
Maandenlang is er naar toegewerkt en 
woensdag 8 juli was daar het feestelijke 
moment - in klein comité - van de 
ondertekening van de Regio Deal Regio 
Zwolle. Peter Snijders, voorzitter 
van Regio Zwolle en Bert Boerman, 
gedeputeerde van Overijssel, zetten 
hun handtekening onder de Regio Deal. 
Met de handtekeningen van de zes 
bewindspersonen van de verschillende 
departementen is de Regio Deal Regio 
Zwolle bekrachtigd en kon deze op 13 
juli door minister Carola Schouten van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) worden aangeboden aan de Tweede 
Kamer. Een historisch moment in de 
geschiedenis van onze regio. 

De ondertekening vindt plaats in het 
provinciehuis van Overijssel, Zwolle. 
Een groot professioneel persscherm 
maakt direct duidelijk waar om het gaat 
op deze vroege woensdagochtend. 
De woorden Regio Zwolle Regio Deal 
gecombineerd met ‘Groeien in balans’ 

lachen de aanwezigen in veelvoud toe. 
Er is koffie, thee met een heerlijke koek, 
het document Regio Deal Regio Zwolle 
wacht op ondertekening en een ervaren 
fotograaf heeft zijn fotolenzen gepoetst. 

De ondertekening wordt begeleid door 
Peter Oosterhof van de provincie Overijssel, 
Manon Koldewijn, programmamanager 
Regio Deal en Annet Horstman, 
lobbyregisseur Regio Zwolle. Annet gaat 
met beide heren in gesprek tijdens dit 
belangrijke ogenblik. Ze blikt met hen terug 
op een enerverende periode.

Uniek wijze
De bestuurders Bert Boerman en Peter 
Snijders staan ontspannen op anderhalve 
meter afstand met elkaar te praten. 
Gepokt en gemazeld in spannende 
settingen, enerverende bijeenkomsten 
en ludieke situaties verheugen ze zich 
op de ondertekening. Een mijlpaal 
voor Regio Zwolle, uniek in haar jonge 
bestaan. Hoewel de ondertekening lokt, 
begint Bert enthousiast met vertellen: 
“Allereerst mijn complimenten aan 
iedereen die meegewerkt heeft aan de 
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‘MIJN COMPLIMENTEN 
AAN IEDEREEN DIE 
MEEGEWERKT HEEFT AAN 
DE TOTSTANDKOMING VAN 
DE REGIO DEAL’
- Bert Boerman 

‘OP VOLLE KRACHT VOORUIT
WAS HET CREDO WAARBIJ 
DE KWALITEIT NOOIT UIT 
HET VIZIER IS VERLOREN’
- Peter Snijders



totstandkoming van de Regio Deal. De 
unieke wijze waarop, de snelheid en de 
professionele samenwerking tussen 
onze regio en het Rijk maken de Regio 
Deal inhoudelijk zeer sterk, maar ook 
qua proces verdient dit programma 
een medaille.” Peter Snijders knikt 
instemmend: “Nadat Nederland half 
maart werd opgeroepen door onze 
premier om zoveel mogelijk thuis te 
werken, dacht ik heel even dat dat het 
dealmakingsproces van de Regio Deal 
misschien zou vertragen. Maar het 
tegendeel is waar. Op volle kracht vooruit 
was het credo waarbij de kwaliteit nooit 
uit het vizier is verloren. Ongelofelijk knap 
werk. Met steeds oog voor de inhoud én 
de communicatie met alle betrokkenen.”

Met goed gevoel de uitvoering in
Peter Snijders blikt vooruit: “We 
hebben vijf strategische actielijnen 
benoemd in de Regio Deal en via 
twintig projecten gaan ondernemers, 
onderwijs, gemeenten, provincies en 
waterschappen aan de slag met de 
uitvoering van de Regio Deal. Dat gaat 
gefaseerd en ieder project creëert 
op zijn manier impact op inwoners, 

‘HET JUISTE  
GEVOEL IS ER!’
- Peter Snijders 



ondernemers en de samenleving. Ik 
verheug me enorm op de uitvoering en 
het effect die deze miljoeneninvestering 
gaat hebben op onze krachtige regio. 
Het juist gevoel is er!” Bert Boerman 
vult aan dat de provincie Overijssel 
een bijzondere rol in de Regio Deal 
heeft als kassier. “Daarom mocht ik 
ook ondertekenen”, vertelt hij lachend. 
Serieus: “Regio Zwolle is zelf geen 
juridische entiteit en dat was vooral 
voor het Rijk nieuw en spannend. Wie 
beheert dan het geld? Enkele juristen 
van de gemeente Zwolle en Overijssel 
hebben dit uitgezocht en de oplossing 
was eigenlijk heel logisch. Stel een van 
de provincies aan als kassier en zorg 
dat daarvoor commitment komt. En 
dat kwam er en deze rol is bij Overijssel 
neergelegd. De kassiersfunctie bepaalt 
niet de uitvoering van de projecten, 
maar beheert wel de middelen. En dat 
geeft duidelijkheid zodat we alle focus 
kunnen houden op het effect van de 
investeringen. Projecten met invloed 
op onze economische ontwikkeling 
en persoonlijk welbevinden van onze 
780.000 inwoners.”

Op het netvlies
Op de vraag van Annet wat op het 
netvlies blijft staan, denkend aan de 
dealmakingperiode, antwoordt Peter 
Snijders: “Dan wil ik eigenlijk nog even terug 
naar het telefoontje van Johan Osinga, 
(directeur-generaal Natuur, Visserij en 
Landelijk gebied bij het ministerie van 
LNV en wat betreft de Regio Deals ook 
vertegenwoordiger van het Rijk in de volle 
breedte, red.) die mij op vrijdag 14 februari 

belde: ‘De toezegging van de Regio Deal 
is binnen, Peter. Je kunt aan de slag!’, 
toen dacht ik yes, we gaan echt de next 
step van Regio Zwolle in. Een fantastisch 
Valentijnscadeau. En ik merk dat Regio 
Zwolle hiermee letterlijk in de volgende 
versnelling is gekomen. Verdiend, en we 
gaan het nu ook waarmaken. Prachtig 
om te ervaren.” Bert Boerman benadrukt 
nogmaals dat hij vooral onder de indruk 
is van de kwaliteit van het samenwerken 
om tot een Regio Deal te komen: “En dan 
bedoel ik het proces vanaf vorig jaar tot 
aan de toezegging in februari én vanaf 
het eerste gesprek met het Rijk in maart 
tot nu toe. Regio Zwolle is gegroeid als 
netwerksamenleving. We werken vanuit 
gunnen, groeien en grensontkennend 
denken en dat heb ik ook weer in deze 
periode ervaren.” 

‘REGIO ZWOLLE  
IS GEGROEID  
ALS NETWERK-
SAMENLEVING’
- Bert Boerman
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