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Regio Zwolle heeft haar inwoners en ondernemers veel te brengen. De kern is dat
het licht bestuurlijke samenwerkingsverband meer kansen creëert op het gebied
van bereikbaarheid van belangrijke knooppunten, een stabiele economie plus sterke
arbeidsmarkt, duurzaamheidsontwikkelingen en een prettige leefomgeving. Hierbij wordt
samengewerkt tussen overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers. Steeds meer is
de regio een gesprekspartner voor het Rijk waarbij de belangen van de regio in Den Haag
meer stem en gezicht krijgen. Meer zichtbaarheid biedt meer kansen op het toewijzen van
financiële middelen om de regio nog krachtiger te maken.

Een van die ontwikkelingen is de Regio
Deal Regio Zwolle. Met deze Deal
werkt Regio Zwolle verder aan haar vijf
opgaven bereikbaarheid, economie,
human capital, energie en leefomgeving.
Het Rijk heeft in 2020 een investering
toegezegd van 22,5 miljoen in de Regio
Deal Regio Zwolle en lokale overheden
en ondernemers bijna 60 miljoen. De
Regio Deal biedt Regio Zwolle een unieke
economische en maatschappelijke impuls
door het versterken van innovatiekracht,
verduurzaming én leefbaarheid.

‘DE UITVOERING VAN DE
REGIO DEAL IS NU NOG
BELANGRIJKER GEZIEN DE
IMPACT VAN DE CORONACRISIS
OP IEDEREEN. ’
De Regio Deal heeft een lokale, regionale
én landelijke uitwerking voor inwoners en
bedrijven en is gericht op het versterken
van de brede welvaart en de daaraan
gekoppelde zogeheten Substainable
Development Goals (SDG’s) zoals de
Verenigde Naties die hebben opgesteld.
De uitvoering van de Regio Deal is nu
nog belangrijker gezien de impact van de
coronacrisis op iedereen.
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Uitvoering Regio Deal
Om werkelijk van start te kunnen, is het
een vereiste dat projecten van de Regio
Deal eerst hun financiële huiswerk op
orde hebben. De afgelopen maanden
zijn verschillende projecten zo ver dat
zij hun plannen gaan uitvoeren. Het
merendeel van de projecten is verdeeld
over vier actielijnen. Actielijn 1 richt zich
op de economische structuurversterking
door duurzaam groeien en circulair
ondernemen van het mkb. De tweede
actielijn houdt het toekomstbestendig
maken van de arbeidsmarkt in. En
een evenwichtige groei van stad en
platteland krijgt vorm vanuit actielijn
3 en tot slot via actielijn 4 gaan we aan
de slag met klimaatoplossingen. Naast
deze actielijnen is er nog een vijfde:
de governance van Regio Zwolle. In de
Regio Deal zijn specifieke afspraken
gemaakt over monitoring en evaluatie.
Per actielijn worden enkele projecten
toegelicht. In een volgende editie van
deze nieuwsbrief lichten we andere
projecten uit.

Mensen in de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord aan het werk met de
korona aardbei. Van deze aardbei wordt balsamico azijn gemaakt.

Economische structuurversterking door duurzaam
groeien en circulair ondernemen van het mkb
Vanuit de Regio Deal zet de regio in op het versterken van de
concurrentiepositie van mkb en familiebedrijven door samen met
ondernemers gericht te investeren in innovatie, vernieuwende
verdienmodellen, netwerken, productie en logistieke processen.
Een van de projecten vanuit de Regio Deal is ‘Ondernemersacademie
Circulair Ondernemen Regio’. Wat de academie bijzonder maakt, is dat
deelnemers niet alleen leren van de aangeboden lesstof, maar ook van
collega-ondernemers, die met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn.
Tegelijkertijd werken ondernemers aan hun eigen, individuele casus,
zodat de opgedane kennis direct toepasbaar is. Het opleidingstraject
gaat stapsgewijs van willen (scherp krijgen van circulaire ambities en
mogelijkheden), naar kunnen (plannen maken) en doen (uitwerken en
realiseren van plannen). De leerlijnen worden momenteel afgerond en dan
start de werving.
Daarnaast zijn er binnen het project ‘Circulair produceren en consumeren
in Westerveld’ stappen gezet. Bij circulair ondernemen komt veel kijken.
Meer dan alleen het ontwikkelen van een nieuw product of het duurzaam
verwerken van grondstoffen. Het gaat om een totaalproces waar, met de
juiste kennis en experimenteerruimte, vaak nog veel meer uit te halen is.
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In dit project wordt versnelling aangebracht in de transitie. Onder de naam
Collectief Circulair Westerveld. Met, voor en door lokale ondernemers en
inwoners. Het collectief helpt ondernemers en inwoners om de ecologische
footprint van consumeren en produceren te verkleinen en om de natuurlijke
landschappelijke kenmerken van de gemeente Westerveld bewaren.
Met de voeten in de klei. En vaak letterlijk. Een goed voorbeeld is de
Versnellingshoeve ’t Kiemt.
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Een ander voorbeeld is de Dutch Circular Polymer Valley (DCPV). Dit is een
samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in
Regio Zwolle. Dit netwerk stimuleert innovaties en samenwerking om het
aandeel gerecycled kunststof materiaal te laten stijgen. Het doel is om
een circulaire, toekomstbestendige en concurrerende kunststofsector te
realiseren.
Op www.regiozwolle.info/dcpv staan aansprekende voorbeelden. Onder
andere het project gerecyclede infiltratiefundering. Zes partijen uit
Overijssel hebben een infiltratiefundering van gerecycled plastic ontwikkeld.
Deze gerecyclede infiltratiefundering voorkomt verdroging van de grond én
geeft afgedankt plastic een tweede leven.
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Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt
Regio Zwolle heeft een sterke arbeidsmarkt en typeert zich door mensen
werkzekerheid en ontwikkelingskansen te bieden. Gericht op het benutten
van ieders talenten, zetten regiogemeenten in op het investeren in kennis
en kunde van iedereen die kan werken. Ruim 1.800 inwoners hebben zich
gemeld sinds de start van het project op www.groeivooruit.nl om aan de
slag te gaan met loopbaancoaching, om- of bijscholing. Ook samen met
werkgevers wordt geïnvesteerd in scholing van medewerkers, meer weten
kijk op upgradejezelfregiozwolle.nl.

Carin Mulder uit de gemeente Elburg aan de studie vanuit de kans die
‘groeivooruit’ biedt.
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Evenwichtige groei van stad en platteland
Een versterking van de brede welvaart nastreven, vraagt balans tussen stad
en ommeland. Denk hierbij aan de grotere steden en de omliggende dorpen,
plaatsen en natuurgebieden. Een van de projecten binnen de Regio Deal is
‘duurzame groei toerisme en recreatie in Westerveld’. In dit project wordt
ingezet op het stimuleren van meerdaags toerisme door te investeren in
de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van beleefconcepten. Daarbij wordt
de bereikbaarheid integraal meegenomen. Het doel is het realiseren
van een gevarieerdere ‘menukaart’ met verschillende beleefconcepten
voor bezoekers, met aandacht voor duurzaam vervoer, authenticiteit en
vermindering van de toeristische druk op kwetsbare natuurgebieden. Een
toename van meerdaags toerisme helpt ondernemers om een duurzame
economische vooruitgang te boeken. Een serie van zes thematische,
toeristische kaarten, zoals ‘de cultuursnuifkaart’ en ‘de jeetje dat wist ik niet
kaart’ zijn sinds vorig jaar verkrijgbaar om toeristen in de regio wegwijs te
helpen. Voor de zomer verschijnt de herdruk.
In het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ van Ruimte voor de Vecht is
een aantal deelprojecten opgenomen dat bijdraagt aan de balans tussen
stad & ommeland. Zo wordt binnenkort een nieuw fietspad opgeleverd
tussen Hardenberg en Rheeze, bestemd voor zowel recreatief als woon-/
werkverkeer.

Wethouder Alwin te Rietstap (links) op het nieuwe fietspad tussen Hardenberg en
Rheeze samen met projectleider Gert Jan ter Brugge.

Bij Varsen komt een nieuw pontje over de Vecht. Dit zorgt voor een
recreatieve verbinding die de beleving van het landschap aan beide zijden
van de rivier optimaliseert. Ondernemers en organisaties kunnen hierdoor
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aan beide zijden van de Vecht recreatieve arrangementen organiseren. Een
stevige impuls voor de lokale economie. Het is de bedoeling dat dit pontje,
samen met een uitzichtpunt, voor de zomer van 2021 worden opgeleverd.

Het pontje in aanbouw

Een anders actualiteit is de start van de werkzaamheden aan de oevers
van de Vecht. Om de biodiversiteit verder te verbeteren wordt langs
een deel van de oever bij Berkum Brinkhoek, daar waar het geen effect
heeft op waterveiligheid, de stortsteen verwijderd. Hierdoor ontstaat
een grotere variatie in de oever en de oeverbegroeiing en verbeteren de
omstandigheden voor waterfauna. Er worden laarzenpaden gemaakt voor
een verdere ontsluiting van het gebied voor recreanten en bewoners van de
aangrenzende wijk Berkum Brinkhoek en Aa-landen.
Deze werkzaamheden worden gecombineerd met het project Slenken
Kranenkolk. In de uiterwaarden van de Vecht liggen veel kolken en slenken.
Om de biodiversiteit, vooral het leefgebied voor vis, verder te verbeteren
en om de beleefbaarheid van het gebied te vergroten worden maatregelen
genomen om oude slenken in de uiterwaarden van de Vecht te herstellen.
In dit project gaat het vooral om het herstel van deze cultuurhistorisch
waardevolle landschappelijke elementen.

Vechtoevers bij Berkum (Zwolle) dat een beeld geeft van de plek van het laarzenpad.
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Aan de slag met klimaatoplossingen
Als Regio Zwolle zijn we een demo-delta voor heel Nederland, met
specifieke aandacht voor watersystemen in relatie tot klimaatverandering.
Zowel in de stad als in het ommeland. In nauwe samenwerking met
inwoners en bedrijven.
Het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ kwam al eerder aan bod. Met 23
deelprojecten brengt dit project de ontwikkeling van de nieuwe demodelta
in de praktijk. Bijvoorbeeld met het initiatief ‘Klimaatwinkelstraat Dalfsen’.
In samenwerking met ondernemers, bewoners, het waterschap en de
gemeente Dalfsen wordt een klimaatadaptieve winkelstraat gerealiseerd.
Verharde terreinen worden vergroend en waterbelevingselementen
worden toegevoegd. De maatregelen hebben twee doelen: hittestress
en wateroverlast beperken en het creëren van een aantrekkelijk
‘groenblauw’ winkelgebied. Een ander voorbeeld is het deelproject Vechtrijk
Gramsbergen. Samen met betrokkenen maken gemeente Hardenberg
en waterschap Vechtstromen een plan voor dit gebied. Het doel is een
waterrijk gebied langs de Vecht voor wandelen, fietsen, varen en om natuur
te beleven met behoud van de huidige landbouw.

Impressie van de Vecht
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Informatie over de mijlpalen
De ontwikkelingen en mijlpalen vanuit de
Regio Dealprojecten worden ook door de
projecteigenaren zelf gecommuniceerd.
Op www.regiozwolle.regiodeal is een
verzameling hiervan te vinden. Hier
staan alle projecten omschreven in de
speciale digitale Regio Zwolle glossy,
zie ook https://indd.adobe.com/
view/34028f35-7d9b-4f06-869af0f2083190de.
Substainable Development Goals (SDG’s)
De zeventien Substainable Development
Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen)
zijn erop gericht om van de wereld een

10.

VRAGEN EN ANTWOORDEN EDITIE 4 REGIO ZWOLLE

betere plek te maken in 2030. De SDG’s
zijn afgesproken door de landen die zijn
aangesloten bij de Verenigde Naties (VN),
waaronder Nederland. De doelen kwamen
er op basis van wereldwijde inbreng van
organisaties en individuen. De duurzame
ontwikkelingsdoelen startten in 2015
en lopen nog tot 2030. Ze zijn een
wereldwijd kompas voor uitdagingen als
armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.
Meer informatie?
Zie https://www.sdgnederland.nl.
Alle projecten vanuit de Regio Deal Regio
Zwolle dragen bij aan het behalen van
deze duurzame ontwikkelingsdoelen.

WWW.REGIOZWOLLE.INFO/REGIODEAL
MAIL: REGIOZWOLLE@ZWOLLE.NL
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