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UITNODIGING EN PROGRAMMA
STARTBIJEENKOMST NOVI GEBIED REGIO ZWOLLE
Samen werken aan een klimaatbestendige groeiregio

Donderdag 17 februari en vrijdag 4 maart
maak uw keuze of kies voor beide bijeenkomsten!

“We hebben samen het lef en brein…
om een klimaatbestendige groeiregio te zijn!”
De centrale vraag is ‘Hoe zetten we de volgende stap in het samen bouwen aan Regio
Zwolle als klimaatbestendige groeiregio?’ Dat doen we met aansprekende voorbeelden
en inspirerende bijdragen van deskundigen met alle gelegenheid voor het ophalen en
delen van kennis.
Uitnodiging aan:
• Bestuurders en medewerkers
van gemeenten, Rijk,
provincies, waterschappen en
onderwijsinstellingen.
• Studenten
• Ondernemers

•

•

Raadsleden, Statenleden
en leden van het Algemeen
Bestuur van de waterschappen
Inwoners en andere
belangstellenden

Welkom bij beide bijeenkomsten of maak uw keuze! Beide zijn digitaal!
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Programma voor de bijeenkomst op donderdag 17 februari:
Het programma is opgesplitst in twee delen:
van 9.30 tot 12.00 uur (plenair) en van 12.45 tot 15.30 uur (verdiepende workshops).
Wat kunt u globaal verwachten?
Ochtenddeel
09.30 tot 09.45 uur Inloop om de digitale uitzending te volgen.
09.45 tot 10.30 uur Welkom door dagvoorzitter Hannie te Grotenhuis in
samenspraak met regiovoorzitter Peter Snijders met
accenten op ‘wat is een NOVI-gebied’, ‘wat is de opgave’ en
‘waarom is het zo urgent?’
Janneke Greveling, programmamanager Leefomgeving,
brengt als moderator zoveel mogelijk uw vragen in.
10.30 tot 11.30 uur

We trekken de regio in met drie voorbeelden:
Kraanbolwerk, het Nationaal Park Dwingelderveld en
Ruimte voor de Vecht. Inspirerende video’s opgenomen in
deze gebieden - met mensen uit de praktijk over hoe zij
hun project hebben gerealiseerd vanuit klimaatadaptieve
maatregelen - wisselen we af met het gesprek aan de studiotafel over de dilemma’s die dat soms opleverde.
Onze rondetafelgasten zijn:
• Ed Anker, wethouder gemeente Zwolle
• Bert Boerman, gedeputeerde Overijssel
• Hans Kuipers, gedeputeerde Drenthe
• Dirk-Siert Schoonman, dijkgraaf waterschap Drents
Overijsselse Delta
• Vincent van der Werff, directeur Uitvoering Nationale
Omgevingsvisie, ministerie van BZK

11.30 tot 11.50 uur

Moment van aankondiging van Peter Glas, onze landelijke
deltacommissaris, die in de regio in gesprek gaat met
Pjotr Pypaert van 11 jaar. Belicht wordt - in een videoopname - het perspectief van een jonge inwoner over een
klimaatbestendige toekomst van deze regio.

11.50 tot 12.00 uur

Afsluiting van de ochtend door de dagvoorzitter in
samenspraak met de studiogasten en Henk Ovink,
internationale watergezant van de VN. Ovink verzorgt
als een geboren meester een les over klimaat voor
schoolkinderen, per video in beeld gebracht.

Middagdeel
12.45 tot 13.00 uur

Welkom en uitleg over workshops door de dagvoorzitter.

13.00 tot 13.30 uur

Inspirerende start door Li An Phoa (Drinkable Rivers).
Li An vertelt over haar initiatief om aandacht te vragen
voor drinkbaar water uit de rivieren.

13.30 tot 14.20 uur

Workshops ronde 1

Drie inspirerende workshops in twee rondes
We bieden u in verdiepende sessies de gelegenheid om uw kennis over Regio
Zwolle als NOVI-gebied te vergroten en te verbreden. De workshops worden
geleid door professionals vanuit de overheid, waterschappen en onderwijs. In
het aanmeldformulier kunt u uw keuzes aangeven.

14.25 tot 15.15 uur

Workshops ronde 2

Toelichting op de workshops
1. Kop van de Veluwe
Arnoud Leerling (gebiedsregisseur) en Romeo Neuteboom Spijker
(strategisch adviseur waterschap Vallei en Veluwe) nemen u mee in de
gebiedsverkenning ‘Kop van de Veluwe’ met water en bodem als leidend
principe. Jacob Spronk (strateeg gemeente Heerde) zoekt hierop de
verdieping op de bijdrage die agrarische bebouwing kan geven aan de
woningbehoefte vanuit integrale gebiedsontwikkeling.
2. Ontwikkelgebied Zwolle
Rik Heijnen (senior beleidsmedwerker Klimaatadaptatie bij het ministerie Infrastructuur en Waterstaat ) en Rolf van Toorn (beleidsadviseur
waterschap Drents Overijsselse Delta) nemen u mee in het onderzoek
dat naar aanleiding van de verstedelijkingsstrategie wordt gedaan. Bij
groei houden we rekenschap met de identiteit en kwaliteiten van de
stad, het ommeland en het gebied buiten de gemeentegrens, zoals de
Sallandse Heuvelrug en een deel van het Vechtdal. De inzichten over
klimaatbestendigheid van bestaande en nieuwe opgaven op meerdere
schaalniveaus worden aan de hand van ruimtelijk ontwerpend onderzoek groter.
3. ITC Faculty Geo-Information Science and Earth Observation Universiteit
Twente ‘Van wetenschap naar praktijk’
Gerard van der Steenhoven (hoogleraar klimaat aan de ITC Twente University en directeur KNMI) neemt u mee in de wetenschappelijke kant
van klimaat(verandering). Hoe ‘early warning’ ons in de praktijk behulpzaam kan zijn. Ook komt de rol van het KNMI aan bod. Medesprekers zijn
Victor Jetten (professor ITC Twente University) en Mark van der Meijde
(professor ITC Twente University) van het disaster resilience center.

15.15 tot 15.30 uur

Wrap-up door de dagvoorzitter.

Aanmelden
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Programma van het webinar op vrijdag 4 maart:
Digitaal inloggen vanuit huis, van 15.30 tot 17.00 uur. Een interactieve
informatiesessie met voorbeelden over hoe wij klimaatadaptie in de regio
aanpakken. Ook blikken we terug op de hoogtepunten van de startbijeenkomst op
17 februari met volop ruimte voor uw vragen.
Aanmelden

In tegenstelling tot wat in de save the date vermeld staat, is de bijeenkomst volledig
digitaal voor de deelnemers. Mocht u zich al hebben opgegeven voor aanwezigheid in
de studio, dan passen we dat aan in de deelnemerslijst. U krijgt enkele dagen van te
voren de toegangslink voor het platform.
“Als je een woonwijk bouwt in de ene gemeente kan dit invloed hebben op het waterpeil
ergens anders. In het NOVI gebied Regio Zwolle is daarom elke regiogemeente en zijn veel
partners onderdeel van deze ingewikkelde puzzel. Graag gaan we daarover met u in gesprek.
Welke rol ziet u voor zichzelf om Regio Zwolle tot een klimaatbestendige groeiregio te
ontwikkelen? En heeft u al ervaring hiermee? Ook delen we enkele voorbeelden uit de regio:
projecten die al klimaatbestendig aan de slag zijn gegaan”, aldus Dirk Siert Schoonman,
dijkgraaf waterschap Drents Overijsselse Delta, een van de bestuurlijke initiators van NOVI
gebied Regio Zwolle.

Wie zich nog niet heeft aangemeld: van harte welkom. Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Peter Snijders
Voorzitter Regio Zwolle

2122

Regio Zwolle in 2122…
We nemen u in gedachten mee naar een regio waar
het fijn leven is met droge voeten: bruisend, veilig
en gezond omringd door een bloeiende natuur. Waar
inwoners prettig wonen en werken. Waar de landbouw
zorgt voor voedsel op een verantwoorde manier in een
omgeving met een slim watersysteem.

2022

Regio Zwolle in 2022…
We nemen u mee naar de werkelijkheid: we krijgen steeds vaker te
maken met hoosbuien, we zien veel verdroging en kampen met de
stikstofproblematiek in veenweidegebieden. De waterafvoer in de rivieren
gaat te snel en de zeespiegel/IJsselmeerpeil - in directe verbinding met
de regio - stijgt steeds harder.

Wat staat ons dus te doen?
Het vraagt inspanningen van ons allemaal om deze huidige problemen op te lossen
om als Regio Zwolle een klimaatbestendige groeiregio te worden! Bijvoorbeeld door
het expliciet maken van elke ruimtelijke beslissing in het stedelijke gebied of bij elke
aanpassing in het landschap hoe deze bijdraagt aan klimaatbestendigheid en groei.
Wat betekent dat in de praktijk?
Het gaat om beslissingen en aanpassingen van nu met oog op de langere termijn.
Ruimte die we vandaag inrichten, kan overmorgen nodig zijn voor het bestrijden van
droogte of wateroverlast. Ook vraagt het van gemeenten, provincies, waterschappen
en ondernemers in onze regio om naar de regio als geheel kijken. Wat als langdurige
regenbuien zoals in Limburg in onze regio vallen? Deze vraag - en vele andere vragen laten zien dat oplossingen groter zijn dan bijvoorbeeld een enkele gemeente kan treffen.
Ambtelijk kernteam NOVI gebied Regio Zwolle
Goed om te weten dat het ambtelijke kernteam NOVI gebied met u kan denken
om deze puzzel te leggen. Of u nu bestuurder, dijkgraaf, politicus, ondernemer
of ambtenaar bent. Het team kan u ondersteunen om het inzicht in de regionale
klimaatbestendigheid te bevorderen. Inmiddels zijn zij al betrokken bij drie
deelgebieden die klimaatbestendigheid integreren in hun plannen. Het team werkt
verder aan het versterken van de governance (de wijze van organiseren en besturen) en
aan het verbeteren van de toegankelijkheid van kennis over klimaatadaptie. Voor vragen
bereikbaar via Iris Voorwerk, projectsecretaris, regiozwolle@zwolle.nl.

Tussen droom en daad…
‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’. Deze
veelgeciteerde woorden uit een gedicht van Willem Elsschot leert ons de uitdaging
te zien van NOVI gebied Regio Zwolle: om samen als één overheid (gemeenten,
provincies, Rijk en waterschappen) te komen tot een klimaatbestendige groeiregio…

