
Aanvraag Regio Deal RWLP Oost-Groningen 

Van leefbaarheid naar toekomstkracht. 

 

Oost-Groningen is een krachtige regio, met actieve en zelfstandige inwoners. Met het sluiten van een 

Regio Deal met het Rijk willen wij de aanwezige kracht van de regio nog verder versterken, door in te 

zetten op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de 

gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving. 

 

In de regio Oost-Groningen wordt met een brede coalitie van onderwijsinstellingen, zorgpartijen, 

bedrijven, overheden, woningcorporaties en werkleerbedrijven samengewerkt om tot een Regio Deal 

voor Oost-Groningen te komen. We zetten in op een Regio Deal van € 40 miljoen. De aanvraag die nu 

is gedaan is slechts de eerste stap om te komen tot een Regio Deal. Als de regio Oost-Groningen door 

het Rijk wordt uitgekozen voor het sluiten van een deal, dan volgt daarna nog een periode van circa 6 

maanden om de inhoud verder uit te werken en tot een uitvoeringsplan te komen. 

 

De Regio Deal Oost-Groningen heeft als titel: van leefbaarheid naar toekomstkracht. Dat bereiken wij 

door de kracht van de regio te benutten. De Regio Deal moet het goede van Oost-Groningen 

versterken, door in te zetten op de volgende thema’s: 

 leren 

 werk en inkomen 

 gezondheid 

 woonomgeving  

 

Leren 

Verbeteren van het opleidingsniveau 

Wij gebruiken de Regio Deal om, samen met onderwijsinstellingen, programma’s op te zetten die 

meer inwoners een startkwalificatie geven, aansluitend op de vraag op de arbeidsmarkt. Dit vergroot 

hun kansen op een baan.  

 

Verhogen van de participatie in het onderwijs 

Met onze programma’s streven we ernaar om uitval in het onderwijs te voorkomen en transities te 

verzachten. Het doel is om een grotere groep jongeren met een startkwalificatie uit te laten stromen. 

 

Stimuleren van grensoverschrijdend leren  

We willen het opleidingsaanbod en de werkgelegenheid vergroten door barrières om 

grensoverschrijdend te leren en te werken weg te nemen. De Regio Deal draagt hier concreet aan bij 

door scholieren en studenten kennis te laten maken met de Duitse taal en cultuur. 

 

Werk en inkomen   

Versterken en ondersteunen van lokale ondernemers, meer inwoners aan het werk 

In de regio Oost-Groningen is veel ondernemerskracht aanwezig. Het versterken en uitbreiden 

hiervan geeft de beste kans op economische groei en stijging van de werkgelegenheid. Om dit te 

bereiken willen wij belemmeringen voor ondernemers wegnemen.  

 

  



Verbeteren van het contact tussen boer en burger 

Met de Regio Deal Oost-Groningen willen we het contact tussen boer en burger verbeteren door de 

productie, verwerking en consumptie van regionaal voedsel te vergroten. Zo krijgen producenten een 

betere positie op de voedselmarkt en zo kan de werkgelegenheid verbeteren. 

 

Benutten van toeristisch potentieel 

Oost-Groningen is een prachtige regio met een interessante geschiedenis, rust, ruimte, cultureel 

erfgoed en natuur. Dit toeristisch potentieel kan veel beter benut worden. De toeristische sector is 

arbeidsintensief en biedt ook werkgelegenheid voor lager opgeleiden. Door de toerismekansen te 

grijpen, wordt extra werkgelegenheid gecreëerd die past bij de regio. 

  

Doorstroom naar reguliere arbeidsmarkt vergroten 

Samen met de in de regio actieve werkleerbedrijven (Afeer en Wedeka) zetten we met de Regio Deal 

bestaande programma’s, die zich in de praktijk bewijzen, voort of we breiden ze uit. De programma’s 

zijn gericht op het opleiden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en op het creëren van 

passende banen voor de doelgroep beschut werken. 

  

Verkleinen van intergenerationele armoede en schuldenproblematiek  

Wie schulden heeft, is vaak niet in staat om ook bezig te zijn met een opleiding of te werken aan een 

gezonde leefstijl. Het aanpakken en voorkomen van schulden is daarom noodzakelijk om ook op 

andere thema’s vooruitgang te boeken. In Oost-Groningen lopen verspreid over de regio 

verschillende succesvolle programma’s om schulden aan te pakken. Met de Regio Deal willen we de 

trajecten aaneenrijgen tot een sluitend netwerk dat de hele regio bestrijkt. 

 

Gezondheid  

Preventie: gezond leren leven 

Hoe eerder er een positieve impuls wordt gegeven aan een gezonde(re) leefstijl, hoe groter en 

duurzamer het effect. Daarom begint een gezonder Oost-Groningen met een stevige preventie-

agenda, waarbij ook gewerkt wordt aan een omgeving die gezond gedrag stimuleert.  

 

Een andere kijk op gezondheid 

Wij gaan experimenteren op dorps-, wijk- en buurtniveau met een nieuwe manier van samenwerken 

in het sociale en integrale zorgdomein van Oost-Groningen. Het doel hiervan is een samenwerking 

tussen inwoners, overheid, kennisinstellingen, preventie, care en cure. 

 

Inrichting zorglandschap 

Oost-Groningen is een uitgestrekt en relatief dun bevolkt gebied. Zorg is daardoor niet altijd dichtbij. 

Bovendien staan bestaande zorgvoorzieningen, zoals het Refaja ziekenhuis, onder druk. Dit alles 

vraagt om een vernieuwende en regionale blik op de bereikbaarheid en kwaliteit van zorg. 

 

Woonomgeving   

Verbeteren van de (particuliere) woningvoorraad via Gebiedsgerichte aanpak (GGA) 

De grote vraagstukken op de woningmarkt die de komende tien jaar op onze regio afkomen vragen 

om een plan op basis waarvan we nú de juiste keuzes kunnen maken zodat op termijn een kwalitatief 

goede en kwantitatief passende woningmarkt overblijft. De GGA is een strategisch lange termijnplan, 

een methode om gericht te kunnen ingrijpen in de woningvoorraad. Hiermee kan ook de particuliere 



woningvoorraad in plaats van casus-gestuurd veel strategischer worden aangepakt. Met de Regio 

Deal investeren wij in deze GGA, waarbij intensief wordt samengewerkt met de regionale 

woningcorporaties.  

 

Huiseigenaren stimuleren en ondersteunen bij energietransitie 

In Oost-Groningen gaat het energetisch verbeteren van de woningvoorraad moeilijker dan in andere 

delen van Nederland. Door een aanpak die specifiek is gericht op rendabel investeren voor 

particulieren en de koppeling te leggen tussen de opgave op de particuliere markt en de 

verduurzaming door de woningcorporaties, worden woningeigenaren gestimuleerd om zelf in de 

kwaliteit en duurzaamheid van hun woning te investeren. Naast de positieve milieueffecten van 

investeren in een duurzame woningvoorraad is ook het verlagen van de woonlasten voor inwoners 

van Oost-Groningen een belangrijke doelstelling bij de energietransitie.  

 

Investeren in een passend retailaanbod 

Goede en bereikbare winkelvoorzieningen zijn van essentieel belang in een krimpende regio, maar 

helaas is dat niet vanzelfsprekend. Het verdwijnen van de winkelvoorzieningen leidt tot een daling 

van de leefbaarheid in het gebied en vermindert de werkgelegenheid. Door winkelcentra compacter 

te maken en de kwaliteit van de winkelomgeving op te waarderen worden voorzieningen voor de 

regio behouden.  

 

Een passend onderwijsaanbod in stand houden 

De Regio Deal gebruiken wij om te onderzoeken hoe een kwalitatief goed onderwijsaanbod in Oost-

Groningen op de middellange en lange termijn geborgd blijft. De uitkomsten van het onderzoek 

worden verwerkt in een regionale uitvoeringsagenda onderwijs Oost-Groningen. 

 

Vervolgstappen 

Als het voorstel van Oost-Groningen wordt uitgekozen volgt, zoals in de inleiding al staat, een proces 

van circa 6 maanden om tot een uitvoeringsplan voor de Regio Deal te komen. Begin 2020 krijgen wij 

van het Rijk bericht of wij ons voorstel mogen uitwerken tot een daadwerkelijke Regio Deal.  

 


