Het verhaal van Regio Zwolle
Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten verspreid
over 4 provincies dat samenwerkt met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke
organisaties. Door de groei van het aantal aangesloten gemeenten en de provincies is
meer kracht ontstaan om samen allerlei mooie initiatieven en vraagstukken op te pakken
in het belang van onderwijs, ondernemers en onze inwoners.
De samenwerking binnen Regio Zwolle kenmerkt zich door de drie g’s: gunnen, groeien
en grensontkennend denken en werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bedrijf dat
qua profiel en sector beter past in een andere gemeenten dan de huidige
vestigingsgemeente. De nieuwe manier van samenwerken, over eigen grenzen, vraagt
om besluitvaardigheid, snelheid en duidelijke afspraken. De combinatie van dit alles leidt
tot meer resultaten
De regio is al jaren een economische topregio in Nederland. We onderscheiden ons bij
uitstek door onze 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 – maar ook voor persoonlijke groei. Denk aan het uitstekende
onderwijsaanbod en de mooie culturele voorzieningen en het groene leefklimaat.
Regio Zwolle is te vergelijken met een informele ontmoetingsruimte in het Huis van
Thorbecke met de drie verdiepingen van het Rijk, de provincies en gemeenten. Als het
ware bevindt de regio zich tússen die verdiepingen, waar overheden en de andere O’s
elkaar ontmoeten en vraagstukken oplossen.
Economische topregio
Regio Zwolle is een economische topregio met een centrale en strategische ligging. De
regio vormt een bewezen Daily Urban System (DUS). Het DUS is het gebied rond een
stad waarbinnen de belangrijkste dagelijkse woon-werkverplaatsingen zich afspelen
alsmede de intensiteit van het benutten van voorzieningen als zorg, onderwijs,
infrastructuur en openbaar vervoer, detailhandel en cultuur. Onze samenwerking is naast
bestuurlijk vooral economisch van aard. We hebben als Regio Zwolle in 2018 een
belangrijke stap gemaakt en een ambitieuze route gekozen op basis van de rapportage
‘Regio Zwolle stapt over eigen grenzen’.
Regio Zwolle is een regio waar heel Nederland letterlijk niet omheen kan. Vanuit het
genoemde motto ‘gunnen, groeien en grensontkennend werken’ zien we telkens
bevestigd dat Regio Zwolle een duidelijke infrastructuur voor groei kent. Dat vertaalt
zich onder meer in een succesvolle economische agenda, de aanpak van belangrijke
infrastructuurprojecten zoals de vermelding van de A28 - in relatie tot het belang van de
E233 - in het regeerakkoord. Port of Zwolle is een belangrijke speler op het gebied van
goederentransport over water en graag benoem ik de succesvolle gezamenlijk lobby met
onder meer Friesland, Overijssel en Drenthe om tot een verbreding van de
Kornwernderzandsluizen te komen.
En we kennen talloze innovaties bij bedrijven mede dankzij Kennispoort. Dat levert
miljoenen op voor de regio. Regio Zwolle biedt ook een belangrijk platform voor nieuwe
samenwerkingsopgaven, zoals omgevingsagenda Oost/NOVI, regiodeals,
Bereikbaarheidsambitie, cultuurbeleid met het Rijk en de provincies. En door een
gezamenlijk marketing van Regio Zwolle krijgt onze regio een grotere bekendheid bij
(internationale) bedrijven dat onder meer effect heeft op de werkgelegenheid.
Die werkgelegenheid is vooral aanwezig in de bewezen sectoren Agro-Food, Health en
Kunststoffen en de als veelbelovend aangeduide sectoren E-commerce, Logistiek en
Vrijetijdseconomie.

Van driehoek naar vierkant
Regio Zwolle wil het kernkwadrant van de Nederlandse economie completeren. Van
driehoek naar vierkant: Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven plus Regio Zwolle. Daarbij
concentreren we ons op vijf gezamenlijke regionale opgaven, waarbij de kern van Regio
Zwolle de economische samenwerking is. Aangevuld met vier randvoorwaardelijke
opgaven: Menselijk Kapitaal (HCA), Bereikbaarheid, Leefomgeving en Energie. Dit is in
een bloemblad vormgegeven met economie als hart van de bloem.
Ruimte bieden
De vijf opgaven krijgen in verschillende snelheden vorm en inhoud, waarbij elke opgave
een eigen overlegvorm (bestuurlijke tafel) heeft. Ruimte bieden aan elkaar, versterkt het
samenwerken zodat de verschillende O’s tot nadere afspraken komen over programma’s
en projecten per opgave. Een en ander krijgt vorm vanuit de coalition of the willing.
De Regiegroep met vertegenwoordigers van de 4 O’s en de bestuurlijke tafels bewaakt
de grote lijnen van de regionale samenwerking en monitort de voortgang én vernieuwing
op inhoud, proces en relatie.

