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Betreft Verzoek om notitie over regionaal beleid

Ons kenmerk
Geachte heet Mommaas, DGAN-RP/ 18102700

Uw kenmerk
In vervolg op ons gesprek van 17 mei 2018, wil ik u bijgaand verzoeken om een
korte notitie (briefadvies) van PBL die inzicht geeft in de huidige stand van Bijlage(n)

denken over beleid gericht op het versterken van regio’s. Zoals u bekend is, heeft
het kabinet de ambitie om met de regionale partners Regio Deals af te sluiten. De
minister van LNV is binnen het kabinet verantwoordelijk voor de Regio Deals. In
de deals werken Rijk en regio samen aan meervoudige opgaven die bijdragen aan
de brede welvaart in Nederland. Inzicht in de recente ontwikkelingen in de
(wetenschappelijke) literatuur gecombineerd met de kennis en ervaring van PBL
met betrekking tot de regio, helpen het kabinet en de regionale partners de
komende periode bij de verdere uitwerking van de Regio Deals.

Zoals besproken wil ik u verzoeken in uw notitie in te gaan op een aantal vragen.
Deze vragen hebben betrekking op de randvoorwaarden van de Regio Deals, zoals
de meervoudigheid van de regionale opgaven, de relatie met brede welvaart en de
legitimatie van de rol van het Rijk. De vragen zijn:

1. Waarom is samenwerking tussen Rijk en regio belangrijk voor het
gezamenlijk aanpakken van regionale opgaven? Welke rol en
instrumenten moet de Rijksoverheid hierbij hebben?

2. Waarom is aandacht voor alle regio’s nodig?
3. Wat zijn in dit verband meervoudige regionale opgaven en hoe zijn die

gerelateerd aan brede welvaart?
4. Onderbouwing van de rol van het Rijk. Waarom is het legitiem dat het Rijk

een rol heeft en ook middelen ter beschikking stelt? Hoe kunnen we dit
operationaliseren in relatie tot brede welvaart?

Ik zie uw notitie graag uiterlijk woensdag 13 juni tegemoet. Zoals besproken kan
de notitie door PBL worden gepubliceerd, zodat ook andere partijen kennis kunnen
nemen en gebruik kunnen maken van de inhoud.

Contactpersoon op mijn departement zijn drs. M.A.H.M. Hameleers, Manager
Regio Portefeuille LNV en drs. ].C. Wijnstok, senior beleidsadviseur.
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Ik wil u bij voorbaat danken voor uw inzet en zie uit naar uw notitie.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Ir. H. Paul MPA
Kwartiermaker SG
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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