
Toespraak regiovoorzitter Peter Snijders als bijdrage uitgestelde Regio Zwolle Dag 

Dank je wel Sara, je draagt onze regio opnieuw kunstig en creatief uit.  

En wat is het hier stil en leeg…In tegenstelling tot de grote animo voor deze Regio Zwolle Dag 

vol inspirerende ontmoetingen en levende gesprekken. Ook de leerzame bijdrage van Otto 

Raspe over brede welvaart gaan we vandaag missen. We hadden er zin in, we hebben elkaar al 

zolang niet gezien.  

Dat enthousiasme houden we vast tot de volgende keer. We komen weer samen! Als de 

coronabesmettingen onder controle zijn en de ziekenhuizen op normale kracht kunnen werken. 

Want als het weer mag én kan dan willen we het ook goed doen.  

En intussen werken we samen keihard aan onze regio vanuit onze centrale ambitie om vierde 

economische topregio van Nederland te worden in 2030 met oog voor de brede welvaart.  

Concreet doen we dat via onze regionale opgaven. Een ander voorbeeld is het investerings- en 

ontwikkelprogramma dat om een miljoeneninvestering vraagt. Denk aan wat dit kan betekenen 

voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Port of Zwolle… 

We zijn door onze unieke samenwerking steeds zichtbaarder in Den Haag. In de praktijk 

betekent dat we partner zijn van het Rijk vanuit verschillende invalshoeken:  

de Regio Deal Regio Zwolle, Regio Zwolle als NOVI-gebied om een klimaatbestendige groeiregio 

te worden, en het onderzoek naar de verstedelijkingsstrategie: goed wonen ook bij groei. 

En neem de lobbysuccessen op het gebied van de verbeteringen aan cruciale wegen als de N35 

en de A28, en de spoorverbinding Zwolle-Enschede-Munster. Goede verbindingen zijn cruciaal 

voor de ontwikkeling van onze regio. Economisch gezien maar ook voor de leefbaarheid van ons 

gebied. Leefbaarheid als brede welvaart, kansen voor iedereen, vanaf de wieg! Op het gebied 

van werk, opleiding en wonen.  

Dit alles vraagt een structurele bestuurlijke betrokkenheid om de zichtbaarheid van de regio 

verder te versterken. Om echt schouder aan schouder te bouwen aan onze regio. Dat vraagt 

inspanningen van u allen. En steeds concreter: aanwezigheid in Den Haag en het inzetten van je 

eigen netwerken. Want Nederland staat voor grote uitdagingen en Den Haag kan wel wat meer 

Regio Zwolle gebruiken. We willen met het nieuwe kabinet aan de slag.  

En ik kan u verzekeren; er liggen ook financiële kansen in Brussel voor regio’s in Nederland. 

Maar dat geld komt niet vanzelf naar ons toe. Dat vraagt goeddoordachte plannen, dat vraagt 

kennis over Brussel, dat vraagt gezamenlijk lobbykracht in afstemming met de provincies.  

Kunnen we op u rekenen? 

Over een paar maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De ervaring leert dat er vele 

wisselingen volgen. Ik vraag u om de kracht van regionaal samenwerken te borgen in de 

opvolging. Praat hierover binnen uw college én gemeentefracties! En vanuit het Regio Zwolle 

Bureau zullen we u daarbij ondersteunen.  

Tot slot… we staan er economisch verrassend goed voor, dat blijkt ook uit de eerste resultaten 

van de jaarlijkse Regio Zwolle Monitor. Maar toch, we zitten midden in een coronacrisis. We 

hebben elkaar heel hard nodig, dus zie naar elkaar om want alleen dan kunnen met elkaar die 

vierde golf aan.  

Blijf samenwerken, laat je horen, zie naar elkaar om en blijf vooral gezond!  


