Informatiebrief Regio Deal Regio Zwolle – juli 2020
Aan de raadsleden van Regio Zwolle via de colleges van burgemeester en wethouders
Aan de statenleden van Regio Zwolle via de colleges van Gedeputeerde Staten
Akkoord Regio Deal bereikt
Rijk en Regio hebben overeenstemming bereikt over de Regio Deal Regio Zwolle. Op 13 juli 2020
heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens minister Kajsa
Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen de
Regio Deal Regio Zwolle aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat betekent een fantastische impuls
voor Regio Zwolle.
Met de Regio Deal gaan Rijk en regio een uniek, meerjarig partnerschap aan om de brede welvaart in
Regio Zwolle te vergroten. De Regio Deal is grootschalig en veelomvattend. Niet eerder zijn in Regio
Zwolle op deze schaal afspraken gemaakt om een impuls te geven aan de economie, innovatie,
werkgelegenheid en leefbaarheid in de regio.
De Regio Deal bevat afspraken over ambitie, doelen, beoogde resultaten, aanpak, financiële inzet,
governance, monitoring en communicatie tussen Rijk en Regio.
De Regio Deal Regio Zwolle is formeel ondertekend door de bewindspersonen van zes ministeries,
door Peter Snijders, namens de netwerkorganisatie Regio Zwolle en door gedeputeerde Bert
Boerman van de provincie Overijssel.
De Regio Deal is tot stand gekomen in een onstuimige tijd. De uitbraak van corona heeft tot op
vandaag grote impact op onze regio. Het proces van de Regio Deal is vooral digitaal gegaan.
Ondanks de fysieke afstand hebben de afgelopen maanden alle bij de Regio Deal betrokken partijen
intensief samengewerkt om deze Regio Deal te realiseren. Dat er nu een stevig investeringspakket
ligt, met commitment van alle partijen, daar mogen we in deze regio best trots op zijn. Deze Regio
Deal betekent niet alleen erkenning van het Rijk voor het belang van onze opgaven, maar óók voor
de regionale aanpak en de unieke, hechte manier van samenwerken in de regio.
Wat ging er aan vooraf
Vorig jaar startte een intensief traject om namens Regio Zwolle aanspraak te maken op een
zogeheten Regio Deal. Op 14 februari 2020 kregen we te horen in aanmerking te komen voor een
Regio Deal. Van de gevraagde €39,3 miljoen werd uiteindelijk €22,5 miljoen toegekend aan Regio
Zwolle. Rijk en regio hebben vanaf begin maart de Regio Deal verder uitgewerkt op basis van ons
ingediende voorstel om over de hele linie de leefbaarheid in Regio Zwolle te vergroten, de veerkracht
te versterken en het perspectief van inwoners en ondernemers te verbeteren.
We investeren de komende jaren in vijf opgaven die cruciaal zijn voor de toekomst van de regio en
van Nederland: circulair en innovatief ondernemen, de arbeidsmarkt van de toekomst, een
klimaatbestendige leefomgeving, een schaalsprong van stad en land in balans en de governance van
Regio Zwolle. We zien deze vijf actielijnen als sterk samenhangend. Door gelijktijdig en via
verschillende actielijnen te investeren in de leefbaarheid en de sociaal-economische structuur zetten
we een forse stap op weg naar een duurzame, vitale en toekomstbestendige Regio Zwolle.
De Regio Deal is een minstens zo belangrijke impuls voor een bestendige samenwerking tussen Rijk
en regio en zorgt daarmee voor nieuwe coalities. Zo versterken Rijk en regio met elkaar de kracht en
brede welvaart van Regio Zwolle en van Nederland als geheel.
Gezamenlijk oppakken
De komende tijd staat in het teken van het gezamenlijk oppakken van de opgaven door onder meer
gemeenten, provincies, kennis- en onderwijsinstellingen, het regionaal bedrijfsleven en
waterschappen. Met de uitvoering van de Regio Deal kunnen we als regionale partners samen met
het Rijk flinke stappen zetten om de in gang gezette ontwikkelingen te versnellen. Dat is positief voor
onze inwoners en ondernemers.

Financiën
Regio en Rijk investeren de komende vier jaar gezamenlijk ruim €87 miljoen om een impuls te geven
aan de ontwikkeling van Regio Zwolle. Het Rijk stelt een bijdrage van €22,5 miljoen beschikbaar uit
de Regio Envelop. De regio spant zich gezamenlijk in om een bijdrage van minimaal €64,55 miljoen
te leveren. De Rijksbijdrage en de regionale cofinanciering zijn erop gericht dat het investeringen van
andere partijen in beweging brengt.
Op basis van een advies van een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van oud commissaris
van de Koning van Overijssel Geert Jansen zijn in de Regio Deal afspraken gemaakt over de
verdeling van het Rijksbudget over de vijf actielijnen, de zogeheten subsidieplafonds die het
maximaal beschikbare budget van Rijksgeld voor de actielijnen weergeven. De exacte verdeling van
het Rijksbudget over de actielijnen staat beschreven in artikel 5 van de Regio Deal.
Vervolgproces
In de Regio Deal zijn afspraken gemaakt op het niveau van genoemde actielijnen. Nu er duidelijkheid
is over de Regio Deal zal later dit jaar een afweging worden gemaakt over de verdeling van de
Rijksmiddelen binnen de plafonds van de actielijnen op projectniveau op basis van kwaliteit, impact
en resultaat. Het onderzoek naar de kwaliteit van de afzonderlijke projectvoorstellen wordt dit najaar
door dezelfde onafhankelijke adviescommissie opgepakt. De adviescommissie zal de Stuurgroep
Regio Deal van advies voorzien.
De Regio Deal is een driejarig investeringsprogramma (2020–2023). De Rijksmiddelen uit de Regio
Envelop worden via een specifieke uitkering beschikt aan de kassier, de provincie Overijssel. De
eerste tranche Rijksmiddelen van €11.25 miljoen komt in oktober beschikbaar. De eerste projecten
zullen naar verwachting in november van start gaan. We houden raden, staten en de achterbannen
van bedrijfsleven en onderwijs periodiek op de hoogte van de voortgang.
Tot slot
We zijn blij met de uiteindelijke Deal en het gezamenlijk bereikte resultaat op papier. Nu gaat het om
de uitvoering. Zoals het deze regio kenmerkt, pakken we die samen voortvarend op. We hebben een
duidelijk doel voor ogen: de vierde economische topregio van Nederland te worden waarbij we
aansluiten aan de economische hoofdstructuur. Deze Regio Deal geeft aan die ambitie een flinke
impuls. We gaan nu met elkaar de schouders eronder zetten om er een succes van te maken in het
belang van onze inwoners en bedrijven die er de komende jaren veel van zullen merken.
Voorzitter Regiegroep Regio Zwolle, Peter Snijders

