanuit de regio zelf worden gedaan is gedelegeerd eigenaarschap
nodig van een van de overheden.

§

Jaarlijks moet een SISA-bijlage over het boekjaar ingediend worden als bijlage bij de jaarrekening
voorzien van een accountantsverklaring, zoals opgenomen in artikel 14-1a-II van de subsidieregeling
Regio Deal Noordoost Brabant.

4. Stand van zaken programma-organisatie
§ Governance blijft zoals bij voorbereiding Regio Deal: Programmateam / Directeurenoverleg / DB+
§ Gemeentelijke vertegenwoordigster (Marijke Wilms) en vertegenwoordiger Kassiersfunctie (Edwin Dovern)
toegevoegd aan Directeurenoverleg
§ Kassier en communicatieadviseur nu ook lid van programmateam

§ Programma-organisatie en administratieve organisatie gereed
§
§
§
§
§

Nieuwe programmamanager (uit de regio zelf) gevonden: Karin van Meer start op 1/1/2021
Vacature programmasecretaris nog niet ingevuld
Kassiersfunctie gemeente ‘s-Hertogenbosch ingericht en gestart
Subsidieregeling door DB+ en college van B&W ‘s-Hertogenbosch vastgesteld
Voortgangsbewakingssysteem ingericht (2 x per jaar)

§ 10 september: energieke startbijeenkomst met projectleiders, provincie en Rijk geweest
§ Nadruk op verbindingen leggen en van elkaar leren in de aanpak
§ Startbijeenkomst in beeld https://youtu.be/OrF6ebP-i7s

§ Verbinding met Portefeuillehoudersoverleggen van de Regio gelegd

5. Communicatie
§ Vanuit enkele projecten al mooie bijeenkomsten gehouden:
§ Startbijeenkomst “leefbaarheid in de dorpen” met bestuurders en ‘streekholders’
§ Vanuit Spark, Circular Food Center en AgroProeftuin De Peel
§ Belangstelling Staatssecretaris SZW voor NOBW / Arbeidsmarktprogramma’s
§ Colleges, Raden, AB- en DB Waterschappen geïnformeerd:
§ Direct na bekendmaking deal 13 juli
§ Nieuwsbrief in september 2020 en via Social media
§ Per pijler webinars met de bestuurlijke trekkers + projectleiders + belangstellenden georganiseerd:
§ Op 27/11: geopend door Jack Mikkers (namens de Regio)
§ Op 4/12: met Michel Berkelmans van LNV (namens het Rijk)
§ Op 11/12: met Elies Lemkes (namens de Provincie)
§ Regionale raadsinformatiebijeenkomst gericht op informeren gepland op 1 februari 2021
§ Communicatieplan en toolkit beschikbaar:
§ Eigen logo’s en huisstijl
§ Nadruk op sociale media
§ Eigenaarschap bij projecten zelf
§ Actief binnen Rijksprogramma rondom Regio Deals / communicatie

6. Samenwerking Rijk – Regio: Algemeen
§ Aantal projecten heeft al contact met het Rijk:
§ Veelal uitbouw van bestaande contacten, zoals bij arbeidsmarktregio, AgriFoodInnovation en De Peel.
§ Overleg Rijk – Regio werkt positief:
§ Jack Mikkers heeft op 17/12 eerste overleg gehad over relatie weerbaarheid (Regio Deal) en handhaving
rondom ondermijning; vervolg wordt samen met RIEC opgepakt.
§ Vanuit het Rijk wordt aangegeven (met namen/rugnummers) wie contactpersoon is voor welk project bij
het Rijk.
§ Voor Circulaire Economie wordt op korte termijn een vervolgoverleg ingepland.
§ Spin off: BZK tipte over kansen voor bijdragen aan huisvesting voor arbeidsmigranten! 6 gemeentelijke
voorstellen uit Regio NOB gehonoreerd! Hierdoor is aanvullend € 2,2 mln. aan steun verkregen naast de Regio
Deal.
§ Enige terughoudendheid bij enkele projectleiders. Vanuit voortgangsgesprek is mindset aan het veranderen:
vroegtijdig betrekken zorgt voor echte partnerschap.
ØVanaf januari tafelgesprekken inplannen (samenhangende projecten met betrokken departementen).
Ø Sommige projecten zullen rijksvertegenwoordiger in begeleidingsgroep vragen.

Samenwerking Rijk – Regio: per project
Goed leven

Wanneer

Contacten met departementen

1. Leefbaarheid in de dorpen

Q4/20

Zijn gelegd: BZK + LNV (+ Ver. Van Kleine Kernen)

2. Transformatie centra steden

Q2/21

Wil graag in contact met EZK + BZK + JenV

3. Voorzieningen voor arbeidsmigranten

Q4/20

Contact gelegd in relatie tot Roemer (BZK / SZW)

4. Inzet data voor vitale voorzieningen

PM

Nog niet zover

5. Voedseleducatie

Q1/21

Wil samen met FoodNL met LNV + OCW contact

6. Klaar voor de banen van nu en de toekomst

Q4/20

Regulier contact (SZW + OCW) + werkbezoek Stas. SZW

7. SPARK Makers Zone

Q1/21

Staat open voor contact (o.a. EZK) en werkbezoeken

8. Nieuwe perspectieven voor boeren

Q2/21

Staat open voor contact met LNV

Wanneer

Contacten met departementen

Puzzelen met ruimte in het buitengebied

Q4/20

Heeft contact met LNV / nog verbreden met BZK, IenW, BZK

10. Aanpak stallen en weerbaarheid buitengebied

Q4/20

Contact met JenV gelegd (via RIEC), in december overleg Regio met JenV, EZK en LNV.

11. AgroProeftuin De Peel

Q3/20

Heeft regulier contact met BZK en LNV (ook i.v.m. IBP)

Wanneer

Contacten met departementen

12. AgriFoodInnovation

Q1/21

Heeft al regulier contact vanuit AFC met LNV. Over AFI doorpraten is gewenst

13. ODE

Q1/21

Kan gecombineerd worden met 12.

14. Circular Food Center

Q1/21

Wil graag in overleg met IenW en EZK. Al in contact met LNV.

15. GreenTech Park Brabant

PM

Staat open voor gesprek. Vermoedelijk met LNV en BZK (Biobased Economy).

16. Direct energie uit mest

Q2/21

Staat open voor contact met LNV.

17. Datagedreven Agrifoodregio

Q1/21

Staat open voor gesprek met EZK en LNV.

Fijn Wonen
9.

Anders Werken

7. Samenwerking binnen de regio versterkt
§ De Regio Deal heeft niet alleen gezorgd voor meer verbinding tussen de regio en het Rijk, maar ook
als positief effect gehad dat er binnen de regio zelf veel meer wordt samengewerkt tussen
gemeenten onderling en met triple helix partijen:
§ Elk project heeft inmiddels een bestuurlijke trekker vanuit de Regio (er is eigenaarschap).
§ O.a. via Leefbare dorpen, voorzieningen voor arbeidsmigranten, aanpak stallen en
weerbaarheid in buitengebied.
§ Ook is de samenwerking tussen provincie en de regio geïntensiveerd:
§ De provincie participeert in een aantal projecten, zoals puzzelen met ruimte, voorzieningen
voor arbeidsmigranten, de aanpak stallen en weerbaarheid in het buitengebied en bij tal van
innovatieve projecten uit de 3e pijler.
§ De provincie is vaste deelnemer geworden van het DB+ van de regio en van het
Directeurenoverleg.
§ Werkbezoeken van nieuwe gedeputeerden aan de regio gekoppeld aan projecten uit de Regio
Deal.
§ Ook op andere onderdelen vinden de partijen elkaar nu beter, zoals rond de indiening van het
programma Foodswitch voor het nationaal Groeifonds.

Conclusie: de onderlinge
samenwerking is echt
versterkt!

8. Monitoring op effecten
Naast voortgangsbewaking ook monitoring van effecten: 0-meting in voorbereiding

ijn
z
n
cte

je
o
r
p
n
l
e
a
s
’
e
D
n
da
a
o
n
i
v
e
g
l
Re rdee ngsag ma's! t
i
e
ond nwerk rogram ren me ring.
e
e
p
sam erings ombin uitvoe
e
c
o
Uitv itoring g van d
n
Mon ctmeti
a
imp

Aanpak monitoring op effecten
Uitgangspunten:
§ Monitoring per pijler – Goed leven, Fijn Wonen,
Anders werken
§ Output vertalen in outcome indicatoren
§ Doel: "meten is leren“ / Focus: op effect!
§ Aansluiten op bestaande bronnen en data
(o.a. PBL, Provinciale data)
§ Tevens input vanuit de projecten
- Leefbaarheidsmonitor
- Bewonerspanels

Proces:
1. Leren van andere Regio’s, o.a. via voorbeelden
en webinar 24/11 (november)
2. Input opgehaald uit de projecten via
gespreksronde (november)
3. Opstellen plan van aanpak (december/januari),
met daarin opzet 0-meting
4. Uitvoeren 0-meting (eerste kwartaal 2021)

9. Conclusies
Kan het DB+ zich vinden in de volgende constateringen:
1. Het programma Regio Deal verloopt in grote lijnen volgens planning.
§ Vrijwel alle projecten zijn in voorbereiding genomen en sommige zelfs al in uitvoering.
§ Transformatie centra steden wordt in januari opgestart en vormt geen knelpunt.
§ Er is geen reden om op dit moment al tot bijstellingen in de programma-begroting te komen.
§ De programma-organisatie staat goed.
§ Het getrapt voorbereiden en bespreken van de voortgangsrapportage heeft een stimulerend effect op de
voortgang en zorgt ervoor dat tussentijdse knelpunten versneld opgelost worden.
2. De aangevraagde voorschotten passen binnen de randvoorwaarden en zijn inmiddels verstrekt.
3. Gelet op de voortgang zal het Rijk gevraagd worden om in principe medio 2021, bij de indiening van de 2e
voortgangsrapportage, ook de 2e tranche aan voorschotten over te maken.
4. Aan de verbeter- en actiepunten zal door het programmamanagement actief invulling worden gegeven in de
komende periode (zoals het maken van een jaarplanning, het plannen van overleggen met het Rijk etc.)
5. Het is belangrijk om naast de voortgangsbewaking oog te houden voor nieuwe kansen die zich voordoen door de
geïntensiveerde samenwerking tussen Rijk, provincie en regio.

