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REGIO EN
RIJK WERKEN
SAMEN OM TE
KOMEN TOT
EEN REGIO
DEAL
In deze eerste editie ‘Vragen
en antwoorden’ lees je de
meest gestelde vragen aan het
kernteam Regio Deal. De vragen
en antwoorden zijn verdeeld
in drie onderwerpen: aanpak,
proces en communicatie. De
financiële en juridische aspecten
volgen in een tweede serie
‘Vragen en antwoorden’. Zit jouw
vraag er niet bij? Mail dan naar
regiozwolle@zwolle.nl.
We starten deze editie met een
schets van de route richting de
Regio Deal.
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OP WEG NAAR
DE REGIO DEAL
Begin december heeft Regio Zwolle een
stevige investeringsagenda voorgelegd
aan het Rijk voor het sluiten van een
Regio Deal. Een intensieve periode
ging hieraan vooraf met veel overleg en
afstemming met onze partners in de regio.
We hebben gezamenlijk 4 actielijnen
gedefinieerd uit 18 projecten uit de regio.
Allen gericht om de brede welvaart in
Regio Zwolle te versterken. Met een
succesvolle lobby waarbij we in gesprek
gingen met bewindslieden en politici werd
deze periode afgesloten. Op 14 februari
ontvingen we een positief bericht. Het Rijk
wil in samenwerking met Regio Zwolle tot
een Regio Deal komen.

Regio Zwolle staat nu aan de vooravond
voor het ontwikkelen en afsluiten van een
daadwerkelijke Regio Deal. Het kabinet
heeft hiervoor maximaal 22,5 miljoen euro
gereserveerd. Vrijdag 14 februari maakte
minister Schouten (Landbouw, Natuur
& Voedselkwaliteit) en minister Knops (
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
in een brief aan de Tweede Kamer bekend
welke aanvragen voor Regio Deals zijn
geselecteerd om nader uit te werken.

“De uitnodiging van het Rijk om samen te werken aan een Regio Deal is een kers op de taart
van de krachtige samenwerking binnen onze regio met overheden, onderwijs, ondernemers,
waterschappen en maatschappelijke organisaties. Bovendien is het een erkenning voor de
positie die Regio Zwolle inneemt in de sociaaleconomische structuur van Nederland. Door de
investering van het Rijk kunnen we vanuit onze ambitie nog voortvarender aan de slag. We doen
al veel, maar we creëren nu nog meer kansen voor onze inwoners en ondernemers”
Peter Snijders, voorzitter Regio Zwolle
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VRAGEN EN ANTWOORDEN
Onderstaand de meest gestelde vragen door partners en medewerkers
van gemeenten sinds de bekendmaking van het Rijk om in Regio Zwolle te
investeren.

Aanvraag
1. Hoe ziet de aanvraag eruit?
De aanvraag van de Regio Deal is ontwikkeld in een intensief proces met
stakeholders: gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen en onderwijs. Dit
heeft een rode draad opgeleverd uit vier actielijnen met uiteindelijk meer dan
18 projecten. Centraal staat de brede welvaart.
2. Wat is brede welvaart?
De brede welvaartindex is een hulpmiddel voor het scherper krijgen waar beleid
zich op zou kunnen richten. Het biedt handvatten bij het inzichtelijk maken van
welke kansen en uitdagingen een regio precies heeft en kan zo een startpunt
zijn voor het ontwikkelen van lokale en regionale welvaartsinitiatieven. De
kenmerken van brede welvaart zijn subjectief welzijn, gezondheid, onderwijs,
milieu, veiligheid, inkomen, arbeid, sociale contacten maatschappelijke
betrokkenheid, balans werk en privé, en woontevredenheid *. Actuele gegevens
over de brede welvaart in Regio Zwolle lees je in de Monitor Regio Zwolle op
regiozwolle.info/publicatie.
3. Mijn project is tekstueel aangepast in de projectfiche. Wat is de reden
hiervoor?
De projectfiches zijn verzameld om de aanvraag te kunnen schrijven. We
hebben een vertaalslag gedaan naar een subsidie toe, een landelijke propositie.
Hiertoe gebruikte het Rijk een format met een maximum aantal woorden.
De aanvraag is gebaseerd hierop. Dat houdt in dat niet iedere fiche één op
één is overgenomen. Wel wordt gewerkt vanuit het Bidbook, de uitgebreide
propositie. Deze ligt ten grondslag aan de nadere uitwerking met het Rijk.
* bron: https://www.dfbonline.nl/begrip/19585/
brede-welvaart en de Regio Zwolle Monitor 2019
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Proces
4. Hoe ziet het proces eruit om tot een uiteindelijke deal met het Rijk te komen?
Gezien de actualiteit door het coronavirus werken we in de komende periode
hard aan het actualiseren van de planning. Zodra deze bekend is, volgt hierover
communicatie.
In hoofdlijnen is de planning als volgt:
- 11 maart startgesprek met het Rijk
- 1 mei 50% versie van de Regio Deal
- 1 juni 90% versie van de Regio Deal
En daarna volgt de check door het ministerie van Financiën.
Deze planning is onder voorbehoud en hieraan kun je geen rechten ontlenen.
Graag verwijzen wij je door naar www.regiozwolle.info/regiodeal voor actuele
informatie. In het gehele proces werken we nauw samen met de dealmakers van
het ministerie van LNV en EZK.
Mijlpalen (stappenplan – tijdlijn, waaronder startgesprek 11 maart zijn leidend voor
het communicatieplan – vanaf eind maart op www.regiozwolle.info/regiodeal.
5. Wat zijn de projectcriteria waar de ingediende projecten aan moeten voldoen
om daadwerkelijk onderdeel van de Regio Deal te zijn?
De projectcriteria die gehanteerd zijn aan de voorkant blijven onverminderd van
kracht. Deze zijn:
• Projecten en daarmee gepaarde investeringen moeten plaatsvinden in
periode van maximaal 4 jaar (start in 2020 – doorlooptijd maximaal 2023).
• Projecten moeten van (harde) financiële dekking zijn voorzien.
• Projecten moeten aansluiten bij sustainable development goals of duurzame
ontwikkelingsdoelens (sdg’s) en de regionale agenda (Nieuwe agenda/
Bloemblad).
• Projecten moeten bovenlokale impact hebben.
• Projecten moeten aantoonbaar opgezet en uitgevoerd worden in
samenwerking tussen partners (triple helix, ecosysteem).
• Projecten aansluiten bij agenda’s van departement(en) zogeheten
koppelkansen
• Ieder project heeft een link met de human capital agenda | investeren in
mensen
Tezamen met het Rijk verkennen we de aanvullende criteria.
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6. Is een projectfiche voldoende om in aanmerking te komen voor Regio Deal
middelen?
Nee, een projectfiche is niet voldoende. Om daadwerkelijk aanspraak te kunnen
maken op eventuele middelen is een projectplan een logische volgende stap.
Samen met de kassier van de Regio Deal wordt een format ontwikkeld voor het
projectplan en begroting. De documenten zijn in de laatste week van maart
beschikbaar.
7. Wie bepaalt welke projecten in aanmerking komen voor financiering vanuit
de Regio Deal en welke eisen liggen zijn hiervoor?
We gaan uit van de projecten die nu zijn ingediend. Samen met het Rijk werken
we aan een uitwerkingsrichting waarin we recht willen doen aan alle projecten
die ingediend zijn. Indien we hier niet uit komen wordt een onafhankelijke
adviescommissie ingesteld. De commissie beoordeelt de projecten aan de hand
van de impact, resultaat, tijdspad, financiering, hardheid cofinanciering en
betrokkenheid partners. Oftewel wat draagt het project bij aan het realiseren van
de Regio Deal. Meer informatie volgt in mei 2020.
8. Kunnen we alsnog deelnemen aan de projecten?
Er zijn twee projecten waar iedere gemeente aan kan meedoen: het
innovatiefonds voor het mkb en het programma HCA. De Regio Deal is een van
de mogelijkheden om gebruik van te maken. We proberen projecten die zich nu
melden mee te koppelen aan kansen die uit de Regio Deal voortkomen dan wel
dat we deze inventariseren voor een vervolg binnen de inhoudelijke thematafels
van Regio Zwolle. Indien je een project(idee) hebt , die niet in de Regio Deal staat,
dan kan je een e-mail sturen naar: projectverzoekregiozwolle@zwolle.nl.
9. Wat wel en niet doen in relatie tot het proces?
Wel doen:
+ Het verder uitwerken van een projectplan en begroting
+ Het ophalen van cofinanciering
+ Het vertalen naar mijlpalen – wat gaan we wanneer doen
Niet doen:
− Geen aparte lobby naar het Rijk
− Geen aparte lobby naar provincies toe
− Vragen over provinciale financiering graag door geven aan kernteam Regio
Deal, zij gaan hiermee aan de slag.
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Informatie en communicatie
10. Wat zijn de thema’s waarop de investeringsagenda zich richt?		
Regio Zwolle richt zich vanuit de investeringsagenda ‘Groeien in balans’ op vier
actielijnen:
1. circulair ondernemen
2. de arbeidsmarkt van de toekomst
3. de balans tussen stad en ommeland
4. adaptief omgaan met klimaatsverandering
11. Wat zijn de kernboodschappen over de Regio Deal?
Regio Zwolle verbindt Randstad met Noord-Nederland en Duitsland. We bieden
infrastructuur voor groei voor ondernemers en inwoners. We investeren in
18 projecten vanuit 4 actielijnen. We vernieuwen en verduurzamen en maken
onze samenleving en de manier waarop we ons geld verdienen gereed voor de
toekomst. Regio Zwolle is een voorbeeld voor de nieuwe Nederlandse economie.
Regio Zwolle is de proeftuin van Nederland. In een overzichtelijke regio komen
vier opgaven samen die cruciaal zijn voor de toekomstperspectieven van
Nederland: circulair ondernemen, adaptief omgaan met klimaatsverandering,
de arbeidsmarkt van de toekomst en de balans tussen stad en ommeland. Regio
Zwolle als experimenteerregio is er klaar voor om in de praktijk aan de slag te
gaan met de toekomst van heel Nederland. Een investering in Regio Zwolle is
uiteindelijk een investering die heel Nederland ten goede komt.
Regio Zwolle is een bewezen belangrijke motor van de Nederlandse economie.
Tegelijkertijd heeft zij als groeiregio ook met uitdagingen te maken. De
focus ligt op het gebied van circulair ondernemen, adaptief omgaan met
klimaatsverandering, de arbeidsmarkt van de toekomst en de balans tussen
stad en ommeland. Met de investeringen vanuit de Regio Deal creëren we extra
toegevoegde waarde ten gunste van 740.000 inwoners woonachtig in Regio
Zwolle om met elkaar BV Nederland verder te versterken.
Regio Zwolle is een bewezen belangrijke motor van de Nederlandse economie.
In de basis ligt dit succes in onze cultuur van samenwerken, elkaar iets gunnen
zonder grote overheadkosten. Minimaal vergaderen en maximaal doen! Regio
Zwolle is Nederland in het klein en daarmee de ideale experimenteerregio
om aan de slag te gaan met de toekomst van heel Nederland. We blijven als
regionale partners gezamenlijk investeren. Een investering in Regio Zwolle is een
investering in Nederland.
Een investeringsagenda in deze vorm is goed voor de versterking van de brede
welvaart van onze inwoners en Nederland. Dat betekent bijvoorbeeld meer
werkgelegenheidskansen en opleidingsmogelijkheden, plus een verbetering
van de kwaliteit van leven. En we blijven natuurlijk een economische
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netwerkorganisatie. Vanuit die economische benadering willen we de
economische hoofstructuur de driehoek Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven
completeren naar een vierkant.
12. Communicatie is belangrijk voor handelingsperspectief om te komen tot
een Regio Deal en beeldvorming over de Regio Deal, wat is de aanpak hierin?
Interne communicatie (onder anderen partners Regio Zwolle die projecten hebben
ingediend via de actielijnen en overige partners):
− Informeren over het proces en rollen.
− Handelingsperspectief bieden (hoe kunnen we een bijdrage leveren, wat wordt
er van de medewerkers gemeenten verwacht).
− Betekenisgeven aan deze ontwikkelingen vanuit de bestuurlijke lijn.
Externe communicatie (Rijk, politici – Tweede Kamer, Staten, Raden, media,
inwoners)
Mijlpalen volgend uit het proces. Het volledige communicatieplan vind je vanaf
eind maart op www.regiozwolle.info/regiodeal
13. Via welke communicatiekanalen krijg ik informatie?
Procesinformatie
Voornamelijk via digitale kanalen als edities met vraag en antwoorden,
nieuwsbrieven per mail en via www.regiozwolle.info/regiodeal. Hier vind je vanaf
eind maart 2020 alle informatie over het proces rondom de Regio Deal (inhoud,
proces, governance en stappenplan). Ook zetten we in op bijeenkomsten als
bijpraatsessies, werksessies, bestuurlijke vergadercyclus.
De berichtgeving over de Regio Deal in de media delen we via een speciale
nieuwsbrief.
Tip: de filmpjes in aanloop van de Regio Deal gemaakt, bieden derden een goede
indruk over wat Regio Zwolle biedt, te vinden op www.regiozwolle.info/regiodeal.
Taakinformatie
Word er een handeling van je verwacht vanuit het proces Regio Deal dan doen we
dat via e-mail.
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