Zwolle, februari 2022
Geachte heer Rutte, beste Mark,
Regio Zwolle feliciteert u van harte met het afronden van de formatie van uw vierde kabinet.
Wij wensen u en uw collega bewindspersonen veel wijsheid en succes toe bij de aanpak van de
complexe opgaven en uitdagingen waar Nederland voor staat. Als regio kijken wij uit naar een
constructieve samenwerking en dragen wij graag bij aan passende en duurzame oplossingen
waar ons land behoefte aan heeft.
Bij een felicitatie past een culinair cadeau. Komt u de smaak van Regio Zwolle proeven? Met
een van de beste topkeukens in Nederland, de Librije, weten wij waar een goed menu uit
bestaat. Daarom hebben wij voor u een vijfgangendiner samengesteld met ingrediënten uit alle
windstreken van de regio. Een menu dat u inspireert en uitdaagt om in nauwe samenwerking
met de regio de grote opgaven aan te pakken. Een menu dat dé basis vormt voor de toekomst
van Nederland, waar wij vanuit partnerschap met u graag een bijdrage aan leveren.

MENUKAART VOOR HET KABINET-RUTTE IV
HET AANBOD VAN REGIO ZWOLLE

Amuse

De klimaatbestendige groeiregio
Regio Zwolle ontwikkelt zich als NOVI-gebied tot een klimaatbestendige groeiregio: blijvend
aantrekkelijk qua woon- en leefomgeving en economisch vitaal. Wij hebben de kennis en kunde
in huis om klimaatbestendig te bouwen tegen toekomstige hitte, droogte en wateroverlast.

***

Voorgerecht

Investeringsprogramma’s voor de brede welvaart
Met onze Regio Deal Regio Zwolle (2020-2023) en ons meerjarig investeringsprogramma
(2022-2030) werken wij aan de brede welvaart: een betere toekomst voor onze inwoners en
ondernemers en een versterkt woon-, leef-, en vestigingsklimaat.

***

Tussengerecht

Ontwikkellocaties van internationale allure
Onze twee ontwikkellocaties van internationale allure, de Spoorzone en Port of Zwolle, zijn
de trots van de regio. Port of Zwolle is de diepst inlandig gelegen zeehaven van Nederland:
een logistiek centrum voor circulaire bedrijvigheid en energie. Goed voor 600 miljoen euro
aan economische waarde en een fysieke proeftuin voor klimaatadaptatie, energietransitie,
circulariteit en natuurvriendelijkheid. Spoorzone Regio Zwolle is het tweede OV-knooppunt
van Nederland, kennis- en innovatiehart van de regio, hotspot voor impact-makers en
creatievelingen en het middelpunt van innovaties op het gebied van klimaatadaptatie.

***

Hoofdgerecht

Bewezen succesvolle human capital- en crisis- en herstelaanpak
In Regio Zwolle hebben wij een human capital- (brede arbeidsmarktaanpak) en crisis- en
herstelaanpak ontwikkeld die werkt. Met onze unieke human capital aanpak versterken
wij de arbeidsmarkt op het gebied van beschikbaarheid, inclusiviteit en wendbaarheid.
Bewezen succesvol: in korte tijd hebben wij al duizenden inwoners kunnen helpen met een
loopbaangesprek, verwijzing naar tools en scholingsvouchers. Onze Regio Zwolle Brigade staat
ondernemers bij met raad en daad en helpt Nederland investerend uit de coronacrisis.

***

Dessert

De samenwerkingscultuur
De Hanzementaliteit zit in ons bloed, waardoor het in Regio Zwolle bruist van de samenwerking.
Vanuit onze waarden - gunnen, groeien en grensontkennend denken en werken - pakken wij
de grote maatschappelijke opgaven op. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven
hebben gezamenlijk een stevige infrastructuur gebouwd om onze ambities waar te maken.
Een infrastructuur waarbij wij elkaar blind weten te vinden. Een goede basis voor een sectoroverstijgende aanpak van de transitieopgaven.

Met een kijkje in de keuken delen wij u onze ingrediënten voor een geslaagd diner:
•

Werk opgavegericht, sectoroverstijgend, verbindend en met hart en oog voor de regio.

•

Altijd met het belang van inwoners en ondernemers voorop.

•

Laat systemen los, denk in oplossingen.

•

Bied ruimte en regelvrijheid om te experimenteren met nieuwe regionale menukaarten.

•

Investeer mee in Regio Zwolle, zodat ook de rest van Nederland kan proeven van de
verrassende en vernieuwende gerechten.

Het diner wordt compleet gemaakt dankzij de beleving in ons restaurant. Gastvrijheid staat bij
ons op één. Vanuit noaberschap kijken wij van nature altijd naar elkaar om. En de democratie
staat bij ons hoog in het vaandel: betrokkenheid komt terug in alles wat wij doen. Dit maakt
Regio Zwolle de ideale experimenteerregio om aan de slag te gaan met de toekomst van
Nederland. Wij vertellen u graag over onze succesformule, want wij hebben de expertise, kracht
en de ruimte om mee te bouwen aan het Nederland van nu en te anticiperen op het Nederland
van morgen. En onze formule is, via onze weg, spoor- en vaarweginfrastructuur – letterlijk – snel
te delen met de rest van Nederland.
Graag nodigen wij u uit om hier te komen
proeven van ons menu en de samenwerking
tijdens een werkbezoek. Met 22 gemeenten in
vier provincies, onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven is Regio Zwolle een partner van
formaat. Kunnen wij u binnenkort verwelkomen?
Wij zien uit naar een nadere kennismaking. Tip:
neem al uw collega bewindspersonen mee, want
Regio Zwolle smaakt naar meer. En mocht een
dag niet genoeg zijn om ons menu te proeven,
dan zijn er genoeg mogelijkheden voor een
langer verblijf.
U kunt daarvoor contact op (laten) nemen met Annet Horstman, public affairs adviseur Regio
Zwolle, via a.horstman@zwolle.nl of 0621105180.
Wij kijken uit naar de samenwerking.
Met vriendelijke groeten,

Peter Snijders

Richard Korteland

Voorzitter Regio Zwolle

Portefeuillehouder public affairs Regio Zwolle

