
      Fractie: ChristenUnie-SGP Naam: Sjoerd de Boer Onderwerp: Regiodeal Datum indiening vragen: 05-03-2019    
Vragen:  Is er reeds meer inzicht vanuit het ministerie in de uitwerking van de Regiodeal? Bijv. de toedeling van de ministeriële gelden naar Maritiem Cluster/MITC?  
Antwoord: 
Speerpunten De Regio Deal concentreert zich op 2 speerpunten die in samenhang tot een integraal pakket van maatregelen zullen worden uitgewerkt teneinde de brede welvaart in Noordelijk Flevoland de komende jaren (in beginsel de periode 2019 – 20221) een impuls te geven. De speerpunten zijn: 1. Het toekomstbestendig maken van het maritiem cluster in Urk.  2. Het stimuleren van een (hoogwaardig) ecosysteem gericht op (duurzame) innovatie en werkgelegenheid gerelateerd aan slimme mobiliteit.   
Randvoorwaarden Regio Deal Noordelijk Flevoland  
• Maximale bijdrage vanuit de Regio Envelop bedraagt € 15 mln. De regio zorgt voor 
cofinanciering van minimaal € 15 mln. waardoor de minimale financiële omvang van deze 
Regio Deal € 30 mln. bedraagt.  
• Onder de Regio Deal worden projecten uitgevoerd, die voldoen aan de uitgangspunten van de Kamerbrief van 8 juni 2018 (Kamerstuk 29697-48)). Onderdeel hiervan is cofinanciering uit de regio in een verhouding van minimaal 50%, stevige regionale governance en uitvoeringskracht, aantoonbare rechtmatige en doelmatige besteding van het budget, borging van structurele financiering en het bijdragen aan het aanpakken van de onder 2 beschreven opgave.  
• Voor het speerpunt “slimme mobiliteit” is positieve besluitvorming voor de verplaatsing van het testcircuit van RDW naar Marknesse ( fase1 en 2) een belangrijke factor alsmede het rondkrijgen van de financiering benodigd om de Duits Nederlandse Windtunnel geschikt te maken voor automotive testen.   
Status Het is de bedoeling dat Rijk en regio de Regio Deal de eerste helft van 2019 ondertekenen. Als dan volgt de uitwerking. De ver- of toedeling van middelen is nog niet bekend.    Datum beantwoording vragen: 6 maart 2019 Contactpersoon: N. van der Ende E-mail adres:  n.vanderende@noordoostpolder.nl Tel: 0527-633478   
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