DE TAFEL LEEFOMGEVING
INFORMEERT BESTUURDERS
OVER OMGEVINGSAGENDA OOST

Circa twintig bestuurders van Regio
Zwolle lieten zich in het eerste
kwartaal van 2019 informeren over de
Omgevingsagenda Oost en de grote
betekenis daarvan voor Regio Zwolle.
Aart Kinds van de provincie Overijssel,
Roger de Groot, burgemeester

gemeente De Wolden als voorzitter
van de tafel Leefomgeving en Janneke
Greveling, programmamanager gingen
in gesprek met burgemeesters en
wethouders van de 22 regiogemeenten.
In een aantal vragen met antwoorden
krijgt u een inzicht wat er besproken is.

1. Wat is de Omgevingsagenda Oost in relatie tot Regio Zwolle?
Momenteel werken we als Regio Zwolle mee aan de totstandkoming van een
Omgevingsagenda Oost. Dit doen we samen met het Rijk, de provincies Overijssel en
Gelderland en waterschappen. Deze Omgevingsagenda is als pilot door het Rijk benoemd. Het
is een leertraject voor het opstellen van Omgevingsagenda’s. Het doel is te verkennen hoe
een vernieuwde Omgevingsagenda eruit kan zien om zoveel mogelijk meerwaarde te hebben
en welke manier van samenwerking daar het beste bij past. De lessen die deze pilot oplevert,
worden gebruikt bij het opstellen van Omgevingsagenda’s in de andere provincies.
De Omgevingsagenda Oost wordt de nieuwe breed ingestoken opvolger van de
Gebiedsagenda Oost 2013 en wordt één van de eerste uitvoeringsagenda’s van de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI). In de Omgevingsagenda worden opgaven die er op rijksniveau toe
doen, benoemd en uitgewerkt tot afspraken op Rijk-Regio niveau. Er wordt inhoudelijk

geen nieuw beleid gevormd. Beleidsafspraken worden vooral integraal opgenomen in de
Omgevingsagenda Oost.
Het mooie in de Omgevingsagenda Oost is dat Regio Zwolle er in zijn volle omvang onderdeel
van uitmaakt. Dit, terwijl die delen in Drenthe en Flevoland formeel geen onderdeel uitmaken
van landsdeel Oost.
2. Wie wordt bestuurlijk verbonden in deze ontwikkelingen?
Er is geen sprake van nieuw beleid, het beleid dat is er is, is al vastgesteld door Provinciale
Staten en Tweede Kamer. Nieuw is wel dat ontwikkelingen uit bestaand beleid bij elkaar in
een agenda komen. Dat is verbindend en we werken hierin integraal, tezamen met partners
in Regio Zwolle, provincies Gelderland en Overijssel. Er zijn in de zogeheten versnellingsweek
in december concept afspraken gemaakt met ministeries. Deze zijn besloten tijdens het BO
MIRT in het najaar en daarmee bindende afspraken over uit te voeren regionale onderzoeken.
De tafel Leefomgeving van Regio Zwolle zal inhoudelijk betrokken zijn bij de de uitwerking
van de onderzoeken en zal op gezette tijden de Regiegroep als besluitvormend orgaan van
Regio Zwolle betrekken bij de voortgang.
3. Wat zijn de inhoudelijke afspraken vanuit de Omgevingsagenda Oost die in het
Bestuurlijk Overleg MIRT in november 2019 zijn vastgelegd?
1. Gebiedsgericht MIRT-onderzoek bereikbaarheid in wisselwerking met de
verstedelijkingsopgave regio Zwolle
Rijk en regio spreken af om in 2020 een gebiedsgericht MIRT Onderzoek te starten
naar de bereikbaarheid in wisselwerking met de verstedelijkingsopgave van Zwolle en
omgeving.
2. Verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle Rijk
Rijk (BZK) en regio werken in wisselwerking met het gebiedsgerichte MIRT
Onderzoek een verstedelijkingsstrategie uit voor de regio Zwolle, waarin nader
richting wordt gegeven aan de verstedelijkingsopgave, energietransitie en de
opgaven rondom klimaatadaptatie.
3. Betrokkenheid rijk – regio bij gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwolle
In de Spoorzone Zwolle is sprake van een complexe stedelijke verdichtingsopgave
van werken, wonen en mobiliteit (ook in verbinding met de omgeving). In Nijmegen
speelt een vergelijkbare opgave. Rijk en regio willen bij de gebiedsontwikkeling
betrokken zijn en bijdragen door in te zetten op een gezamenlijk (ruimtelijk en
bestuurskundig) onderzoek, uit te voeren in 2020.
4. Quick scan watersysteem en Klimaatadaptatie
Regio Zwolle onderzoekt in samenspraak met het Rijk in een Quick scan de bandbreedte van het watersysteem op de lange termijn (min, plus en neutraal) en de
consequenties daarvan in relatie tot te maken keuzes vanuit opgaven voor wonen,
energietransitie, mobiliteit, landbouw, natuur enzovoort. De uitkomsten van deze
QuickScan zijn input voor de MIRT-onderzoeken Verstedelijkingstrategie en Bereikbaarheid om deze gebiedsgericht, klimaatadaptief én in relatie met het watersysteem uit te werken tot integrale en vernieuwende oplossingen. Deze oplossingen kunnen ter inspiratie dienen nationaal en internationaal.

4. Wat is de inbreng en rol van Regio Zwolle?
Het gebiedsgerichte MIRT onderzoek (1) en het verstedelijkingsonderzoek (2) lopen in de
eerste fase gezamenlijk op. Of dat in de volgende fases ook het geval is, zal blijken uit
de resultaten van de eerste fase. Het ambtelijke kernteam kent vertegenwoordiging van
het Ministerie van BZK, I&W, provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Regio Zwolle. De
programmamanager Leefomgeving Regio Zwolle zal deel uitmaken van het kernteam. Vanuit
die positie worden de lijnen in de regio gelegd.
In de governance structuur wordt de bestuurlijke structuur van Regio Zwolle ingezet om ook
bestuurlijk betrokkenzijn bij de voortgang en resultaten over deze MIRT onderzoeken.
Het onderzoek rondom de gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwolle (3) kent een
projectstructuur die vanuit een samenwerking met spoorzone Nijmegen is ingericht.
Afstemming vindt plaats in de tafel Leefomgeving.
De QuickScan van het watersysteem is nog in de opstartfase van onderlinge afspraken. Naast
een inbreng vanuit Ministerie I&W, gemeenten en provincie, is het waterschap in deze een
belangrijke partner.
De tafel Leefomgeving legt bestuurlijk de verbinding met de Regiegroep danwel het kernteam
van Regio Zwolle.
5. Hoe kun je abstactre vraagstukken concreet verbinden met je eigen gemeenten?
Door continue mee te praten over de inhoud en het proces. De verbinding naar lokaal te
maken, is een voortdurend proces. We zullen hierin ook inzetten op communicatie vanuit
de Tafel Leefomgeving, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Dit doen we onder meer door na een
bestuurlijk overleg verslag te doen aan de achterbannen.
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OPGAVE ‘LEEFOMGEVING’ VAN REGIO ZWOLLE IS UIT DE STARTBLOKKEN REGIO ZWOLLE

