Oost-Nederland werkt
aan innovatieve oplossingen

Arnhem/Zwolle, 22 april 2021

Geachte informateur, geachte onderhandelaars,
Bij de onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord staat u voor grote uitdagingen, zoals
de coronacrisis, de woningnood en de problematiek rond de stikstofdepositie, de CO2-uitstoot
en de droogte. In Oost-Nederland kennen we deze maatschappelijke opgaven maar al te goed.
In de provincies Gelderland en Overijssel werken we aan innovatieve oplossingen, die we
graag beschikbaar stellen aan heel Nederland. Wij nodigen u uit om gezamenlijk de talrijke
uitdagingen van deze tijd te lijf te gaan en daarbij de Kracht van Oost ten volle te benutten.

In de Akte van Oost (zie de bijlage bij deze brief) hebben

tuinders zich bewust van hun rol als rentmeester en hun

kamerbreed politici van negen partijen in de Tweede Kamer

verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. De

hun commitment getoond om hun politieke verschillen te

landbouwinnovatie speelt een essentiële rol om stikstof- en

overbruggen en met een concrete agenda aan de slag te

droogteproblemen tegen te gaan en te zorgen voor een

gaan. Wij laten u graag zien op welke manier deze ambities

duurzaam verdienmodel.

kunnen worden geïmplementeerd, op het gebied van Natuur
en landbouwinnovatie, Wonen en bereikbaarheid, MKB en
energietransitie en Sleuteltechnologieën.
Het nieuwe kabinet is hiervoor hard nodig. Wij benadrukken
daarbij dat investeringen in ons landsdeel het best renderen
voor heel Nederland: met behulp van onze partners en van
beschikbare EU-fondsen streven we naar een verdubbeling
van elke euro die het Rijk in Oost-Nederland steekt.

Ruimte voor natuur en
landbouwinnovatie
De provincies Gelderland en Overijssel
beschikken over het grootste
natuuraanbod van ons land met een grote
aantrekkingskracht: heel Nederland trekt
massaal naar de natuur voor een
wandeling of fietstocht. De natuur
staat echter onder grote druk als
gevolg van stikstofdepositie,
droogte en bodemdaling.
In ons landsdeel

Zwolle

Overijssel
Gelderland
Arnhem

zijn boeren en
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Wageningen University & Research, Mineral Valley Twente en

met de Randstad én met bestemmingen in Duitsland zijn

toekomstbestendige initiatieven zoals Melkveeproefbedrijf

investeringen nodig op de spoorlijnen Utrecht-Arnhem-

De Marke gaan voorop in landbouwinnovaties zoals

Rijn-/Ruhrgebied, Arnhem-Doetinchem-Winterswijk

mestreductie, bodemverbetering en de transitie naar

(RegioExpres) en Zwolle-Twente-Münster.

plantaardige eiwitbronnen.

Voor Wonen en Bereikbaarheid vragen we het nieuw te

Als provincies investeren wij al 179 miljoen euro in

vormen kabinet met klem een wezenlijke bijdrage van

natuurherstel, uitbreiding van de natuur, biodiversiteit en

1,7 miljard euro (zie bijgevoegde tabel).

landbouwinnovatie. Wij pakken droogte en stikstof in
grootst zijn. Zo is een oplossing voor de Veluwe, Twente

Ruimte voor mkb
en energietransitie

en de Achterhoek ook een oplossing voor heel Nederland.

Oost-Nederland is hét mkb-landsdeel van

samenhang aan en investeren daar waar de problemen het

Wij vragen het Rijk hierin mee te investeren met zeker 480
miljoen euro (zie bijgevoegde tabel).

Ruimte voor wonen
en bereikbaarheid

Nederland met relatief veel familiebedrijven
en een lange historie in de maakindustrie. Het mkb heeft
een belangrijk aandeel in de energietransitie, ook als
het gaat om het decentraal opwekken, het opslaan van
energie en de ontwikkeling naar smart energy hubs. Voor

In Oost-Nederland hebben we de ruimte om

de verduurzaming zijn gouden handen en knappe koppen

huizen te bouwen. Met de voorgenomen bouw

essentieel, maar ook een makkelijke toegang tot beschikbare

van 150.000 nieuwe woningen biedt Oost-Nederland

fondsen. Extra steun is nodig voor de verduurzaming van

een belangrijke bijdrage aan de nationale vraag. Met een

de energie-intensieve maakindustrie (baksteen, dakpannen,

gerichte en vrijwillige uitkoop van agrarische ondernemers

papier, tapijt).

rondom (grote) Natura 2000-gebieden in onze provincies
kan een hogere opbrengst voor woningbouw en
bereikbaarheid worden geboekt dan in andere landsdelen.
Er is meer winst te behalen waar het stikstofprobleem het
grootst is (zie kaart A). De Gelderse uitkoopregeling voor
kalverhouders van 20 miljoen euro laat zien dat agrarische
bedrijven met een hoge stikstofbelasting bereid zijn zich te
laten uitkopen.
De provincies Gelderland en Overijssel en de gemeenten
in Oost-Nederland hebben concrete locaties bepaald
voor woningbouw (zie kaart B) en investeren in vier
jaar 390 miljoen euro in wonen en bereikbaarheid
(exclusief structurele middelen). Bouwbedrijven in
Oost-Nederland kunnen hun kennis en kunde op
het gebied van circulair en prefab bouwen inzetten
voor de rest van Nederland. Het ontwikkelen
van locaties en het bouwen van betaalbare
woningen vraagt in Oost-Nederland gemiddeld
circa 17.000 euro investering per woning
voor de onrendabele top (vanwege onder
andere klimaatadaptatie, bereikbaarheid en
stikstofreductie).
Door mobiliteit en wonen in samenhang
te zien hoeft de groei zich niet te
concentreren in de Randstad en is
verdere spreiding mogelijk. Speciale
aandacht vragen wij hierbij voor
de bereikbaarheid over het
spoor. Voor goede verbindingen
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De provincies Gelderland en Overijssel investeren 275 miljoen

naar de markt kunnen worden gebracht. Nieuwe medische

euro extra in economie, innovatie en initiatieven op het

technologieën bieden meer mogelijkheden, zoals digitale

gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Wij werken samen

huisartsbezoeken en operaties met een robot.

met het mkb en onderwijsinstellingen om de tekorten op de

Het MedTech-cluster in Oost-Nederland heeft in de crisis

arbeidsmarkt op te lossen en de drempels voor het opleiden

zijn waarde bewezen en is klaar om de volgende stap

en vasthouden van talent weg te nemen. Maar dat is niet

te zetten. Voor de verdere ontwikkeling van medische

genoeg. Wij roepen het Rijk op ons hierbij te steunen door

technologie zijn meer investeringen van het Rijk nodig van

middel van Regiodeals, mkb-deals en gerichte investeringen

zeker 20 miljoen euro (zie bijgevoegde tabel).

in innovatie, ter grootte van minstens 1,16 miljard euro (zie
bijgevoegde tabel).

Ruimte voor sleuteltechnologieën

Tot slot
Met ruim drie miljoen inwoners en twintig procent van
het landoppervlak vormen de provincies Gelderland en

Het is de kracht van Oost-Nederland dat

Overijssel een belangrijk deel van Nederland. Met onze

toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven op

ruimte, onze innovatiekracht en onze strategische ligging

het gebied van medische technologie, kunstmatige

op de belangrijkste corridors van en naar Duitsland

intelligentie, nanotechnologie, fotonica en robotica elkaar

kunnen wij veel voor Nederland betekenen. Samen

versterken. Via de Strategische Innovatie Investeringsagenda

met de acht sterke regio’s in onze provincies leveren wij

SIIA (bijgevoegd) investeren wij al volop in een groene

graag onze bijdrage aan de oplossingen voor de grote

en digitale economie. De coronacrisis heeft aangetoond

nationale uitdagingen. Van het Rijk vragen we daarvoor

dat het belangrijk is dat Nederland zijn eigen medische

een substantiële bijdrage van zeker 3,3 miljard euro (zie

bevoorradingsketen heeft. Ook moeten innovaties sneller

bijgevoegde tabel).

Zo kunnen we Nederland vooruit
helpen en gezamenlijk Nederland
slim benutten.
Met vriendelijke groet,
De colleges van Gedeputeerde Staten
van Overijssel en Gelderland,
John Berends, commissaris van de Koning in de provincie Gelderland
Andries Heidema, commissaris van de Koning in de provincie Overijssel
(cc aan: de Tweede Kamerleden uit Gelderland en Overijssel, de voorzitters van de Tweede
Kamerfracties, de regio’s en de Economic Boards van Regio Zwolle, Cleantech Regio,
8RHK Ambassadeurs, Regio Twente, Regio Foodvalley, De Veluwe, Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen, FruitDelta Rivierenland)

Bijlagen
- Akte van Oost: nederlandslimbenutten.nl/aktevanoost-1/
- Strategische innovatie en investeringsagenda (SIIA): nederlandslimbenutten.nl/onze-strategische-innovatie-en-investeringsagenda-siia/

3

Maatschappelijke opgaven en
investeringen Oost-Nederland
Oost-Nederland heeft ruimte en mogelijkheden. We hebben oplossingen in handen voor
de maatschappelijke opgaven van heel Nederland. Wij zetten onze investeringskracht
in, maar dat is niet genoeg. We willen Nederland slim benutten en vragen het rijk mee
te investeren. Dan zorgen wij voor een multiplier, samen met onze partners en fondsen
van de Europese Unie. Zo maken we werk van herstel en brede welvaart.

Natuur en landbouwinnovatie
We investeren
179 miljoen voor natuurherstel, uitbreiding van de natuur en biodiversiteit en landbouwinnovatie.

We vragen
• 200 miljoen euro voor een innovatiefonds voor agrarische ondernemers zodat deze ‘groen kunnen doen
zonder rood te staan’.
• 30 miljoen euro extra voor agrarische ondernemers in Oost-Nederland om nieuwe natuur te creëren en te beheren.
• 20 miljoen euro voor een onderzoeksfonds voor de eiwit-transitie in samenwerking met universiteiten.
• 230 miljoen euro voor de aanpak van droogte in Oost-Nederland.

Wonen en bereikbaarheid
We investeren
390 miljoen euro in wonen en bereikbaarheid.

We vragen
• 1,25 miljard euro voor noodzakelijke woningbouwimpulsen in Oost-Nederland.
• 30 miljoen euro voor onderzoek naar de opschaling van fabrieksmatige woningbouw en voor de onrendabele
top daarvan bij sociale huurwoningen in Oost-Nederland (citydeal conceptbouw).
• 150 miljoen euro voor de opwaardering van de spoorlijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk (RegioExpres).
• Voor de spoorlijnen Zwolle-Twente-Münster en Utrecht-Arnhem-Rijn-/Ruhrgebied zijn investeringen nodig als
noodzakelijke voorwaarden voor de economie en de woningbouwopgave.
• 50 miljoen euro voor uitbreiding van succesvolle uitkoopregelingen voor de veehouderij naar andere sectoren en
overbelaste gebieden in Oost-Nederland.
• 200 miljoen euro voor de verduurzaming van de binnenvaart zodat er weer gebouwd kan worden in gemeenten
nabij de Rijntakken.
• Landelijke stikstofruimte voor de bouw in gemeenten rondom de Veluwe die disproportioneel worden geraakt
door de stikstofcrisis (in lijn met de motie Futselaar c.s.)
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MKB en energietransitie
We investeren
275 miljoen euro extra in economie, klimaat, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt.

We vragen
• 800 miljoen voor een fonds Regiodeals, gericht op de beste plannen uit Oost-Nederland.
• 300 miljoen euro voor een deal Leven Lang Ontwikkelen met insteek op MKB en techniek.
• De ontwikkeling van de ‘Afslag Oost’ op de Noord-Zuid waterstofbackbone, zodat Oost-Nederland niet alleen
ruimte afstaat, maar ook gebruik kan maken van deze mogelijkheid tot verduurzaming.
• 60 miljoen euro voor procesoptimalisatie en verduurzaming van energie-intensieve maakindustrie zoals baksteen,
dakpannen, papier en tapijt.

Sleuteltechnologieën
We investeren
500 miljoen euro via de Strategische innovatie en investeringsagenda van partners en MKB.

We vragen
• 20 miljoen euro investering in de MedTech-clusters aan de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Totaal
We investeren 1,3
We vragen

miljard

3,3 miljard

Arnhem/Zwolle, 22 april 2021
*Opgebouwd uit Coalitieakkoorden Overijssel en Gelderland, wetenschappelijk rapport Kracht van Oost 2.0, de Strategische
Innovatie en Investeringsagenda, Omgevingsagenda Oost-Nederland, Akte van Oost en Nederland Slim benutten.
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kaart A

Overschrijding KDW
(mol/ha/jaar)
Geen overschrijding
0 - 100
100 - 500
500 - 1.500
> 1.500

De kaart toont de overschrijding van de kritische depositiewaarde
(KDW) op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In de groene
gebieden is geen sprake van overschrijding. In de oranje, rode,
en paarse gebieden is sprake van een overschrijding van de KDW,
waarbij de overschrijding bij de donkerdere kleuren hoger is.
De gegevens zijn gebaseerd op AERIUS 2020.
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kaart B

Plancapaciteit
woningbouw t/m 2030

Harde en zachte bouwplannen min geplande sloop in Gelderland en Overijssel

2021-228
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