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Voorwoord
Regio Zwolle bruist. Van energie, bedrijvigheid, van creativiteit en optimisme. Dat zie je 
aan onze economische groei, de levendigheid van de centra en aan onze inspirerende 
samenwerking. Mede vanwege onze strategische ligging zijn we de verbinding van de 
Randstad naar het Noorden en naar Noord- en Oost-Europa geworden. We zijn er trots 
op tot de groeikampioenen van Nederland te behoren.

Dat voelt comfortabel, maar we ervaren ook ongemak. We constateren namelijk dat lang 
niet alle inwoners de vooruitgang als positief ervaren. Velen menen zelfs dat de welvaart 
aan hen voorbijgaat. De factor stress versterkt deze negatieve spiraal. Stress op gebied 
van financiën, op het gebied van de leefomgeving, stress over de toekomst, over gezond-
heid en relaties. Bij het MKB neemt de stress toe door de voortrazende technologieont-
wikkelingen, de dreigende Brexit, door krapte op de arbeidsmarkt en onzekerheid over 
de toekomst.

Vooral het kleinbedrijf komt er niet uit en boet aan slagkracht in. Inwoners en onder-
nemers dreigen vervreemd te raken van een traditie die onze regio juist zo sterk heeft 
gemaakt. Want het typische karakter van de regio Zwolle wordt vooral bepaald door on-
dernemingszin, autonomie en een houding van aanpakken. Positieve kwaliteiten, waarop 
veel van onze inwoners en ondernemers hun grip zien verzwakken.

Daarom is juist dit het moment om een extra inspanning te plegen om de gehele regio 
klaar te stomen voor de komende decennia. We moeten het dak repareren nu de zon 
schijnt. Dat doen we door middel van goed en inspirerend onderwijs – leven lang leren. 
Door te investeren in de ontwikkeling van mensen, in het versterken van bedrijven en 
door balans te brengen in de groei van stad en land. En door de grote maatschappelijke 
opgave als klimaatadaptatie op te pakken. Vooral door samen op te trekken met innova-
tieve bedrijven, betrokken maatschappelijke organisaties en met onze inwoners willen we 
dit realiseren.

Wij beschouwen het als onze grootse uitdaging om – met ondersteuning van het Rijk via 
de RegioDeal – iederéén mee te nemen in onze groei. Ons ongemak wordt pas weggeno-
men als inwoners en ondernemers hun zelfvertrouwen herpakken, eigen keuzes maken 
en vol vertrouwen de uitdagingen aangaan. Als ze hun volledige potentieel realiseren en 
hun talenten kunnen ontwikkelen om nog creatiever en ondernemender te worden. 

Samenwerkingsverband Regio Zwolle
Regio Zwolle is sinds 2010 de naam van een actief samenwerkingsverband, bestaan
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Regio Zwolle is sinds 2010 de naam van een actief samenwer-

kingsverband, bestaande uit ondernemers, onderwijsinstellingen, 

maatschappelijke organisaties en overheden (21 gemeenten en  

4 provincies en waterschappen). 

De Regiegroep van dit samenwerkingsverband bestaat uit verte-

genwoordigers van deze geledingen en stuurt de activiteiten aan. 

Dat maakt dat alle partijen gecommitteerd zijn aan ons Regio-

Deal-voorstel.

Als regio hebben wij deelgenomen als BZK-proeftuin ‘Maak  

Verschil’. Onze belangrijkste vraag daarbij was hoe we als licht 

georganiseerd triple helix-netwerk onze slagvaardigheid konden 

vergroten. In triple helix-verband werkten wij binnen deze proef-

tuin aan praktische oplossingen, zonder daarvoor zware structu-

ren of speciale instituten op te tuigen. Ook inwoners werden daar-

bij betrokken. Deze effectieve wijze van samenwerken hebben wij 

inmiddels doorontwikkeld en verbreed. 

Vertrekpunt voor onze RegioDeal is de regio-agenda die in 2018 is 

opgesteld, als uitkomst van de proeftuin. Die ambitieuze agenda 

focust op onze regionale economie en omvat activiteiten voor de 

komende jaren, gericht op de vier belangrijkste aandachtspunten 

voor de regio.
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De kracht van onze regio
Met een economische groei van 3,0 procent in 2018 steekt de regio Zwolle boven het 

landelijke gemiddelde van 2,6 procent uit. De werkgelegenheid trekt nog steeds aan, 

de werkloosheid is historisch laag en de overheidsfinanciën zijn merendeels op orde. 

De bijdrage aan de BV Nederland bedraagt 28,2 miljard euro BRP, ofwel 3,6% van het BBP (bron: 
Regio Zwolle monitor – CBS 2019). In de periode 2012-2018 is het regionale BRP met 23% toege-
nomen. Daarmee gaat onze regio gelijk op met de regio’s Utrecht (26%) en Brainport Eindhoven 
(25%). 

Regio Zwolle vormt een groeiend alternatief voor de Randstad-economie en vormt de economi-
sche verbinding met Noord- en Oost-Nederland, Noordrijn-Westfalen/Nedersaksen en de Balti-
sche corridor. De regio Zwolle valt steeds meer te typeren als ‘de noordoosthoek van de Randstad’. 
Deze uitgangspositie is zonder meer goed te noemen. De regio heeft de potentie om door te 
groeien naar de economische hoofdstructuur van Nederland. Ons sterke MKB, met veel toegewij-
de familiebedrijven, is hierin de drijvende kracht. 

Alles wat kenmerkend is voor Nederland, vind je terug in de regio Zwolle. Zoals de gemêleerde 
bevolking van 740.000 inwoners: regiobewoners die over hoog gehalte ‘eigen kracht’ beschikken, 
maar die ook de uitdagingen van inclusie en ontwikkeling ervaren. 60% van de beroepsbevolking 
is opgeleid tot mbo-niveau 3. 

De stad Zwolle groeit gestaag en ontwikkelt zich uptempo. Zwolle zal naar verwachting groeien 
van 125.000 inwoners nu, naar 143.000 in 2030. De stad versterkt zich als kern van de regio. Het 
feit dat stad en platteland steeds sterker op elkaar aangewezen raken, benadrukt het belang van 
verbinding en balans. 

We hebben in de regio hoogwaardige voorzieningen, beschikken over een schitterende leefomge-
ving, toegankelijke zorg en onderwijs van uitstekende kwaliteit. De regio heeft een solide kennis-
infrastructuur, met innovatieve bedrijven in alle sectoren, 5 hbo- en 8 mbo-instellingen en hoog-
waardige netwerken.

De cultuur van samenwerken in de regio is ronduit uniek. Er is een diepgewortelde traditie van 
samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en onderwijsinstellin-
gen. In het DNA van de regio zitten samenwerking en vertrouwen besloten, evenals verantwoor-
delijkheid nemen en aanpakken. We hebben actieve overheden die grens-ontkennend werken. We 
willen vooruit. 

Ook als delta lijkt de regio verrassend veel op Nederland. De gebieden met watertekorten en de 
gebieden waar het water via de IJssel en Vecht-delta in ruime mate naar het IJsselmeer stroomt 
vormen één systeem. Klimaateffecten zijn dan ook van urgente betekenis. 
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Onze centrale opgave
We zien het als onze centrale opgave om onze regio ‘duurzaam 

verantwoord’ te laten doorgroeien. Circulair ondernemen is 

daarin cruciaal en biedt iedereen toegevoegde waarde. Met 

‘Groeien in balans’ willen we ervoor zorgen dat ook de toekom-

stige generaties de vruchten van de welvaart plukken. 

De weg waarlangs we dit willen bereiken is het creëren van sta-

biele balans tussen stad en land, waarbij zowel de stad Zwol-

le als de ommelanden floreren, het versterken van de econo-

mische structuur (en de rol van MKB daarin) en het verbreden 

en inclusief maken van de welvaart. We willen dit samen doen.  

Iedereen die kan meedoen, doet mee.

In het groeiscenario streven we naar hoogwaardige voorzienin-

gen, voldoende woningen en ruime mogelijkheden voor recre-

atie en cultuur, waarbij we de kwaliteiten van natuur en land-

schap behouden. We zetten stappen in het vergroten van de 

biodiversiteit, ter ondersteuning van onze natuur en de voed-

selvoorziening. En we investeren in het verhogen van onze veer-

kracht in relatie tot de klimaatverandering. Nu al ondervinden 

we de disruptieve effecten van de klimaatverandering. De nood-

zakelijke klimaatadaptatie geldt zeker ook als een opgave voor 

inwoners en ondernemers. 

Verhogen van onze 
veerkracht in relatie tot 

klimaatverandering
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Brede welvaart
We willen niet alleen vooruitgang zien in de statistieken. Het ambivalente gevoel dat inwoners aan 
economische vooruitgang overhouden, staat soms haaks op de eufore groeicijfers. We willen dat 
onze inwoners en bedrijven écht vooruitgaan. En dat het economisch succes van onze regio merk-
baar bijdraagt aan ieders levensgeluk. 

Het gaat ons in essentie om het stimuleren van de brede welvaart en het welbevinden van al onze 
inwoners. Daarvoor beginnen bij de ontwikkeling van het jonge kind in het funderend onderwijs 
– de basis van brede welvaart – en geven hen mee dat zij zich blijven ontwikkelen, een leven lang. 

Global goals
Inspiratie voor het richten, vormgeven en verrichten van onze meerjarige investeringsagenda put-
ten we uit de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de Nederlandse vertaling 
daarvan. We koppelen gericht onze regionale ambitie, doelen en aanpak aan deze internationale 
duurzaamheidsdoelen. Deze opgave wordt door alle partners in Regio Zwolle herkend en erkend.

Met visie samen aan de slag
Samen met onze triple helix-partners (onderwijs- en kennisinstellingen, werkgevers- en werkne-
mersorganisaties, maatschappelijke organisaties, publiek-private samenwerkingsverbanden) wij-
den wij ons aan deze centrale opgave. Wij ontwikkelen daarbij onze (complexe) interbestuurlijke 
samenwerking door. Voor de komende vier jaar hebben we een intensivering en versnelling van 
de duurzame samenwerking tussen regio en Rijk voor ogen. Hiermee versterken we de intenties 
zoals uitgesproken in de Omgevingsagenda Oost (Regio Zwolle) en de Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI).



10   BIDBOOK REGIO ZWOLLE     

MKB-BEDRIJVEN
Investeren in duurzaam en circulair ondernemen

De economische kracht van de regio Zwolle ligt bij de vele middenbedrijven en – vooral – de klei-
nere bedrijven. 76% van het bedrijvenbestand in onze regio bestaat uit bedrijven met minder dan 
9 medewerkers, die samen goed zijn voor 60% van de werkgelegenheid. Kenmerkend voor deze 
groep bedrijven is dat zij gericht zijn op continuïteit en zich maatschappelijk betrokken voelen. 

Aanjagen innovatief vermogen
Achter de kracht van onze regio gaat ook een zwakte schuil. We zien tekortschietende investe-
ringen en een sterke gevoeligheid voor conjuncturele schommelingen, juist in tijden van grote 
transitieopgaven en een krappe arbeidsmarkt. De regio kent bovendien een achterstand als het 
gaat om kansrijke bedrijvigheid (‘rising stars’). Ook de groei van het aantal nieuwe bedrijven in de 
regio Zwolle blijft achter.

Een belangrijke verklaring ligt in de kleine bedrijfsomvang van de MKB-bedrijven, het lagere op-
leidingsniveau van de beroepsbevolking (60% van de beroepsbevolking is niet hoger dan mbo-ni-
veau 3 opgeleid), het relatief geringe innovatief vermogen van het MKB en het ontbreken van 
agglomeratievoordelen. Veel banen bevinden zich in sectoren met geringe toegevoegde econo-
mische waarde, zoals zorg en detailhandel. Er zijn daarnaast geen economische topsectoren (‘uit-
blinkers’) te ontdekken die de motor van de regio kunnen zijn
 (bron: Monitor Regio Zwolle, Windesheim en CBS, 2019). 

 
Faciliteren MKB-bedrijven
Onze MKB-bedrijven zijn zeer loyaal aan de regio en aan onze inwoners, maar ook conservatief en 
langzaam innoverend. In de toekomst dreigen veel MKB-bedrijven in de regio het dan ook af te 
leggen tegen vernieuwende bedrijven die actief zijn in de zich globaliserende economie. De druk 
van deze competitieve bedrijven, die zich baseren op nieuwe technologieën of businessmodellen, 
is groot en disruptief van aard. 

Er bestaat een serieus gevaar dat onze bedrijven achter gaan lopen op het vlak van circulaire eco-
nomie, energietransitie en klimaatadaptatie. Naast gerichte investeringen is daarom regie nodig 
om bedrijven en regio te faciliteren in de grote maatschappelijke opgaven.

Opgaven nader belicht.  
Ter illustratie de vraagstukken nader in beeld gebracht.
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ARBEIDSPRODUCTIVITEIT
Inzetten op slimmer produceren en gericht opleiden

We zien dat de economische groei afvlakt in de regio. Dit gebeurt onder andere door de terugloop 
in (gekwalificeerd) arbeidsaanbod, door vergrijzing/ontgroening en door het achterblijven van de 
arbeidsproductiviteit. Met onze ‘toegevoegde waarde per arbeidsuur’ scoren we in de regio Zwolle 
10 euro onder het landelijk gemiddelde (bron: Arbeidsproductiviteit nader belicht – Windesheim / 
CBS 2018).

Betere technieken en processen
Door het verbeteren van de arbeidsproductiviteit kan met eenzelfde inzet van arbeid een hogere 
materiële waarde welvaart worden bereikt. Met ‘Groeien in balans’ steken we daarom scherp in 
op het faciliteren van betere technieken en processen, evenals op het opleiden en/of beschikbaar 
maken van gekwalificeerde arbeidskrachten. 
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 ARBEIDSMARKT
Ontwikkelen van skills en faciliteren arbeidsmobiliteit

Van de 18.900 baanopeningen in Oost-Nederland in 2018 komen er 9.650 voor rekening van de 
regio Zwolle. De regionale werkgelegenheid groeit snel. Samen met een historisch lage werk-
loosheid (3,3% in 2018: 4.000 mensen beschikbaar) zijn er – aan de andere kant – meer dan 7.300 
langdurig openstaande vacatures (bron: Regio in beeld 2019).

Structurele krapte
Door de sterke vergrijzing en de ontgroening heeft de regio te maken met structurele krapte op 
de arbeidsmarkt. Van de 5.600 mbo-studenten stromen 2.019 gediplomeerde studenten uit naar 
de arbeidsmarkt. De vraag is echter groter en wijkt in kwalitatief opzicht van het aanbod af. Deze 
kwantitatieve en kwalitatieve mismatch dreigt structureel. ‘Het tekort aan menselijk kapitaal is een 
van de knelpunten voor verdere groei van de regionale economie in de komende twee jaar’, zegt 
één op de drie werkgevers (bron: Menselijk kapitaal – Right onderzoek – VNO-NCW / MKB 2018). 

In alle sectoren is sprake van tekorten aan medewerkers. Vooral de vraag naar economisch-ad-
ministratieve medewerkers, technisch personeel en commerciële mensen is groot. In sectoren als 
dienstverlening, transport & logistiek en zorg & welzijn (health) is de krapte evenzeer voelbaar.

Van-werk-naar-werk en hybride loopbanen
In het bijbenen van de veranderingen (technologisering en digitalisering) ligt – meer dan ooit – 
de bal bij werknemers en werkgevers. Ook ecologische problematieken (zoals stikstof- en PFAS) 
maken bedrijven en werkenden kwetsbaar. De ontwikkeling van kennis en skills zien we als een 
effectief middel om grote groepen werkenden (wier baan onder druk staat) te helpen om van-
werk-naar-werk te gaan of hybride loopbanen vorm te geven. 

Iedereen die 
kan meedoen, 
doet mee
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BREXIT
Focus op het vermeerderen van waar-
de in het exportproces

Onzekerheid vloeit ook voort uit het wijzigen 
van handelsbetrekkingen, met name vanwege 
de aangekondigde Brexit. De regio kenmerkt 
zich door een belangrijke spilfunctie in het 
transport van het ene naar het andere buiten-
land, zonder in dit proces substantiële waarde 
toe te voegen. Dat maakt de positie van onze 
regio kwetsbaar.

Kwetsbare handelspartners
In de productgroepen en sectoren die het 
meest te duchten hebben van een Brexit zijn 
in de regio Zwolle meer dan 8.000 bedrijven 
actief. Van deze bedrijven valt 22% in de hoog-
ste Brexit-risicocategorie. Daarnaast worden 
in Duitsland de grootste effecten van de Brexit 
verwacht in de regio Noordrijn-Westfalen en 
de steden Hamburg, Keulen en Düsseldorf. Dit 
zijn uitgerekend de voornaamste handelspart-
ners van Oost-Nederland. De Brexit zal de eco-
nomie van de regio Zwolle naar verwachting 
dan ook hard raken.

Door focus te leggen op waardetoevoeging  
in het exportproces – en dus minder als lou-
ter ‘doorvoerhaven’ te blijven fungeren – kan  
onze regio haar positie in de exportketen  
versterken.    

In het bijbenen 
van verandering
ligt meer dan ooit 
de bal bij de 
werknemers en 
werkgevers
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BREDE WELVAART
Bereikbaar maken van woningen en voorzieningen

De Brede Welvaartsindicator (BWI) brengt voor de regio Zwolle een aantal uitdagingen in kaart. 
De algehele welvaart in de regio is tanende. De toename van inkomen en werkgelegenheid lijkt 
gepaard te gaan met een afname in woontevredenheid en met een hogere druk op het milieu. Met 
name de verschillen tussen de stad Zwolle en het achterland vallen daarin op. 

Krappe woningmarkt 
De economie van de regio Zwolle wordt gekenmerkt door een aanhoudende vraag naar werkne-
mers en – direct in relatie daarmee – een steeds krapper wordende woningmarkt. Wonen is (te) 
duur, wat het moeilijk maakt om in de nabijheid van de werkplek een woning te betrekken. 

De aantrekkelijkheid en het economisch presteren van de regio hangen o.a. af van het (in onder-
linge samenhang) functioneren van de regionale arbeidsmarkt en woningmarkt. Geschat wordt 
dat er tot 2030 een marktvraag ingevuld moet worden van bijna 17.000 nieuwe woningen en 
appartementen. 

Vervoersvoorzieningen
De mobiliteitsproblematiek waarmee onze regio kampt, verscherpt de problemen in de woons-
feer. Het woon-werkverkeer verloopt stroef. Deze problematiek onderstreept het belang van goe-
de OV-verbindingen (ook in relatie tot de bereikbaarheid van onze onderwijsinstellingen) en het 
stimuleren van woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer per (elektrische) fiets. Het aanbod van 
voorzieningen – in Zwolle-stad én in de kleinere gemeenten – zal met het verruimen van een pas-
send woningaanbod in balans moeten zijn. 
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LEEFGEBIED REGIO ZWOLLE
Schaalsprong om aantrekkelijkheid te waarborgen

Groei en transities hebben invloed op ons prachtige landschap. De druk op natuur en milieu neemt 
toe. Daarmee is de aantrekkelijkheid van onze regio als leefgebied in het geding. Alleen een inte-
grale benadering van deze opgave kan uitkomst bieden. 
 
Aantrekken én leegloop
De stad Zwolle behoudt zijn aantrekkende  werking en groeit hard door, zowel qua inwonertal als 
qua voorzieningen. De stad staat voor een noodzakelijke ‘schaalsprong’ vanwege de druk op de 
stad en de druk op beschikbare woningen. 

Ook de toekomstige positie van de stad Zwolle in het landelijke OV-netwerk speelt een rol. De stad 
wordt één van de 9 nationale knooppunten. Dit OV-toekomstbeeld heeft een hoge impact: 60.000 
reizigers per dag, waarvan 45.000 reizigers in- en uitstappen en 15.000 reizigers op doorreis zijn 
(bron OV2040 Regio Zwolle).

Tegenover de aanwas in de stad Zwolle staat een relatieve leegloop van het achterland. Demogra-
fische ontwikkelingen laten een grote vergrijzingsgolf zien in de regio. De jongere generatie trekt 
weg, mede vanwege het gebrek aan woningen en voorzieningen. Het realiseren van woningen, 
passend bij de levensfasen van inwoners, is dan ook van cruciaal belang.

Toerisme in balans met natuur
Onze natuurgebieden staan onder druk, onder andere door de schaalvergroting van gemeenten, 
de toename van het aantal toeristen, de transitie van de boerenbedrijven, de drugsafvalproble-
matiek en de stikstofuitstoot. In de omgeving liggen vier nationale parken die bovenmatig veel 
bezoekers trekken. Kwetsbare natuurgebieden (Weerribben-Wieden bijvoorbeeld, naast Dwingel-
derveld en Rottige Meente) kunnen in steeds beperkter mate toerisme verdragen. De groeiende 
toeristenstroom naar Giethoorn staat op zeer gespannen voet met verantwoorde ecologische ont-
wikkelingen en lokale leefbaarheid. 

We staan nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling voor, waarin behoud en versterking van de 
alom gewaardeerde kwaliteiten van die gebieden centraal staan. Daarbij zoeken we naar nieuwe 
cross-overs tussen recreatie, educatie en verdienmodellen. De integrale gebiedsopgave die we 
oppakken betreft: (1) onze natuurgebieden, (2) de toeristenstroom en (3) het toeristisch aanbod in 
relatie tot de lokale economie en de leefbaarheid. 
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Inhaalslag recreatieaanbod
Naast de gebieden met een piekbelasting kent 
onze regio schitterende polders en platte-
landsgebieden waar nog volop ruimte is voor 
toeristische ontwikkeling. Daar kan toeristi-
sche groei een prima bijdrage leveren aan de 
lokale economie en leefbaarheid. 

De vrijetijdssector is van significante economi-
sche betekenis voor onze regio en zorgt voor 
veel werkgelegenheid. Alleen al in de provin-
cie Overijssel zijn er op dit moment 7.707 be-
drijven in de vrijetijdssector actief. Samen zijn 
ze goed voor 37.377 arbeidsplaatsen. In 2018 
ontving de provincie 1.221.000 bezoekers die 
gezamenlijk ruim 316 miljoen euro besteed-
den. Tot 2030 wordt een groei van 1.148.000 
binnenlandse en 448.400 buitenlandse ver-
blijfsgasten verwacht (24% groei binnenlandse 
gasten 52% groei buitenlandse gasten). Deze 
trend is in de gehele regio merkbaar en stelt 
ons voor uitdagingen.  

Het huidige recreatieve aanbod is voor de he-
dendaagse consument vaak niet passend. Er is 
op dat vlak een inhaalslag te maken. Die stuit 
echter op belemmeringen. Veel ondernemers 
in de recreatiesector zijn op leeftijd, hebben 
geen opvolging en investeren daardoor ontoe-
reikend in de toekomst. Het benodigde inves-
teringskapitaal ontbreekt bovendien veelal. We 
zien daardoor veel gedateerde bungalowpar-
ken met een hoog jaren ’70/’80-gehalte. Daar 
komt nog bij dat er te weinig sociale huurwo-
ningen in de regio beschikbaar zijn, waardoor 
veel woningzoekenden op deze vakantiepar-
ken verblijven. Dit nijpende vraagstuk raakt 
niet alleen de recreatieondernemers, maar de 
gehele samenleving.  
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KLIMAATVERANDERING
Van kwetsbaarheid naar weerbaarheid met een robuust watersysteem

Regio Zwolle is als deltagebied kwetsbaar voor het veranderende klimaat. Hoe we in 

de delta omgaan met onze waterhuishouding bepaalt mede de toekomst voor wonen, 

werken, bewegen, natuur, landbouw en recreatie.

Risico’s beheersen
Uit onderzoek blijkt dat het watersysteem in de regio Zwolle rond 2050 tegen zijn grenzen aan-
loopt. Anticiperen op het veranderende klimaat is dan ook van levensbelang om de landelijke rol 
van krachtige economische regio en knooppunt te kunnen blijven vervullen. Alleen in een veilige, 
toekomstbestendige en leefbare delta kan de economische transformatie in de regio Zwolle zijn 
beslag krijgen. 

Het is onze opgave om van kwetsbaarheid naar weerbaarheid te komen door de risicovolle effec-
ten van klimaatverandering te beheersen. We zullen voortdurend moeten zoeken naar mogelijk-
heden om water en ruimte verantwoord te combineren. Preventiemaatregelen zijn nodig om onze 
veiligheid te waarborgen. Een robuust watersysteem is daarbij onmisbaar. Dat zal ons in staat stel-
len op acceptabel niveau water vast te houden, piekafvoeren te voorkomen en water beschikbaar 
te hebben in droge zomers. 

Innovatieve klimaatoplossingen
De klimaatopgave in de regio vraagt om een gericht investeringspalet voor iedereen en een herin-
richting van de stedelijke gebieden en het Vechtdal. Rijk en regio hebben elkaar nodig om de delta 
veilig en leefbaar te houden. 

Regio Zwolle biedt veel ruimte om te experimenteren in het opdoen van nieuwe inzichten en het 
aftasten van nieuwe aanpakken. Door die ruimte te benutten creëren we een demo-delta die een 
positief effect heeft op kennisontwikkeling. Werkenderwijs bedenken we in de demo-delta innova-
tieve klimaatoplossingen die ook elders toepasbaar zijn. 

Vanuit ‘Groeien in balans’ willen we bedrijven en inwoners uitdagen om stapsgewijs over te gaan 
tot klimaatmaatregelen. Om bewustzijn te kweken over extremer weer en de risico’s daarvan 
wordt met alle betrokkenen een risicodialoog gevoerd.

Ambitie en resultaat
Het is onze ambitie om de enorme groei, die de regio haar kracht geeft, te structureren en te 
verduurzamen, zodat we er ook op de lange termijn de baten van ondervinden. We willen een in-
clusieve regio creëren, waarbij niet alleen de stad Zwolle, maar juist ook de ommelanden floreren. 
Iedereen die kan meedoen, doet mee. 
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Innovatiekracht MKB versterken
Om de ambitie van ‘Groei in balans’ waar te maken, dient het MKB de toegevoegde waarde (winst-
verwachting) te zien van circulair ondernemen. Investeren in nieuwe verdienmodellen is nood-
zakelijk. Dat willen we o.a. bereiken door open-data beschikbaar te maken voor ondernemers 
en inwoners. Daardoor verminderen we de kwetsbaarheid van het economisch verdienmodel en 
versterken we het innovatief vermogen van het bestaande MKB.

Door nieuwe vormen van bedrijvigheid aan te trekken en te stimuleren voegen we waarde toe aan 
de economie, met een zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk. Onze provincies, gemeenten 
en waterschappen bundelen hun investerings- en organisatiekracht om dit te helpen realiseren.

Sociale binding bevorderen 
Voor een goed functionerende samenleving spelen culturele aspecten een belangrijke rol. Eigen-
schappen als doorzettingsvermogen, autonomie, mouwen opstropen en ondernemerschap zitten 
in het DNA van onze regio. Maar ook naboarschap en gemeenschapszin: zij vormen de verbinding 
in én tussen de verschillende gemeenschappen. Waar deze verbindingen onder druk staat, bij-
voorbeeld door andere leefstijlen, vergrijzing en de afname van voorzieningen, willen we tegen-
wicht bieden door maatschappelijke investeringen te plegen.

Respect voor diversiteit, openheid en tolerantie zijn wenselijke attitudes voor de toekomst. Kunst 
en cultuur bieden een venster op de wereld van nu en straks. In dat opzicht bieden kunst en cul-
tuur een nuttig podium om verschillende visies, ideeën en perspectieven te verkennen. Daarom 
willen we ook investeren in die kant van de samenleving: zo betrekken en bereiken we alle inwo-
ners van de regio.
 

Doorzettingsvermogen, 
autonomie, mouwen 
opstropen en 
ondernemerschap 
zitten in het DNA 
van onze regio
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Een vooruitblik naar 2023
In 2023 willen we onze ambitie voor de korte termijn waargemaakt hebben. Dankzij 

de ondersteuning vanuit het Rijk heeft de regio Zwolle dan haar positie als allround 

topregio kunnen uitbouwen. Een regio die haar voortrekkersrol in de economische 

hoofdstructuur van Nederland – als aorta-verbinding van het westen en midden naar 

het noorden – heeft verzilverd. 

We hebben een slagvaardig MKB
We hebben in 2023 een regionale economische structuurversterking gerealiseerd, gedragen door 
een wendbaar en klimaat adaptief MKB. Onze regio geldt dan als hét voorbeeld van duurzaam 
accommoderen – voor economie en samenleving – op een wijze die sociaal, duurzaam, gezond en 
klimaatbestendig is én die de leefbaarheid bevordert. 

We zijn duurzaam en inclusief
We staan in 2023 te boek als de regio die een actieve bijdrage levert aan de 17 duurzaamheids-
doelen van de VN (sustainable development goals). Onze innovatieve oplossingen binnen de tran-
sitieopgaven hebben bijgedragen aan een verbeterde arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit. 
Onze inwoners zijn hoger opgeleid, waarbij geïnvesteerd is in toekomstbestendige kennis en vaar-
digheden. We werken inclusief: iedereen doet mee, telt mee, is duurzaam inzetbaar. 

Ons ecosysteem is in balans
Als regio staan we in 2023 bekend om ons duurzame ecosysteem. Bereikbaarheid en mobiliteit 
zijn in balans met onze versterkte natuurgebieden. Vanuit partnerschap en samenwerking hebben 
we daar invulling aan gegeven, met partijen in de regio en daarbuiten. Regionale ontwikkelingen 
stralen af op geheel Oost-Nederland, de vier provincies en op de rest van Nederland. 

We zijn aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven
We zijn in 2023 een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, waar inwoners hun levensgeluk 
en optimisme over de toekomst bovengemiddeld hoog waarderen. Er is daarvoor een integrale, 
participatieve samenwerking binnen onze gehele regio neergezet. Samen bewandelen we het pad 
van continue interactie – van idee en planvorming, naar beleid én resultaat – dat we met het Rijk 
en met onze inwoners hebben geplaveid. 
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Regio Zwolle heeft zich verbonden aan  
de volgende kwantitatieve doelen:
Vergroten van het aandeel dat geïnvesteerd wordt in R&D. Momenteel 

 zijn de investeringen afgezet tegen het gemiddelde aandeel in de omzet 

 voor microbedrijven 

• (1-9 werknemers) 6%, 

• klein (10-49 werknemers) 

• 4,5% en middelgroot (50 -250) 5%

 (bron: Regio Zwolle monitor 2018).

Economische groei behouden en versterken in 2020 - 2023  

(nu: groei BRP 3%, landelijk gemiddelde 2,6%) 

(bron: Regio Zwolle monitor 2019).

Aandeel van 15-75-jarigen dat hoger opgeleid is gelijktrekken aan heel  

Nederland – bereik van 37.000 werkenden 

(bron: Regio Zwolle monitor 2019).

Aandeel van bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie en/of arbeids-

marktgerichte kwalificatie terugdringen van 64% (in 2018) naar 55% in 2023 
(bron: Regio in beeld 2018).

Benutten van ons arbeidspotentieel - aantal deeltijders die meer uren 

willen werken ruimte bieden om dit te doen (van 11.000 deeltijders met 

een extra uren-wens nu, naar 9.000 in 2023).

Als regio bio-based produceren in 2023, 

met de ambitie om in 2030 afvalloos te zijn 

en energieneutraal in 2050. Duurzaam Groeien en circulair ondernemen van 
het MKB
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4

1

2

3

In de periode van 2020-2023 wil  
Regio Zwolle toewerken naar:

Duurzaam groeien en circulair ondernemen van het MKB 
Versterking van de concurrentiepositie van MKB- en familiebe-
drijven door deze bedrijven bekwaam te maken in vernieuwde 
verdienmodellen en productie- en logistieke processen, met een 
zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt 
Balans brengen in de arbeidsmarkt door mensen werkzekerheid 
en ontwikkelingskansen te bieden, evenzo door ieders talenten 
te benutten via het gericht investeren in kennis en skills van 
(potentieel) werkenden.

Schaalsprong van stad en land in balans 
Meervoudige gebiedsontwikkeling realiseren, de regio even-
wichtig door ontwikkelen (met balans tussen stad en omme-
land) en natuurgebieden laten floreren in een stedelijk land-
schap met voldoende mobiliteitsoplossingen.

Experimenteren met klimaatoplossingen
Realiseren van een demo-delta voor geheel Nederland, met spe-
cifieke aandacht voor watersystemen in relatie tot klimaatver-
andering. 
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Binnen het programma van 
‘Groeien in balans’ zijn 18 pro-
jecten benoemd waar Regio 
Zwolle, met ondersteuning van 
de Rijksoverheid, de komende 
jaren de schouders onder wil 
zetten. Alle projecten starten in 
het najaar van 2020 in partner-
schap met het Rijk. 

Per project is een ‘fiche’ uitge-
werkt dat op hoofdlijnen de 
uitvoering van het betreffende 
project beschrijft. De projecten 
zijn geclusterd binnen 
vier actielijnen. 

Actielijn 1 Transformatie economie

Actielijn 4 Klimaatadaptatie

Actielijn 3 Stad en land in balans

Actielijn 2 Menselijk kapitaal
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Actielijn 1: Transformatie economie

Binnen deze actielijn staat duurzaam groeien en circulair ondernemen centraal.

We willen groeien met stad én regio, als volwaardig onderdeel van de economische 

hoofdstructuur van Nederland. Daarvoor maken we onze economie toekomstbesten-

dig door MKB- en familiebedrijven te versterken, het leiderschap binnen de economi-

sche ketens naar een hoger niveau te tillen en onze netwerken te optimaliseren. We 

doen dit met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. 

Centraal staat de verbinding tussen kennis en de groeipotenties van de economie, 

waarbij nadrukkelijk geprofiteerd wordt van de concrete impulsen vanuit de projec-

ten. Dit alles doen we in partnership met het Rijk en in lijn met het nationaal beleid. 

Een meekoppelkans zien we in Veilig Ondernemen als extra

boost richting MKB-bedrijven.



24   BIDBOOK REGIO ZWOLLE     

[1]  Productiever MKB (Engine-aanpak – Innovatiefonds)

Waar liggen de kansen?
De doorontwikkeling van verdienmodellen en het versterken van bedrijfsnetwerken brengen 
MKB- en familiebedrijven in een betere positie. De bedrijven binnen de speerpuntclusters Agro-
food, Health, Kunststoffen, E-commerce, Logistiek en Vrijetijdseconomie zijn hierin het meest 
kansrijk. Om het innovatieproces aan te jagen investeren we in publiek-private samenwerking, 
ondersteund door een gezamenlijk Innovatiefonds (gekoppeld aan de Engine-aanpak voor inno-
vatie). Met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en overheid komen we tot 
een gezamenlijke, integrale aanpak.

Wat gaan we realiseren?
We starten 25 innovatieprojecten op, waarbij ieder project een ondernemer als ‘captain’ kent. 
Daarnaast richten we 50 opleidingstrajecten voor ondernemers en onderzoekers in. Er zijn 100 
ondernemingen betrokken, waarvan er minimaal 10 internationaal actief zijn. Ook 4 kennisinstel-
lingen participeren. 

Wat levert het op?
Het project resulteert in een versterking van het adaptief en innovatief vermogen van MKB-en 
familiebedrijven, in de groei van de 6 speerpuntclusters en in versnelde investeringen in de eco-
nomische infrastructuur van de regio Zwolle als DUS (Daily Urban System).

[2]  Innovatiesterkte koplopers en peloton van bedrijven  
 – circulair ondernemen

Waar liggen de kansen?
De innovatiekracht van de koplopers in circulair ondernemen kan een compleet peloton van bedrij-
ven in een hogere versnelling brengen. Door circulair ondernemen te faciliteren vergemakkelijken 
we voor kleine bedrijven de omschakeling in handelingsrepertoire. De professionaliseringsslag 
die ze daarbij maken verkleint hun ecologische voetafdruk, waarmee ze direct een concurrentie-
voordeel behalen.  

Wat gaan we realiseren?
We trainen 1.000 ondernemers met een MKB-/familiebedrijf in circulair ondernemen. De top-25 
bedrijven met de kleinste ecologische voetafdruk hebben we in beeld en geven we een voortrek-
kersrol. Om deze bedrijven heen bouwen we 25 netwerken, waarin 250 ondernemers participeren 
(‘leaders- & feeders-strategie’).
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Wat levert het op?
Het project levert een versterking van ‘ecologisch’ leiderschap op. De netwerkvorming tussen be-
drijven zorgt voor kennisontwikkeling en kennisdeling met praktisch nut. Het lokt gerichte investe-
ringen in de ‘captains of sme economics’ uit. Circulair ondernemen krijgt daarmee een stimulans. 

[3]  Living Labs productieketens circulariteit

Waar liggen de kansen?
Om bij te blijven op het gebied van duurzaam produceren met een zo klein mogelijke ecologische 
voetafdruk, is het voor MKB-polymeerbedrijven wenselijk om in het eigen bedrijf en in de produc-
tieketen te experimenteren met nieuwe productiewijzen. Daarvoor is enerzijds nauwere samen-
werking vereist binnen de keten, anderzijds dienen er mogelijkheden te komen om alternatieve 
productiemethoden uit te proberen. Bij voorkeur gebeurt dat kleinschalig.

Wat gaan we realiseren?
We gaan 5 Living Labs organiseren. Deze Living Labs zijn – vrij letterlijk – werkplaatsen waar vraag-
stukken van ondernemers worden onderzocht. Het praktijkonderzoek gebeurt in samenwerking 
met onderzoeksinstellingen, onderzoekers, studenten, werkgevers en werknemers. Aan de Living 
Labs nemen 20 ondernemers deel, naast 50 onderzoekers/studenten die zijn verbonden aan 4 
kennisinstellingen. 

Wat levert het op?
De Living Labs verduurzamen de ketensamenwerking. Ze leveren bovendien een extra kenni-
simpuls op rondom circulariteit. De Living Labs versterken daarmee de concurrentiepositie van 
MKB-polymeerbedrijven in onze regio, mede doordat de uitkomsten toegankelijk gemaakt wor-
den voor anderen. Het uitstralingseffect reikt tot ver buiten de regio en heeft zelfs voor geheel 
Nederland betekenis.
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[4]  Keteninnovatie in landbouw -  Green East & Future Farm Lab 

Waar liggen de kansen?
We willen R&D-investeringen (publiek – privaat) stimuleren, onder andere door te experimenteren 
in de transitie naar het duurzaam produceren van bio-based polymeren en doorontwikkeling van 
eiwitten uit eendenkroos. Hierbij is de uitdaging om private initiatieven op te schalen en door te 
ontwikkelen met kennis- en educatieprogramma's. 

Wat gaan we realiseren?
10 werkplaatsen / modules met 20 ondernemers en 50 onderzoekers / studenten verbonden aan 
2-3 kennisinstellingen. Op twee plekken: Raalte en Hardenberg. 

Wat levert het op?
R&D op gebied van landbouw, biopolymeren en eiwitten (internationaal). 

[5]  Productieketen MKB-kunststoffen en polymeren in 
 Dutch Circulair Polymer Valley (DCPV)

Waar liggen de kansen?
We onderkennen het belang van investeringen in een geïntegreerde aanpak voor een circulaire en 
toekomstbestendige kunststofsector. Onze aanpak richt zich op het versterken van het onderwijs, 
het vergroten van de toestroom van technisch talent en het versterken van de infrastructuur van 
DCPV. Het ontwikkelen van kennis, het inzetten op marktontwikkeling en het vergroten van de 
regelruimte verbeteren de positie van de sector.

Wat gaan we realiseren?
We richten 6 werkplaatsen in, met 10 ondernemers per werkplaats. De 60 participerende onder-
zoekers/studenten zijn verbonden aan 4 kennisinstellingen.

Wat levert het op?
Het project werkt toe naar het toekomstbestendig en circulair maken van de kunststofsector. Dit 
wordt zichtbaar gemaakt voor inwoners en werkt stimulerend op circulair ondernemen binnen de 
sector.
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[6]  Tapijtencluster

Waar liggen de kansen?
Er ligt een kans in de duurzame ontwikkeling van deze unieke bedrijfsketen. De sector heeft zich 
bereid verklaard energieneutraal en circulair te werken. Vrijwel alle stappen van het proces kun-
nen plaatsvinden op één industrieterrein. Het toewerken naar een circulair ecosysteem is uiterma-
te complex, vraagt om urgentiebesef en de bereidheid tot grensoverschrijdende samenwerking.

Wat gaan we realiseren?
We creëren urgentiebesef bij tapijt(gerelateerde) bedrijven. Kansen op het gebied van energie-
neutraal en circulair ondernemen maken we zichtbaar. We bereiken daarvoor 50 ondernemers. 
Samen komen we tot een positieve profilering van de sector, zodat jong technisch talent zich ertoe 
aangetrokken voelt. 

Wat levert het op?
De inspanningen leveren een grotere bekendheid van het tapijtencluster op. Het imago verbetert 
en maakt de sector aantrekkelijk, met name voor (potentiële) werknemers en studenten.

[7]  Circulair produceren /consumeren

Waar liggen de kansen?
De vraag naar voedsel en grondstoffen zal anders worden. Inwoners/consumenten en onderne-
mers brengen deze ontwikkelingen in kaart en voeren samen experimenten uit, bijvoorbeeld op 
het gebied van bodemecologie, biodiversiteit en behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Wat gaan we realiseren?
We ontwikkelen 1 Living Lab met een bereik van 25 ondernemers en 50 inwoners. 10 onderzoe-
kers/studenten verbinden zich aan dit initiatief. 

Wat levert het op?
Het Living Lab verhoogt de R&D-opbrengsten en bevordert een brede kennisuitwisseling. 
De experimenten leiden tot sector overstijgende innovaties.
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[8] Circulaire Havens (Port of Zwolle)

Waar liggen de kansen?
Onze havenfaciliteiten vormen één van de logistieke knooppunten voor de export vanuit de regio 
Zwolle naar andere landen en regio’s. Om toekomstbestendig te zijn, dienen de havens op een 
circulaire wijze doorontwikkeld te worden. Dit gebeurt te midden van onze Natura2000-gebieden. 
Daarbij wordt rekening gehouden met grondstoffen (klimaatverandering – slimmere opslag), re-
ductie CO2-uitstoot, overslag van water naar spoor, business-solutions voor bouw, landbouw en 
maakindustrie en met een toename van de werkgelegenheid. 

Wat gaan we realiseren?
Bij het door ontwikkelen van onze havenfaciliteiten steken we in op 300 extra arbeidsplaatsen. We 
verkennen de opties voor deze doorontwikkeling samen met inwoners en bedrijfsleven en betrek-
ken 100 belanghebbenden in het proces. 

Wat levert het op?
De ontwikkeling van onze havenfaciliteiten maakt het havengebied circulair en klimaat-adaptief.
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Actielijn 2: Menselijk kapitaal

Binnen deze actielijn staat het toekomstbestendig 

maken van de arbeidsmarkt centraal. Menselijk kapitaal  

is de ruggengraat van de regio. De opgaven op het  

gebied van energietransitie, klimaat en verstedelijking  

komen in het gedrang bij gebrek aan toekomstgericht,  

kwalitatief geschoold personeel. 

Om in de komende decennia flexibel en wendbaar te kunnen meebewegen met ontwikkelingen in 
de arbeidsmarkt is het cruciaal dat alle inwoners van de regio hun talenten maximaal ontplooien. 
Dat begint bij een goede opleiding, waarmee mensen hun potentieel kunnen waarmaken. We 
kunnen het ons niet permitteren om kinderen lager op te leiden dan hun vermogen. We zouden 
dan kansen laten liggen en trekken we een kostbare wissel op de toekomst. Daarom willen we 
investeren in een eerlijke start voor alle kinderen in de regio. Dat doen we onder meer op basis 
van de expertise van de Gelijke Kansen Alliantie en pakken dat op, naar goed regionaal gebruik, 
samen met scholen, bedrijfsleven en overheden. Extra actie is nodig van Rijk en regio om werkge-
vers, werkenden, werkzoekenden en studenten innovatief, wendbaar en weerbaar te maken en te 
houden. 

Voldoende talent moet beschikbaar zijn om de kansen van de groei van de regio ten volle te be-
nutten. Werkend talent dat wendbaar en weerbaar is, kan beter anticiperen op actuele ontwik-
kelingen die inwerken op de arbeidsmarkt (o.a. technologisering, robotisering, digitalisering en 
verandering van skills). Hierbij gaat het om upgrading / upskilling. Iedereen heeft daar profijt van. 

We werken toe naar een inclusieve arbeidsmarkt: ieder talent telt mee. Daarin werken we gericht 
via de kanssectoren en met 100% praktijkgericht opleiden (in de bedrijven). We werken nauw sa-
men met werkgevers, werknemers/vakbonden, UWV Werkbedrijf, onderwijs- en kennisinstellin-
gen. 

Daar waar menselijk kapitaal geraakt wordt door onverwachte omstandigheden (zoals de stik-
stof-/PFAS-perikelen) anticiperen we gericht om mensen te behouden voor sectoren of te bewe-
gen van-werk-naar-werk. Uniek daarin is de samenwerking binnen het onderwijs: in het funde-
rend onderwijs (BLOZ en Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Pro / VSO), de samenwerking binnen 
het beroepsonderwijs (Zwolse8) en de publiek-private marktplaats voor leven lang ontwikkelen  
(Regio-Opleiders).
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[1]  Sectorkansen benutten

Waar liggen de kansen?
We willen de kans benutten om samen met overheden, technische O&O-fondsen, onderwijsinstel-
lingen, werkgevers en werknemers te werken aan de beschikbaarheid van gekwalificeerde men-
sen, aan inclusiviteit en aan de wendbaarheid van mensen en systemen. De O&O-fondsen inves-
teren 3 tot 6 miljoen in de komende 4-6 jaar in de regio Zwolle. Onderdeel van deze investering is 
het bieden van ontwikkelingsperspectief, gekoppeld aan de grote transitieopgaven

Wat gaan we realiseren?
2.500 trajecten voor om- en bijscholing. 

Wat levert het op?
Verbeterde loopbaankansen in de regio Zwolle en een betere aansluiting van vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt.

[2]  Ontwikkelfonds – aandacht voor kwetsbare sectoren en innovatie

Waar liggen de kansen?
Met het regionaal Ontwikkelfonds versterken we onze aandacht voor kwetsbare sectoren, hetgeen 
we koppelen aan de Engine-aanpak (voor innovatie). Het Ontwikkelfonds stimuleert een leven lang 
ontwikkelen van zowel werkenden als niet-werkenden door het co-financieren van scholing en ont-
wikkeling (strategisch HR). Het fonds richt zich op het ‘matchen’ van sectorale plannen / aanpakken 
/ arrangementen en individuele aanvragen. Zowel werkgevers als werknemers hebben hier baat 
bij. Voor de RegioDeal wordt dit fonds specifiek ingezet voor de kanssectoren en de sector bouw 
& infra, enerzijds gericht op de ontwikkeling van werkenden en potentieel niet-werkenden (mede 
vanwege de stikstof/PFAS-perikelen en de hieruit voortkomende krimp van de werkgelegenheid), 
anderzijds op het behouden van menselijk kapitaal voor de sector. Hierbij bestaat ruimte voor 
1.000 mensen in een kwetsbare positie die we handelingsperspectief op maat kunnen bieden (ter 
borging en versterking van het bereik zoals benoemd in Perspectief op Werk).

Wat gaan we realiseren?
We gaan 1.000 mensen in niet-werkende positie opscholen, evenals 500 mensen uit kwetsbare 
sectoren. We starten 1.500 trajecten op voor leven lang ontwikkelen.

Wat levert het op?
Het resultaat is verbeterde balans van vraag en aanbod op arbeidsmarkt, met leven lang ontwik-
kelen als instrument voor duurzaam matchen. 
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[3]  KOERS-programma

Waar liggen de kansen?
Het KOERS-programma is een overkoepelend lerend programma voor nieuwe inzichten en op-
schaalbare, doeltreffende methodes. De methodes richten zich op het lerend vermogen van re-
gionale netwerken, op het koppelen van transitiethema’s aan inspanningen, kanssectoren en het 
regionaal ontwikkelfonds, op het inrichten van de menselijk kapitaal-monitor en op het opzetten 
van een leven lang ontwikkel-infrastructuur vanuit publiek – privaat.

Wat gaan we realiseren?
Een consortium van universiteiten en lectoraten werkt integraal samen vanuit één onderzoek-
raamwerk en staat voor de ontwikkeling van praktische handvatten voor de versterking van de 
balans op de arbeidsmarkt. 

Wat levert het op?
Het KOERS-programma geeft inzicht in de reguleerbaarheid van de arbeidsmarkt en biedt effec- 
tieve werkmethodieken voor de toekomst. 
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Actielijn 3: Stad en land in balans

Binnen deze actielijn staat de noodzaak van een evenwichtige schaalsprong cen-
traal. Het is onze opgave om tot een evenwichtige ontwikkeling van de stad Zwolle 
en het ommeland te komen. In dat kader behoort het ruimer beschikbaar stellen 
van gemengde, stedelijke woonmilieus, met name voor starters en de middenink-
omens, tot de speerpunten. Ook voor ouderen zijn extra woningen nodig die aan-
sluiten bij hun levensfase.

Daarnaast heeft het realiseren van een hoogwaardig en toekomstbestendig mobiliteitsknooppunt 
in de Spoorzone Regio Zwolle urgentie. Het draagt bij aan de ontsluiting van het achterland. Het 
ontwikkelen van een toekomstbestendige haven en het beheersen van de toeristische en recrea-
tieve ontwikkelingen (in balans met natuur en landschap) staan eveneens op onze prioriteitenlijst. 

Vanwege de klimaatveranderingen zijn op alle facetten van de gebiedsontwikkeling klimaatadap-
tieve oplossingen noodzakelijk. Inwoners en belanghebbenden worden actief bij de uitwerking en 
ontwikkeling betrokken. 
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[1]  Ontwikkeling Spoorzone Regio Zwolle

Waar liggen de kansen?
De investeringen in de spoorzone zijn van waarde voor de gehele regio, met name vanwege de 
verreikende aantrekkingskracht van onderwijsinstellingen, innovatieve bedrijven en van het aan-
wezige talent in deze zone. Met de vestiging van Perron 038 komt er bovendien een hybride leer-
omgeving binnen het cluster maakindustrie tot stand. De reconstructie van het gebied gaat ge-
paard met het inrichten van de eerste ‘leven lang ontwikkelstraat’ van Nederland (voor meer dan 
30.000 studenten). Niet op de laatste plaats voorziet het project in een ruimere beschikbaarheid 
van passende woningen, met name voor starters en middeninkomens.

Wat gaan we realiseren?
De reconstructie van de spoorzone betekent een aanwas van 3.000 woningen, naast 80.000m2 aan 
onderwijsvoorzieningen via de concentratie van 25.000 leerplekken. De creatieve sector, startups 
en scale-ups vinden er aantrekkelijke werklocaties. De spoorzone voorziet in 5.000 werkplekken. 
Met 3 nieuwe verbindingen realiseren we een betere aansluiting op het ommeland.

Wat levert het op?
De spoorzone verdubbelt het centrum-stedelijke gebied van de regio Zwolle. Het is een schaal-
sprong van betekenis, die het gebied tot economische katalysator van de regio maakt. Het resul-
taat is een krachtig en bruisend ecosysteem van leren, ontwikkelen, werken en innoveren: een 
landelijk en regionaal knooppunt dat talent aantrekt en vasthoudt. 

Investeringen in de 
Spoorzone zijn van 
waarde voor de 
gehele regio
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[2]  5-sterren toprecreatie

Waar liggen de kansen?
We willen de sterke groei van de vrijetijds- en recreatie-economie vormgeven in balans met onze 
Natura 2000-gebieden. Er is een strakkere regulering nodig – zeker in de omgeving Steenwijker-
land, Westerveld en Vechtdal – om de druk op deze gebieden en de leefomgeving te verlagen. Ons 
doel is de leefbaarheid te bevorderen én voor toeristen en recreanten aantrekkelijk te blijven. Om 
in trek te blijven is vernieuwing in ondernemerskracht en gastvrijheid noodzaak. Bij diverse recre-
atieondernemers is sprake van een hoog jaren ‘70/’80-gehalte wat betreft locatie, bedrijfsvoering 
en/of marktbewerking. Het huidige aanbod vraagt dan ook om ontwikkeling. Daarnaast stellen 
Smart mobility en smart hospitality (om bezoekersstromen te reguleren) ons in staat de groei te 
accommoderen. Dit willen we op een klimaatadaptieve, energieneutrale en duurzame wijze op-
pakken. 

Wat gaan we realiseren?
We behouden 100 inwoners uit jongere generaties voor onze regio. We willen ze aan onze regio 
binden door de voorzieningen op peil te brengen, voor werkgelegenheid te zorgen en de leef-
baarheid van hun woonomgeving te bevorderen. Met de recreatieondernemers ontwikkelen we 
aanbod met een duurzaam, circulair en authentiek karakter dat past bij de moderne consument. 
Door een gerichte aanpak spreiden toeristen hun bezoek in de omgeving Steenwijkerland, Wes-
terveld en Vechtdal.

Wat levert het op?
We bereiken een groei van de economie waardoor ook het platteland vitaal blijft. Natuurwaarden 
blijven daarbij behouden.
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Actielijn 4: Klimaatadaptatie

Binnen deze actielijn staat innovatie en het verbinden van klimaatoplossingen met 
gezondheid, leefomgeving, biodiversiteit, landbouw, wonen, werken, mobiliteit, 
recreëren en natuur centraal. Het is een belangrijke opgave om de groei op een kli-
maatadaptieve wijze te realiseren. Onze regio heeft een kwetsbare ligging: (deels) 
in de IJssel-Vechtdelta, met water komend vanaf de hoger gelegen gebieden in het 
oosten en zuiden en met een directe, open verbinding met het IJsselmeer. Wij wil-
len deze kwetsbaarheid omzetten in een toekomstperspectief. Innovatieve en inte-
grale oplossingen zijn daarvoor nodig. De regio is qua watersysteem ‘Nederland in 
het klein’ en biedt de mogelijkheid voor een nationale proeftuin waar kennis kan 
worden ontwikkeld en verspreid: een demo-delta.

[1]  Watersysteem veiligheid en leefbaarheid

Waar liggen de kansen?
De effecten van de klimaatveranderingen zijn in onze regio nu al merkbaar. Soms is er te veel 
water, soms juist te weinig. De hierdoor veroorzaakte schade is aanzienlijk. Het is daarom nodig 
water vast te houden op de hoge, droge gronden zodat de piek in de lage, natte delta minder 
groot wordt. Ook zijn maatregelen vereist om de afvoerpieken in onze rivieren te verkleinen. De 
waterveiligheid is hiermee gediend. 
Droogte en wateroverlast worden eveneens verminderd door de Vecht te ontwikkelen tot half-na-
tuurlijke laaglandrivier. Een meer natuurlijke rivier heeft meer biodiversiteit en houdt het water 
langer vast, waardoor dit beschikbaar is in drogere tijden.

Wat gaan we realiseren?
We ontwikkelen een gebiedsbrede aanpak voor onze waterproblemen. De te treffen maatregelen 
stemmen we af op andere functies, zoals gezondheid, leefomgeving, biodiversiteit, landbouw, wo-
nen, werken, mobiliteit, recreëren en natuur.

Wat levert het op?
Waterveiligheid en geringere impact van droogte en wateroverlast.
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[2]  Sponswerking van de bodem – klimaat als verdienmodel

Waar liggen de kansen?
Extremer weer (droog en nat) wordt ‘het nieuwe normaal’. Het vraagt om het vasthouden van wa-
ter voor beschikbaarheid in droge perioden en het reguleren van de waterafvoer.  
Samen met agrariërs, landgoedbeheerders en natuurorganisaties werken we aan een gezonde 
bodem met biodiversiteit. We willen bijvoorbeeld de sponswerking van de bodem vergroten, zodat 
de bodem meer water vasthoudt. 
Andere vormen van landbouw zijn nodig om een economisch model te ontwikkelen dat een posi-
tieve bijdrage levert aan het watersysteem. Tegelijkertijd bieden we ondernemers een toekomst-
perspectief, met nieuwe groeikansen en mogelijkheden tot verbreding van hun dienstenaanbod. 
Met dit programma faciliteren we specifiek de ondernemers in het Vechtdal.

Wat gaan we realiseren?
We bereiken 100 ondernemers met praktische handreikingen en activeren hen om de klimaat-
adaptatie in te zetten.

Wat levert het op?
Het programma levert impulsen op voor nieuwe verdienmodellen en leidt tot een verhoogde 
sponswerking van de bodem. Klimaatgerelateerde experimenten resulteren in kennisdeling over 
biodiversiteit en in concrete bedrijfsaanpassingen.
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[3]  Robuust groenblauw netwerk in bebouwde gebied

Waar liggen de kansen?
De bebouwde gebieden zullen in de toekomst grotere weersextremen moeten kunnen opvangen, 
waarbij we willen dat de overlast en risico’s voor bewoners en bedrijven beperkt blijven. 
Met gebiedspartners wordt samengewerkt om op stedelijk niveau het bestaande groen en wa-
ter uit te bouwen tot een robuust groenblauw netwerk. In de klimaatadaptatiestrategie worden 
hoofdwatersysteem en het stedelijk groenblauw netwerk als één geheel gezien (verbinden water 
en ruimte). Vanuit de strategie ontstaat een robuuste en klimaatbestendige delta met een aantrek-
kelijke woon- en werkomgeving. Er wordt meegekoppeld met o.a. ruimtelijke ontwikkelingen en 
projecten, de groeiopgave in wonen, de energietransitie en bewonersinitiatieven.

Wat gaan we realiseren?
Weerbaarheid in plaats van kwetsbaarheid, zoveel fysiek als sociaal. Hiervoor wordt een risicodia-
loog gevoerd. Fysiek worden ontbrekende schakels van het groenblauw netwerk in de kwetsbare 
gebieden van Dalfsen en Zwolle gerealiseerd.

Wat levert het op?
Een fysieke leefomgeving waarin de overlast en risico’s van toekomstige weersextremen voor be-
woners/bedrijven beperkt blijven. Tevens ontstaat bewustwording over klimaatverandering en 
kennis hoe daar op een innovatieve manier mee om kan worden gegaan.

Vanuit de strategie
ontstaat een 
robuuste en 
klimaatbestendige 
delta Regio Zwolle



38   BIDBOOK REGIO ZWOLLE     

[4]  Smart intelligence Klimaatadaptatie (SensHagen) 

Waar liggen de kansen?
Slimme technologie kan bijdragen aan bewustwording en het vergroten en verbreden van kennis 
over de klimaatveranderingen. We willen daar een impuls aan geven door meer inwoners en on-
dernemers te betrekken bij het project SensHagen. In dit project doet een groep inwoners van de 
Zwolse wijk Stadshagen nu al ervaring op met klimaateffecten. Via ‘geadopteerde’ sensoren meten 
zij zelf de luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind. Dit vergroot hun handelingsper-
spectief bij het aandragen van creatieve klimaatoplossingen die de leefomgeving verbeteren. De 
toepassing van Digital Twin (virtuele representaties) en het aangaan van de dialoog met inwoners 
en ondernemers kunnen dit versterken. Instituten als KNMI en RIVM willen we in deze aanpak een 
actieve rol geven. 

Wat gaan we realiseren?
Door het bieden van een concreet handelingsperspectief betrekken we 5.000 inwoners en 1.000 
ondernemers.

Wat levert het op?
Bewustzijn bij inwoners en ondernemers over veranderingen van het klimaat. Het stelt hen in staat 
zelf de dialoog te voeren en risico’s af te wegen. Hierdoor draagt het project bij aan een aantrek-
kelijke en robuuste woon- en werkomgeving.
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[5]  Climate Campus

Waar liggen de kansen?
Climate Campus wil van de regio dé kweekvijver maken voor nieuwe kennis, producten, diensten 
en talent op het terrein van water en klimaat: een demo-delta van internationale betekenis. Als 
innovatie- en kenniscentrum heeft Climate Campus een magneetwerking op bedrijvigheid en ta-
lent. Climate Campus is in netwerkverband georganiseerd en omvat circa 40 partijen (overheden, 
ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke initiatieven). Hun geza-
menlijke doel is de delta van de IJssel en Vecht klimaatbestendig te maken én nieuwe economi-
sche, klimaatadaptieve activiteit te genereren.

Wat gaan we realiseren?
We gaat de Economic Board richtinggevend adviseren over de toekomst van de regio Zwolle en de 
klimaatadaptatie. We betrekken 4 kennisinstellingen en 50 studenten.

Wat levert het op?
Een innovatie- en kennisnetwerk op het gebied van klimaatverandering, dat vanuit de demo-delta 
kennis deelt op nationaal en internationaal niveau. 
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Voor wie doen we het?
De beschreven aanpak richt zich op een aantal doelgroepen, 

waarmee we samen de ‘Groeien in balans’ tot een succes willen maken. 

Deze doelgroepen zijn onder andere: 

Inwoners

MKB-bedrijven/ondernemers in de regio Zwolle

Studenten

Werkenden

Niet-werkenden (personen met een afstand tot de arbeidsmarkt)

Onderzoekers, lectoren en hoogleraren

Uitblinkers in de regio Zwolle, innovatieve bedrijven en talent

Landbouwsector

Polymerensector 
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Bij de totstandkoming van de investerings-

agenda van Regio Zwolle is een groot aantal 

maatschappelijke partners betrokken. Ze 

zijn geraadpleegd via experttafels, gemeen-

teraden, bedrijfskringen, openbare bijeen-

komsten, partners en individuele gesprek-

ken. De aanpak wordt gedragen door alle 

partners uit de regio Zwolle. 

WAT VRAGEN WE VAN HET RIJK?
Als vliegwiel voor onze urgente opgave wil 

Regio Zwolle in partnerschap met het Rijk  

samenwerken binnen de voorgestelde  

aanpak. De inzet en bijdragen van het Rijk 

zijn onmisbaar ten aanzien van:

1. Ruimte en randvoorwaarden 

a. Bieden van experimenteer- en ontwikkelruimte om 
 innovaties mogelijk te maken 
b. Terugdringen van beperkende wet- en regelgeving 

2. Expertise en netwerken 

a. Inbreng van kennis en kunde ten behoeve van de 
 transities en de 18 impulsprojecten 
b. Toegang tot (inter)nationale kennis- en beleidsnetwerken 
c. Verbinding leggen met andere regio’s met vergelijkbare opgaven

3. Middelen 

a. Investeringsgeld vanuit de Regio Envelop
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Groeien in balans doen we samen

In november 2019 heeft het samenwerkingsverband Regio Zwolle een RegioDeal aan-

gevraagd bij het Rijk. Wanneer de RegioDeal wordt toegekend, ontstaat een partner-

schap met het Rijk binnen de vier actielijnen van ‘Groeien in balans’. 

In Regio Zwolle participeren de provincies Drenthe, Gelderland, Flevoland en Over-

ijssel (coördinerend), naast de gemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte, 

Olst-Wijhe, Elburg, Hattem, Oldebroek, Heerde, Kampen, Dronten, Noordoostpolder, 

Nunspeet, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Meppel, Nunspeet, Staphorst, Urk, Wes-

terveld, De Wolden, Hoogeveen en Zwolle (coördinerend). Als mede-indieners van de 

RegioDeal-aanvraag zijn de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstro-

men aangehaakt. (www.regiozwolle.info).
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Binnen de actielijnen van ‘Groeien in balans’ draagt een groot 
aantal organisaties bij aan het realiseren van de projecten. 
Dit zijn:

Economic Board Regio Zwolle

Sinds 2013 werken ondernemers, onderwijs, overheid en de omgeving in de regio Zwol-

le samen onder de naam Economic Board Regio Zwolle. De Board bundelt de krach-

ten van ondernemers, onderwijs, overheid en de omgeving én stroomlijnt initiatieven 

en acties in de regio. Afhankelijk van het thema binnen de actielijnen kan rol van de 

Board verschillen. Soms treedt de Board op als initiator of agendavormer. In andere 

gevallen beperkt de rol zich tot verbinder of ambassadeur (www.ebrz.nl).

Werkbedrijf Regio Zwolle

Opgericht in 2014, bestaande uit: schoolbesturen van het primair en voortgezet on-

derwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, werkgeversorganisaties (VNO, LTO 

Noord en MKB), vakbonden, UWV Werkbedrijf en gemeenten (www.daarwerkenwe-

aan.nl). 

Overige partijen 

Van binnen en buiten de regio zijn op projectniveau aan ‘Groeien in balans’ verbonden. 

Dit zijn o.a.: Natuur en Milieu Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit, Staatsbos-

beheer, Marketing Oost, Oost NL, Polymeren Science Park, Health Innovation Park, 

Energiecampus, Climate Campus, alle centra in de regio voor innovatief vakmanschap 

(gekoppeld aan technologie) en alle centers of expertise.

Onze inwoners en ondernemers 

Niet in de laatste plaats zijn onze inwoners en ondernemers belangrijke samenwer-

kingspartners. Hun actieve inbreng is cruciaal voor het welslagen van ‘Groeien in ba-

lans’. Zij creëren daar in aanzienlijke mate hun eigen toekomstperspectief mee.   



www.regiozwolle.info


