
Begin februari gingen we via twee 
webinars in gesprek met circa 150 
bestuurders, volksvertegenwoordigers 
en ambtenaren over fase 1 van de 
Verstedelijkingsstrategie en het 
gebiedsgericht MIRT Onderzoek Zwolle 
en omgeving. Goed om te weten dat de 
term Verstedelijkingsstrategie door het 
Rijk wordt gebruikt om in beeld te brengen 
waar de groei van wonen en werken tot 
2040 ruimtelijk een plek gaat krijgen en 
wat daarvoor nodig is. Het uitgangspunt 
voor de groei in Regio Zwolle is dat we 
kansen onderzoeken en de kwaliteiten 
van de regio willen behouden. Hierbij 
kijken we als regio ook naar effecten 
op samenhangende opgaven zoals 
bereikbaarheid, mobiliteit, klimaat en 
watersystemen, energie, natuur en 
landschap en leefbaarheid van kernen. 
Met de Verstedelijkingsstrategie Regio 
Zwolle werken we aan een gedeeld lange 
termijn beeld voor de toekomst van Regio 
Zwolle. Mijn collega, Martijn Dadema, 
burgemeester van Raalte, is voorzitter van 
de stuurgroep Verstedelijkingsstrategie. 

Ook de term ‘MIRT’ verdient uitleg 
is mijn ervaring en staat voor 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport. Dit is een 
programma dat het Rijk samen met 
landsdelen (provincies) opstelt via het 
Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT). Het 

Rijk met onder meer gedeputeerden 
van de provincies Gelderland en 
Overijssel bespreken strategische 
ontwikkelingen in de desbetreffende 
regio’s van het landsdeel en komen 
gezamenlijk tot afspraken. Een van die 
afspraken was dat Regio Zwolle tot een 
Verstedelijkingstrategie en gebiedsgericht 
MIRT Onderzoek komt. 

Deze afspraken zijn zonneklaar 
belangrijke ontwikkelingen die we in 
de regio samen oppakken. Dat doen we 
bijvoorbeeld in gesprekken met raden, 
Staten, bestuurders, ambtenaren, 
en bestuurders en medewerkers van 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. 
Half april vindt daarom het tweede 
webinar plaats over fase 2 van genoemde 
onderzoeken. Deze fase houdt in het 
uitwerken van de ontwikkelperspectieven: 
vitale en duurzame kernen, kracht van 
het netwerk, centrale stad Zwolle en 
klimaatregio. De gesprekken die we 
over de ontwikkelperspectieven in de 
regio voeren, zoals in ontwerpateliers 
en ambtelijke werkgroepen, leveren een 
schat aan input op. Zoals inzicht in de 
regio als geheel en hoe we ons tot elkaar 
verhouden. Daarnaast willen we het 
woningmarkprofiel helder krijgen door een 
analyse van de doelgroepen die naar onze 
regio trekken om hier te komen wonen. 

Regio Zwolle is een van de acht voorlopige 
NOVI-gebieden, aangewezen door het Rijk. 
NOVI-gebieden zijn instrumenten waarbij 
overheden meerdere jaren verbonden zijn 
en toewerken naar de echte gezamenlijke 
uitvoering van de verschillende opgave 
waarbij NOVI staat voor Nationale 
Omgevingsvisie. Eind maart was de eerste 
landelijke digitale NOVI-conferentie. Regio 
Zwolle kreeg de gelegenheid om ons als 
zogeheten NOVI-gebied te presenteren. 
Ed Anker, wethouder gemeente Zwolle, 
heeft in een aansprekende pitch uitgelegd 
welke kansen de status NOVI-gebied 
voor de regio én heel Nederland biedt. 
De opgave waar Regio Zwolle voor staat 
is complex, met name vanwege de 
klimaatopgave (in 2050 is de grens van het 
huidige watersysteem bereikt) in relatie 

tot de groeiopgave in de regio. Wat we 
hier in de regio doen, kan heel Nederland 
iets van leren: Regio Zwolle als delta van 
de toekomst. Vervolgens hebben Andreas 
van Rooijen (gemeente Zwolle) en Rolf van 
Toorn (Waterschap Drents Overijsselse 
Delta) een nadere inhoudelijke toelichting 
gegeven op ons zogeheten Plan van 
Doorpakken. 

Met tientallen deelnemers gingen we 
vervolgens in gesprek over de aanpak in 
Regio Zwolle. In het Plan van Doorpakken 
staat beschreven vanuit welke ambities 
we Regio Zwolle als NOVI-gebied gaan 
inrichten. Een samenvatting hiervan kunt 
u - binnenkort - lezen op  
www.regiozwolle.info/
deltavandetoekomst. 

Een derde mooie ontwikkeling is het 
onderzoek naar de toekomstbestendige 
bedrijventerreinen in onze regio. 
Digitaal kwamen daarom half februari 
ondernemers en wethouders samen om te 
spreken over resultaten uit dit onderzoek. 
Dit onderzoek krijgt een vervolg dat we 
de komende weken oppakken. We gaan 
met gemeenten en provincies bespreken 
hoe we vanuit de regio het gesprek tussen 
ondernemersverenigingen en gemeenten 
kunnen faciliteren. Ondernemers 
hebben dat nadrukkelijk verzocht in 
het webinar half februari. We starten 
met een enquête aan gemeenten en 
ondernemersverenigingen met als doel 
een eerste inventarisatie te maken van de 
behoeften. 

Vanaf nu zal ik u eens per drie maanden 
bijpraten over de ontwikkelingen 
vanuit de tafel Leefomgeving. Nu nog 
vanuit de gemeente De Wolden waar ik 
burgemeester ben. Naar verwachting in 
de loop van dit jaar als burgemeester van 
de Noordoostpolder. Ik blijf dus in onze 
mooie regio! 

Tot slot verwijs ik u naar regiozwolle.info. 
Deze site fungeert meer en meer als een 
platform. U vindt hier informatie over 
bijvoorbeeld de tafel Leefomgeving, 
verstedelijkingsstrategie en 
deltavandetoekomst.  

En uiteraard nodig ik u uit om bij vragen, 
suggesties en ideeën contact op te 
nemen met programmamanager Janneke 
Greveling via j.greveling@zwolle.nl. 

Het eerste kwartaal van 2021 omschrijf ik met trots als een enerverende en 
inspirerende periode op het gebied van de regionale opgave ‘Leefomgeving’. Wat 
speelt er veel in onze regio en wat wordt er hard gewerkt aan allerlei initiatieven om de 
regio nog sterker te maken. In deze column leg ik de accenten op drie ontwikkelingen: 
het onderzoek om te komen tot een Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, Regio 
Zwolle als NOVI-gebied en wat dat inhoudt voor onze regio, en tot slot het onderzoek 
‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen’ en hoe we dat samen met gemeenten en het 
bedrijfsleven oppakken. 

UIT DE TAFEL LEEFOMGEVING
Door voorzitter Roger de Groot 

Verstedelijkingsstrategie

NOVI-gebied: Regio Zwolle als delta van de toekomst

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

NOVI-gebied: Regio Zwolle als delta van de toekomstStatus NOVI-gebied voor Regio Zwolle
Op donderdag 20 mei is er een Bestuurlijk Overleg Leefomgeving met het 
landsdeel Oost over de status NOVI-gebied voor Regio Zwolle, waarin naar 
verwachting de minister positief besluit. Een belangrijk moment dat we 
absoluut feestelijk gaan markeren. Want Regio Zwolle als NOVI-gebied is een 
enorme mijlpaal in haar ontwikkeling dat positieve effecten heeft op alle 22 
regiogemeenten. 

Tot over drie maanden!

Hartelijke groet,

Roger de Groot
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