
 

 

 
 

 

Veluwe, 14 juli 2020 

 

 

Aan de betrokkenen bij de Regio Deal Veluwe, 

 

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de Regio Deal Veluwe rond is. Alle partijen hebben de 

Deal inmiddels ondertekend. Dat is niet in een gemeenschappelijke tekensessie gebeurd. Vanwege 

de Corona pandemie heeft iedere partij afzonderlijk getekend. Het is een mooi resultaat waar de 

Veluwe trots op mag zijn!  

 

Regio Deal 

De Regio Deal maakt de inzet van € 25 mln. op vier actielijnen mogelijk. Rijk en Regio dragen 

ieder € 12,5 mln. bij. De inzet is als volg verdeeld: 

 

Project/initiatief 

Regionale cofinanciering 

(gemeente + provincie) Bijdrage Rijk 

Optimaliseren van het ruimtegebruik op de Veluwe  3,5   mln.   4,9   mln.  

Bestemmingsmanagement - Toegangspoorten  5,2   mln.   4,65 mln.  

Bestemmingsmanagement – Duurzame mobiliteit 0,65 mln. 0,65 mln. 

Hét vakantiepark van de toekomst  2,0   mln.   2,0   mln.  

Gezamenlijke agenda voor wet- en regelgeving  0,15 mln.   0,3   mln.  

Nader te bepalen 1,0   mln. -  

Totaal  12,50 mln.   12,50 mln.  

 

Door het ondertekenen van de Regio Deal is de provincie de verplichting aangegaan om de gehele 

regionale cofinanciering eerst te financieren, dus inclusief de gemeentelijke cofinanciering. 

 

Op het moment dat de gemeentelijke bijdrage hard is, wordt daarmee de provinciale financiering 

(die de provincie eerst volledig financiert op grond van de Regio Deal) met dat bedrag verlaagd. 

De provincie zal deze vrijvallende provinciale middelen opnieuw inzetten voor de doelen van de 

Regio Deal. We noemen dat de ‘Plus op de Regio Deal’. Daarbij wordt op zijn beurt weer 

uitgegaan van 50% gemeentelijke cofinanciering. Op deze manier kan een extra impuls aan de 

Veluwe worden gegeven. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Nu de Deal gereed is, starten we met de voorbereiding van de uitvoering van de Deal. Zoals wij in 

juni al hebben toegelicht tijdens bijeenkomsten van de Veluwe Alliantie en het Partneroverleg 



Vitale Vakantieparken is daarvoor een samenwerkingsbijeenkomst (SOK) opgesteld. Deze SOK 

dient een aantal doelen: 

− Het onderstreept de Veluwse samenwerking om de doelen van de Regio Deal te realiseren 

− Het regelt de mogelijkheid om gebruik te maken van de middelen van de Regio Deal. 

Daartoe wordt een subsidieregeling open gesteld die is gekoppeld aan deze SOK 

− Het regelt de mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘Plus op de Regio Deal’. 

 

Het is de bedoeling dat de provincie en alle 21 Veluwse gemeenten de SOK begin oktober 

ondertekenen. Zodra daarvoor een datum is gevonden kunt u een uitnodiging tegemoet zien. 

 

Ter informatie treft u bijgaand: 

- De Regio Deal Veluwe 

- Het persbericht n.a.v. de ondertekening van de Regio Deal 

- De Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Veluwe 

 

 

Wij wensen u een mooie zomer! 

 

 

 

Willem Bijleveld, voorzitter VeluweAlliantie 

Peter van ’t Hoog, gedeputeerde provincie Gelderland 

Henk Lambooij, voorzitter Stuurgroep Vitale Vakantieparken 

Maarten van Vierssen, wethouder Apeldoorn 

 

 

Achtergrondinformatie kunt opvragen bij het kernteam Veluwedeal: 

• Jan Henst – provincie Gelderland 

• Rob van den Hazel – Vitale Vakantieparken 

• Floris Gerritsen – Veluwe-op-1 

• Maarten Broekema – Kassier Regio Deal 

• Rob van Beek – Dealmaker namens de regiopartijen 

 

De Regio Deal, de SOK, het persbericht en enkele andere bijbehorende stukken zijn terug te vinden op de webpagina 

https://www.veluweop1.nl/rijk-investeert-in-veluwe/ 

https://www.veluweop1.nl/rijk-investeert-in-veluwe/

