
 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum : 8 januari 2021 
van : Daisy Vliegenthart-Goedhart 
onderwerp : Europese subsidies  

 
 
Inleiding 
Op 25 november 2020 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de verdeling van de gelden 
van de Europese regionale investeringsfondsen (EFRO) en het nieuwe fonds voor een rechtvaardige 
transitie (JTF). Aan dit overleg namen bestuurders van de landsdelen Noord, Oost, West en Zuid deel, 
vertegenwoordigers van de VNG, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale 
zaken en werkgelegenheid. 
 
In de periode 2014 tot 2020 ontving Oost-Nederland in totaal 113,9 miljoen euro aan EFRO gelden. 
Voor de periode 2021 tot 2027 is dat 81,8 miljoen euro. De totale budgetten voor Nederland zijn ook 
iets gedaald, maar toch betekent dat dat we eerst nog 19,8% van het totaal kregen en nu 16,2%.  
Van het nieuwe JTF, een bedrag van 623 miljoen, krijgt Oost-Nederland zelfs helemaal niets. 
 
Totaal krijgt landsdeel Noord 483 miljoen, West 406,8 miljoen, Zuid 333,9 miljoen en Oost 125,4 
miljoen euro. 
 
Als laatste werden ook de gelden van het REACT EU verdeeld, dit is een Covid-herstelfonds. Voor 
2021 krijgt Oost-Nederland 19,8% van het totaal. Het minst van alle landsdelen. Er is toegezegd dat 
de middelen voor 2022, ongeveer 55 miljoen euro geheel naar Oost-Nederland zullen gaan, omdat zij 
geen JTF middelen zullen ontvangen. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft het CDA een aantal vragen: 
 
Vragen 

1. Klopt bovenstaande weergave? 
2. Wie nam namens Oost-Nederland deel aan het bestuurlijke overleg op 25 november 2020? 
3. Waarom heeft u ons niet geïnformeerd over dit overleg en de uitkomsten? Bent u bereid om 

ons alsnog per statenbrief te informeren? 
4. Welke inzet had Oost-Nederland in dit overleg?  
5. Bent u het met ons eens dat de verdeling van gelden voor Oost-Nederland gezien alle 

opgaven erg ongelukkig uit is gevallen? Zelfs met de extra REACT EU gelden hebben we veel 
minder ontvangen dan de andere landsdelen? 

6. De REACT EU gelden zijn bedoeld voor het korte termijn bestrijden van de effecten van de 
COVID 19 pandemie, terwijl we ook juist weinig EFRO en geen JTF gelden hebben 
ontvangen. Hoe ziet u de financiering van de opvangen die we anders uit deze fondsen 
zouden financieren? 

7. Bent u bereid om het proces te evalueren en te kijken hoe we in volgende ronde tot een 
betere verdeling kunnen komen? 

8. Vraagt dit resultaat een aanpassing of intensivering van onze Haagse en Europese 
lobbystrategie? 

9. Welke strategie en concrete plannen heeft u voor de inzet van de gelden van REACT EU? 
 
Binnenkort komt er een nieuw fonds. Het RRF. Ook dit is een Covid-19 herstelfonds, waar Nederland 
naar verwachting zo’n 5 à 6 miljard voor Nederland beschikbaar komt. 
 

10. Hoe bent u in overleg over de verdeling van de RRF gelden?  
11. En hoe zorgt u dat een deel voor Gelderland of Oost-Nederland beschikbaar wordt?  
12. Hoe verloopt de lobby of gaat de lobby verlopen over de RFF gelden? 



13. Heeft u al concrete plannen die ten grondslag kunnen dienen voor het binnenhalen van de 
RRF gelden? 

14. Ziet u nog andere kansen voor fondsen voor Gelderland/Oost-Nederland in het algemeen? En 
voor Covid herstel in het bijzonder? 

 
 
 
 
 
 


