Regiorede Peter Snijders op donderdag 9 december tijdens het Regio Zwolle Congres
in de Spiegel in Zwolle
[…. Rapper Luc eindigt zijn rap met Regio Zwolle…]
Regio Zwolle, Regio Zwolle… Prachtig verwoord, Luc en hoe mooi zou het zijn als je 21
coupletten extra gaat maken?
Hoe je als inwoner van onze regio bijvoorbeeld Zwartewaterland, Dronten, Heerde of
Westerveld beleeft? Met als refrein ‘Regio Zwolle gaat naar voren, Regio Zwolle in ons
hart’?
Kunnen we die afspraak maken, Luc?
Sinds mensenheugenis vertellen mensen elkaar verhalen, wisselend per subcultuur of
generatie. Dat hoorden we net maar weer. Vandaag doen we ook volop aan
storytelling.
Opnieuw digitaal, met hulde voor de organisatie van het Regio Zwolle Congres. Dit jaar
zelfs voor de tiende keer! Van harte gefeliciteerd!
In het verhaal van Regio Zwolle staat onze ambitie centraal. We willen in 2030 de
vierde economische topregio zijn. Om samen met Metropool Regio Amsterdam, Den
Haag/Rotterdam en Brainport Eindhoven de economische hoofdstructuur te vormen
van Nederland.
Regio Zwolle is steeds meer het vierde hoekpunt en daarmee de schakel tussen de
Randstad en Noordoost-Europa.
En ondanks de coronacrisis leren de cijfers uit de Regio Zwolle Monitor – die ook
vandaag weer wordt gepresenteerd – dat we het economisch gezien als regio goed
doen. Onze ambitie is realistisch!
Mede door de diversiteit van sectoren verwachten we zelfs een relatief grote groei dit
jaar. Het tekent de weerbaarheid van u allen, ondanks dat het absoluut niet makkelijk
is met alle coronamaatregelen. En zeker niet voor sectoren als de horeca en de
reisbranche. Sterkte gewenst.
Wat steeds belangrijker wordt voor onze regio is dat groei hand in hand gaat met
versterking van de brede welvaart. Misschien wel juist door de coronasituatie. Een
economie waarin de mens centraal staat. Het thema van vandaag ‘winst voor later’
sluit daarbij aan.
Hierin heeft de emotie ‘hoop’ een verbindende factor. Voor optimisten én
pessimisten! Want waar we elkaar vinden in ‘hoop’ werken we het beste samen met
elkaar. Zo versterken we Regio Zwolle als leefbare samenleving. Waar we het welzijn
en de bloei van mensen ondersteunen door een sterke economie.
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‘Hoop’ hebben we nodig om te kunnen veranderen, wendbaar te blijven én voorbij de
coronacrisis te kijken. De focus te verschuiven naar de langere termijn. Zo staan we als
regio voor grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, digitalisering, woningkrapte en
het stikstofvraagstuk. Op de schaal van onze regio kunnen we veel aan, en ik durf te
stellen dat we een voorbeeld voor heel Nederland zijn. Hier creëren we oplossingen
waar heel Nederland wat aanheeft. Dat hebben we dit voorjaar aan de informateurs
van het nieuwe kabinet laten weten.
Zo werken we in de regio samen hard aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.
Gericht op beschikbaarheid, wendbaarheid en weerbaarheid van mensen. Ieders talent
telt. Hoe we dat doen, valt landelijk op.
De campagnes Upgrade jezelf en Groeivooruit zijn herkenbaar bij veel mensen. Dit jaar
zijn ruim 2500 inwoners uit de regio in opleiding gegaan voor omscholing of
bijscholing. Meer dan 650 ondernemers hebben zich aangemeld voor een cursus voor
hun medewerkers.
Ook hebben we een vraaggerichte crisis- en herstelaanpak ontwikkeld onder de
noemer van Regio Zwolle Brigade.
Ik ben er trots op dat we zoveel bedrijven hoop en perspectief bieden op winst voor
later!
Over het kabinet gesproken…het lijkt erop dat de kabinetsformatie nu echt vordert.
Waarschijnlijk dat de VVD, D66, CDA en ChristenUnie nog voor het kerstreces hun
coalitieakkoord presenteren.
Ik kijk hiernaar uit, want het Rijk is een belangrijke gesprekspartner voor de regio én
andersom!
We kennen de Regio Deal, een investeringsprogramma van bijna 90 miljoen euro
samen met Rijk en regio. De projecten hebben echt impact op onze ondernemers en
inwoners. Denk aan Rond Ondernemen, het opleidingsprogramma voor het middenen kleinbedrijf om de circulaire economie te versnellen. Of neem de Vecht die als
duurzame beleefrivier wordt ontwikkeld.
Sinds dit jaar zijn we partner voor het Rijk vanuit de Nationale omgevingsvisie, de NOVI
genaamd. Als NOVI gebied gaat de regio zich verder ontwikkelen tot een
klimaatbestendige groeiregio.
Ik noemde het al, klimaatverandering is een grote uitdaging. Steeds meer
overheidsbestuurders en ondernemers pakken die handschoen op.
Want steeds vaker krijgen we te maken met klimaatproblemen, zoals
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de wolkbreuk in Dalfsen,
de verdroging in de kop van de Veluwe en Salland,
en teveel stikstof in het nationaal park de Weerribben-Wieden.
De waterafvoer in de IJssel en de Vecht gaat te snel. En het IJsselmeerpeil - in directe
verbinding met de regio - stijgt steeds harder.
Dat vraagt iets van nieuwe plannen vanuit de overheid, waterschappen en u als
ondernemers! Werkt u voorbeeld in de wegenbouw of bouwt u huizen? Ook dan zijn
klimaatkeuzes steeds belangrijker. Zo blijven we aantrekkelijk voor de generaties na
ons en dat is winst voor later.
Parallel hieraan werken we samen met het Rijk aan nog een ander vraagstuk. Het gaat
hierbij om onderzoek om te komen tot een slimme verstedelijkingsstrategie. Ik hoorde
laatst iemand vragen: ‘Hoe staat het met de verdelingsstrategie?’.
Misschien is dat wel een betere term… In het onderzoek kijken we naar hoe we de
ruimte in de regio kunnen verdelen op het gebied van wonen, bereikbaarheid en de
energietransitie. Denk aan de duizenden woningen die nodig zijn terwijl we ook een
gezonde leefomgeving willen behouden. Dicht bij het openbaar vervoer of een
fietssnelweg.
In het licht van onze ambitie noem ik de regionale investerings-en
ontwikkelprogramma. Dit miljoenenplan is ontwikkeld door overheden, partners uit
het onderwijs en ons bedrijfsleven. Met de bedoeling om voorbij de Regio Deal te
kijken die eind 2023 afgerond is. We zoeken nadrukkelijk de afstemming met onze
gemeenteraden en Staten hierover.
En u begrijpt het al, dit vraagt een intensieve voorzetting van samenwerking met het
nieuwe aanstaande kabinet en volop met de Europese Unie in Brussel.
Kortom, op alle fronten werken we in Regio Zwolle samen. U als ondernemer heeft alle
kansen om hieraan bij te dragen. Starters en ervaren ondernemers. Onze
genomineerden van dit jaar en anderen die hun talenten inzetten.
Zoek de samenwerking op, pak uw kansen die we in de regio bieden. Laten we samen
gaan voor winst voor later!
U allen een fijne bijeenkomst toegewenst, in de zaal of digitaal!
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