
Een reis door het regionale investerings- en ontwikkelprogramma voor raadsleden en 
Statenleden.

Hoe houden we Regio Zwolle leefbaar en bereikbaar? Hoe versterken we onze 
innovatiekracht? Hoe maken we Regio Zwolle groen en klimaatbestendig? Hoe zorgen 
we ervoor dat er genoeg en passend werk is voor de mensen die hier nu, en in de 
toekomst, wonen?

Met vriendelijke groet,

Kees Praamstra
Secretaris Regio Zwolle

Geacht raadslid, Statenlid,

Lokaal denken is regionaal doen! Dat is ons motto om samen te gaan voor een nog 
sterkere Regio Zwolle. Centraal deze middag staat de inhoud van het investerings- en 
ontwikkelprogramma en wat dit voor uw gemeente of provincie kan betekenen. Het 
investerings- en ontwikkelprogramma is in samenwerking met overheden, partners 
uit het onderwijs en het bedrijfsleven voorbereid. We praten u bij en horen graag uw 
mening over het investerings- en ontwikkelprogramma. 

21

Het programma vanuit de studio Time to Speak in Meppel:
Welkom 
Peter Snijders, voorzitter Regio Zwolle.

Openingswoord 
Richard Korteland, burgemeester Meppel en portefeuillehouder investerings- en 
ontwikkelprogramma Regio Zwolle.

Introductie
Waar gaat het investerings- en ontwikkelprogramma precies over? 

Mooie vergezichten
Welke kansen zien we en welke concrete zaken pakken we binnen het investerings- en 
ontwikkelprogramma samen op. Laat u informeren en inspireren tijdens studiogesprekken door 
ondernemers en andere betrokkenen bij de projecten. 

Op verkenning
Vervolgstappen voor het investerings- en ontwikkelprogramma. Samen verkennen we de route 
van verdere uitwerking en samenwerking. 

In gesprek
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden 

U bent harte welkom om dit digitaal bij te wonen. U kunt 
zich hier aanmelden.
Na uw aanmelding ziet op het scherm een bevestiging. 
Begin januari ontvangt u het programma en de 
toegangslink. 

Stuur uw vragen vooraf in 
Vragen die u tijdens de bijeenkomst graag beantwoord 
ziet, kunt u sturen naar regiozwolle@zwolle.nl ter attentie 
van Annet Horstman, lobbyregisseur Regio Zwolle.  

UITNODIGING
INVESTERINGS- EN 

ONTWIKKELPROGRAMMA  
REGIO ZWOLLE

 
VOOR RAADSLEDEN EN STATENLEDEN  

Vrijdag 21 januari 2022  
 van 16.00 uur tot 18.00 uur   

  Online

Regio Zwolle heeft de ambitie in 2030 de 4e economische topregio van Nederland te 
worden. We streven naar een sterke economie, het verbeteren van de brede welvaart van 
onze inwoners en ondernemers en een goed woon-, werk- en leefklimaat.

Het investerings- en ontwikkelprogramma draagt bij aan die ambitie. Het is een 
meerjarige agenda die ontwikkeld wordt door overheden, partners uit het onderwijs en 
het bedrijfsleven Regio Zwolle. 

De beoogde investeringen zijn ondergebracht in drie zogeheten icoonprogramma’s:
• Groeistrategie Regio Zwolle gericht op innovatie ecosysteem, investeren in mensen, 

mobiliteit en vestigingsklimaat.
• Port of Zwolle – logistiek en circulair knooppunt Regio Zwolle.
• Regio Zwolle - woon- en leefomgeving van de toekomst.

Het gaat om projecten waaraan de regio de komende jaren wil gaan werken en waarvoor 
wij de samenwerking zoeken met het Rijk en Europa. 

Richard Korteland: “Het is een bijzondere reis die we zijn gestart. We hopen samen 
met u hieraan een mooi vervolg te kunnen geven. Het investeringsprogramma is een 
grote kans voor onze regio. Een kans om te investeren in het welzijn en de welvaart 
van onze ondernemers en inwoners. Hoe mooi zou het zijn als we in 2030 en latere 
jaren kunnen zeggen: deze bijeenkomst was een belangrijke etappe die ons samen 
dichter bij het einddoel heeft gebracht. Ik verheug me op een mooie en interactieve 
bijeenkomst.”

De kabinetsnota ‘Maak Verschil’ zette in 2016 een beweging in gang voor 
vernieuwing van de regionale samenwerking. Regio Zwolle deed als 
proeftuin mee. 

2016

2020

2022 
2030

2018
Dit leidde in 2018 tot de nota ‘Regio Zwolle stapt over eigen 
grenzen’ waarop we onze huidige regionale samenwerking hebben 
gebouwd.

Met de in juni 2020 met het Rijk gesloten Regio Deal Regio Zwolle is de 
samenwerking in een stroomversnelling gekomen.

In 2020 hebben we het adviesbureau BMC gevraagd de regionale 
samenwerking te evalueren. Het resultaat is een adviesrapport met 22 
aanbevelingen.

Eind 2020 zijn we gestart met het proces om te komen tot een 
meerjarig investerings- en ontwikkelprogramma met impactvolle, 
gemeentegrensoverschrijdende projecten. Zo werken we aan de brede 
welvaart: een betere toekomst voor onze inwoners en ondernemers en 
versterken we het woon-, leef-, en vestigingsklimaat van onze regio. 

2022-2030 Nederland en Europa staan voor grote uitdagingen en wij 
zijn ervan overtuigd dat Regio Zwolle kan helpen bij de aanpak van die 
opgaven. Met het investerings- en ontwikkelprogramma staan we goed 
voorgesorteerd op nieuw kabinetsbeleid en Europees beleid en maken we 
als regio blijvend het verschil. 

https://regiozwolle.info/aanmelding-informatiebijeenkomst-investerings-en-ontwikkelprogramma-21-januari/
mailto:regiozwolle@zwolle.nl

