
REGIO DEAL ARNHEM-NIJMEGEN
Gezonde groene groei

Gezondheid
meer preventie en  
zorg in eigen omgeving

Wonen
versnelling en  
verduurzaming bouw 

Bedrijvigheid
versnelling, innovatie 
en verduurzaming 
mkb en werklocaties

Menselijk kapitaal
bijscholing, behoud  
en stimulering  
nieuw talent 

Grensligging
meer structurele  
samenwerking  
binnen Euregio

•  Minder gezondheids- 
verschillen

•  Meegroeiende best 
practices wijkaanpak 
gezondheid

•  Wijkgerichte energie/
klimaattransitie

•  25% circulaire bouw 
2025

•  Meer tijdelijke en  
flexibele huisvesting

•  Meer veerkrachtig mkb  
(digitaal en circulair)

• Duurzame werklocaties

• Minder personeelstekort
• Veerkrachtig personeel

•  Structurele samen- 
werking Nederland- 
Duitsland

Totaal budget: 100 mln
Gevraagde rijksbijdrage: 40 mln€ Aanpassing wet- en regelgeving

Experimenteerruimte 

RESULTATENOPGAVEN

Aanjaag-
organisaties

Oost NL
Kiemt

Health Valley
Logistics Valley

RvN@
Circulaire Raad

Briskr

Georganiseerde 
burgers

Wijkorganisaties
Energiecoöperaties
Milieuorganisaties

Oosterburen
Euregio Rijn-Waal
IHK Niederrhein

Hochschule Kleve

Financiers
Oost NL
Banken

Business Angels
Private financiering

Ondernemers, 
kennis- en 

zorginstellingen

Maatschappelijke 
organisaties

Woningcorporaties
Zorginstellingen

Culturele 
instellingen

Ondernemers
VNO-NCW Midden

Ondernemers
verenigingen

Start-up 
communities

Onderzoek/
onderwijs-
instellingen

RU
RUMC
HAN

ROC’s
OnePlanet

HVHL

Rijksoverheid

Regionale 
overheden

Gemeenten (18)
Waterschappen

Provincie Gelderland Regio Deal
GEZONDE GROENE GROEI

Toekomst-
bestendig 

wonen

Sterke 
bedrijvigheid

Gezond 
Leven

Werkende arbeidsmarkt

Grenzeloos samenwerken 

Wijk 1

Wijk 4

Wijk 3

Wijk 2



Onze Regio Deal richt zich op 

Gezonde groene groei:

 •  De regio Arnhem-Nijmegen kent grote,  

dringende en complexe issues om de zorg, 

woningbouw, economie en arbeidsmarkt 

meer toekomstbestendig te maken.

 •  Door de innovatieve kracht van onze  

regionale kennisinstellingen, bedrijven en 

overheden kunnen maatschappelijke vraag-

stukken worden opgelost. Die kunnen daar-

na elders in Nederland worden toegepast.

 •  Deze Regio Deal is nodig om de opgaven  

in samenhang, sneller en grootschaliger  

aan te pakken; o.a. door wijk- en dorps- 

gericht te werken.

Om de nodige impact te bereiken, kiezen we 

voor de programmalijnen:

 •  Gezond leven: actief meewerken aan meer 

preventie en nieuwe zorgconcepten dichtbij 

huis, om grote gezondheidsverschillen van 

bepaalde bevolkingsgroepen te voorkomen 

of terug te dringen.

  

 •  Toekomstbestendig wonen: wegnemen van 

belemmerende regelgeving en partijen  

samenbrengen om de hele bouwketen meer 

circulair en biobased klimaatadaptief te  

maken en de energietransitie te versnellen.

 •  Sterke bedrijvigheid: mkb is toekomst- 

bestendig door innovaties op CO2-reductie, 

circulariteit, digitalisering en verduurzaming 

werklocaties.

Het succes van deze programmalijnen is mede 

afhankelijk van de randvoorwaarden:

 •  Werkende arbeidsmarkt: minder  

versnippering en meer samenhangende 

aanpak van het continu bijscholen van  

medewerkers en werkzoekenden; 

aantrekken, opleiden en behouden van  

talent in techniek, ICT en zorg.

 •  Grenzeloos samenwerken: ondersteuning 

van de structurele samenwerking met  

Duitse partners.

Lifeport

WAAROM DEZE REGIO DEAL?
We willen zorgen voor de aanpak van belangrijke opgaven en verbetering van kwaliteit van  
leven, wonen en werken en leefomgeving van inwoners en ondernemers (zgn. brede welvaart).  
We hebben als regio grote uitdagingen, met name op het gebied van welzijn loopt onze regio  
achter ten opzichte van de rest van Nederland. Maar we hebben ook een groot tekort aan  
woningen en al jaren een achterblijvende economische groei. Een Regio Deal helpt om hieraan te 
werken. De Regio Deal is een enorm vliegwiel en stimulans voor andere partijen om in te stappen 
als het gaat om de opgaven die wij als regio hebben. Regio en Rijk werken samen om grote en  
lastige opgaven aan te pakken, die alleen via samen werking kunnen worden opgelost.


