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De nieuwe agenda van Regio Zwolle in beeld

Regio Zwolle stapt over eigen grenzen
Regio Zwolle is al jaren een economische topregio in Nederland. We
kunnen qua bedrijvigheid en resultaat uitstekend meekomen met
Metropoolregio Amsterdam, Brainport Eindhoven en Den Haag/
Rotterdam. Goed worden is één ding, goed blíjven is de overtreffende trap.
Die gaan we met nog meer slagvaardigheid beklimmen!

Waarom nu?
Vooral nu de samenleving complexer wordt en de
dynamiek in de maatschappij toeneemt, is het nodig
de handen ineen te slaan. Samenwerking is meer
dan ooit vereist om ingewikkelde vraagstukken
aan te pakken. Vaak op meer niveaus: strategisch
denkend waar het moet, de handen uit de mouwen
stekend waar het kan. Regio Zwolle is het geschikte
vertrekpunt hiervoor, gebaseerd op het daily urban
system.
Wat gaan we doen?
Regio Zwolle organiseert meer slagkracht om meer
resultaten te boeken en nóg beter te presteren.
De nieuwe koers die de regiopartners gaan varen,
ligt vast in het rapport Regio Zwolle stapt over
eigen grenzen. Het uitgangspunt is dat ‘coalities
van bereidwilligen’ de vraagstukken en opgaven
oppakken die we samen hebben geformuleerd.
Nieuw is dat elke partner die meerwaarde wil en
kan leveren, zich bij zo’n coalitie kan aansluiten.
De voordelen: het beste van oud én nieuw
De nieuwe manier van werken kent een snellere
besluitvorming. Niet iedereen hoeft altijd overal
over mee te denken en te praten. Kleine coalities
leiden tot meer en vruchtbaarder initiatieven van
mensen die gefocust zijn op een onderwerp. Deze
werkwijze leidt er ook toe dat middelen - geld én
capaciteit - sneller beschikbaar komen omdat de
coalities daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Zij
bedenken, begroten en betalen.
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Rapportage Proeftuin Regio Zwolle

De samenwerking binnen Regio Zwolle kenmerkte
zich al door de drie G’s: Gunnen, Groeien en
Grensontkennend zijn. De nieuwe manier
van samenwerken, over eigen grenzen, vraagt
om besluitvaardigheid, snelheid en duidelijke
afspraken. De combinatie van dit alles leidt tot meer
resultaten voor een sterkere regio!
Hoe organiseren we dit?
Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je
altijd gekregen hebt. Maar de status quo handhaven
is geen optie; we willen niet alleen maar goed
blijven, we willen nog beter worden! Daar hoort een
nieuwe ambitieuze agenda bij. We kijken verder
dan alleen het thema Economie, en focussen ook op
andere vraagstukken die met een goed draaiende
economie te maken hebben: Menselijk Kapitaal,
Leefomgeving, Bereikbaarheid en Energie. Rondom
deze verbindende en herkenbare vraagstukken
werken de coalities gedurende langere tijd stevig
samen aan het versterken van de kracht van de
regio. Als coalitiepartner heb je meer inbreng bij
wat je belangrijk vindt, en de besluitvorming in
coalities is snel en slagvaardig.
De coalitiepartners komen met voorstellen die
leiden tot concrete resultaten. Elke coalitie legt
de afspraken rondom de samenwerking vast,
bepaalt het bijbehorende prijskaartje, en maakt
een uitvoeringsplan. Niet alle opgaven volgend uit
de Nieuwe Agenda worden overigens in coalities
uitgewerkt. Over thema’s en verkenningen die de
regio als geheel aangaan, beslist de regiegroep die de
vier O’s vertegenwoordigt.

Wat hebt ú als partner daaraan?
Het systeem van de coalities is geen Praethuys,
het is een werkvloer. En aan de ambitie over
eigen grenzen heen te willen stappen, hangt
bovendien een prijskaartje. Partners leggen meer
in dan voorheen: een hogere basisbijdrage én
een investeringsbijdrage voor de eigen coalities.
Maar partners krijgen óók meer terug: een grotere
effectiviteit of een hogere opbrengst, doordat de
regio alleen zaken oppakt die je zelf niet (goed)
kunt. Daarnaast kan de regio soms deals sluiten met
provincies, Rijk of Europa, die méér maken van elke
ingelegde euro. In duidelijke taal: het kost wat, maar
dan héb je ook wat!
De kracht van de regio: wat hebben we te bieden?
De regio onderscheidt zich bij uitstek door haar
gunstige ligging en prettige leefklimaat. Regio
Zwolle is de meest krachtige groeiregio buiten
de Randstad met sterke sectoren en een ideale
infrastructuur voor economische groei. En in de
toekomst willen we deze kracht alleen nog maar
versterken. De nieuwe manier van besluitvorming,
met coalities per opgave, helpt hierbij.
Met hulp van betrokken partners
Onze regio kenmerkt zich in Nederland als
een regio die intensief samenwerkt in het vier
O-verband (Overheid, Ondernemers, Onderwijs/
onderzoek en Omgeving). Deze brede en diepe steun
van (subregionale) netwerkpartners in alle fasen
van de samenwerking helpt enorm om succesvol
te zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de steun
van Staten en gemeenteraden, en van mogelijk

nieuwe partners die nu nog onvoldoende in beeld
zijn. Sterker nog: zonder die steun komen we niet
ver. Want een ambitieuze regio kan alleen gedijen
als zij gedragen wordt door de (netwerk)partners
die betrokken zijn bij de inhoud van regionale
activiteiten en projecten. Die betrokkenheid
brengen we graag nog een stapje verder.
Wat kost dat?
Gemeenteraden en colleges werken aan de kracht
van de regio door het nieuwe financieringsstelsel
te omarmen. Middelen worden gereserveerd via
de (meerjaren)begroting om ze snel in te kunnen
zetten. Het ondersteunende Regio Zwolle Bureau
levert de transparantie over de inzet van capaciteit
en middelen.
Het huidige vaste bedrag van € 1,23 per inwoner
stijgt naar een bedrag tussen de € 2,50 en € 3 per
inwoner. Dit bedrag creëert de randvoorwaarden
voor een regio die resultaten boekt.
Hoe verder?
Met de nieuwe werkwijze zetten we een grote
stap vooruit. We gaan uitproberen wat werkt en
bijstellen wat nodig is. Het Regio Zwolle Bureau
organiseert strategische communicatie over alle
opgaven en projecten zodat u goed op de hoogte
blijft. In het najaar vinden vier bijeenkomsten
plaats op verschillende locaties over de nieuwe
agenda en koers. In 2019 maken de betrokken
partijen ruimte voor evaluatie en bijstelling van de
nieuwe werkwijze. Met elke stap vooruit bevestigen
we de ideale infrastructuur voor groei.

Vraagstukken nieuwe agenda
Economie

Onze economie floreert - met respect voor het ecologisch
plafond - op topniveau, heeft een hoog aanpassingsvermogen en
betrekt zoveel mogelijk mensen in het arbeidsproces.

Succesvolle sectoren
Kansrijke sectoren
Veelbelovende trends

Menselijk
Kapitaal

Inwoners van Regio Zwolle kunnen zich ontplooien, kunnen
mee in de zich dynamisch ontwikkelende samenleving, doen
wat ze kunnen en ervaren dat als zinvol en bevredigend.

Beschikbaarheid
Wendbaarheid
Inclusiviteit

Leefomgeving

In Regio Zwolle woon en leef je met plezier in een veilige en
gezonde omgeving, je komt graag in de regio recreëren.

Gezondheid
Veiligheid
Hoogwaardige
voorzieningen

Bereikbaarheid

Regio Zwolle is goed bereikbaar via het net van rail, water en
wegen. Steden en kernen zijn snel toegankelijk en je hebt overal
een snelle digitale verbinding.

Verbinding extern
Verbinding intern
via weg, spoor, water,
lucht, digitaal

Energie

Regio Zwolle speelt proactief in op de toekomst door
innovatieve manieren van energietransitie en klimaatadaptatie.

Duurzame
ontwikkeling
• Energietransitie
• Klimaatadaptatie
• Circulariteit

