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TERUGBLIK OP EEN 
DYNAMISCH LOBBYJAAR 

Regio Zwolle is zichtbaar en actief aanwezig in Den 
Haag en Brussel, waar we de belangen van de regio 
voor het voetlicht brengen. We vragen (blijvende) 
aandacht voor onze opgaven en bieden oplossingen 
voor nationale en Europese vraagstukken. 
Met als doel toe te treden tot de economische 
hoofdstructuur van Nederland als vierde 
economische topregio. We zijn hiermee dé schakel 
tussen de Randstad en Duitsland/Scandinavië op het 
gebied van economie en bereikbaarheid. De groei 
gaat hand in hand met verduurzaming en versterking 
van de brede welvaart. Dat doen we via media-

uitingen, brieven aan het kabinet, gesprekken met 
Eerste en Tweede Kamerleden, bewindspersonen en 
Europarlementariërs. Waar mogelijk in coalities met 
anderen en in nauwe afstemming met de lobbyisten 
van onze provincies in Den Haag en Brussel. Ook de 
contacten in netwerken als de VNG, G40 en M50 zijn 
belangrijk hiervoor.

2021 was een jaar waarin corona opnieuw de 
boventoon voerde. Het public affairs werk ging 
desondanks zo goed mogelijk door, zij het soms op 
afstand. Lobbyafspraken vanuit huis volgden elkaar 

in hoog tempo op. Door de coronacrisis moesten 
ook veel werkbezoeken digitaal plaatsvinden. 
Daarom is extra geïnvesteerd in filmpjes en digitale 
rondleidingen. Hierdoor kregen Kamerleden, 
Europarlementariërs en ambtenaren van de 
ministeries toch het gevoel dat zijzelf een kijkje in de 
keuken konden nemen.

We begonnen 2021 goed. In januari zaten 
regiovoorzitter Peter Snijders en demissionair 
minister Carola Schouten van het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), digitaal 
bij elkaar aan tafel. Snijders sprak met de minister 
over de meerwaarde van de Regio Deal Regio Zwolle. 
De minister roemde de Rijk-regio samenwerking die 
in Regio Zwolle tot stand is gekomen.

Vlak voor de zomer kende demissionair minister 
Kajsa Ollongren van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en koninkrijkrelaties (BZK) de status van 
NOVI-gebied toe aan Regio Zwolle. Deze aanwijzing 
betekent een enorme impuls voor de regio. 

Daarop volgde een zomer waarin gelukkig meer 
mogelijk was. Van koningin Maxima tot Erik Jan van 
Kempen, programmadirecteur Omgevingswet bij 
het ministerie van BZK en van Deltacommissaris 
Peter Glas tot demissionair staatssecretaris Stientje 
van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW). Allen bezochten het afgelopen jaar onze 
regio. Ze lieten zich informeren over en inspireren 
door de succesvolle regionale human capital 
agenda, onze crisis- en herstelaanpak corona, 
de 360-gradenaanpak in klimaatadaptatie en de 
bereikbaarheidsopgaven.

Het afgelopen jaar was ook het jaar van de Tweede 
Kamerverkiezingen en de daarop volgende 
kabinetsformatie. Begin januari bood het kabinet 
collectief zijn ontslag aan, twee maanden voor de 
verkiezingen, als reactie op een rapport over de 

Met gepaste trots presenteert Regio Zwolle haar eerste public affairs jaarverslag. Een jaar in het teken 
van samenwerken, (digitaal) netwerken en kansen verzilveren. In dit interactieve jaarverslag ziet, hoort en 
leest u alles over onze lobby en wat het Regio Zwolle heeft opgeleverd.

“ Als NOVI-gebied gaat Regio 
Zwolle samen met waterschappen, 
Overijssel en het Rijk aan de slag met 
klimaatbestendig groeien.”
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toeslagenaffaire. De demissionaire status van het kabinet en het moeizame formatieproces hadden 
vanzelfsprekend gevolgen voor onze lobby. Nieuw beleid werd niet gemaakt, veel onderwerpen werden 
door de Tweede Kamer controversieel verklaard en het demissionaire kabinet kon maandenlang 
geen ingrijpende besluiten nemen. Tegelijkertijd was deze beleidsarme periode geschikt voor 
kennismakingsgesprekken met (nieuwe) Kamerleden. Hiermee kon de basis worden gelegd voor de 
lobby richting het nieuwe kabinet in de komende regeerperiode. Vlak voor het kerstreces was er een 
coalitieakkoord. Na 274 dagen van slepende onderhandelingen presenteerden VVD, D66, CDA en 
ChristenUnie het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. 

Ook in Brussel weten we de weg steeds beter te vinden. In de periode 2014-2020 is ruim €154 miljoen 
subsidie binnengehaald. In totaal werden 1.348 projecten op het gebied van regionale economie, 
innovatie, arbeidsmarkt en plattelandsontwikkeling gesubsidieerd. Daar plukken gemeenten, bedrijven 
en kennisinstellingen in de hele regio de vruchten van. Het resultaat mag er zijn, maar het kan nóg 
beter. Daarom maken we voor 2022 extra geld vrij voor de uitvoering van onze Europastrategie. 

Afgelopen jaar is veel moois tot stand gekomen. Prestaties die met inzet van velen van u zijn bereikt. In 
dit jaaroverzicht vol video's, cijfers en foto's blikken we in vogelvlucht terug. De lijst van lobbyresultaten 
is nog langer en dat zegt wat. Een impuls voor onze economie en brede welvaart. Laat u inspireren door 
wat tot stand is gebracht. In de video hiernaast blikken we nog één keer terug op het lobbyjaar 2021. 

Richard Korteland
Burgemeester Meppel 
Portefeuillehouder Public Affairs – Regio Zwolle

Klik hi
er om 

de vide
o te 

bekijke
n

https://youtu.be/ShxvZ6L7h2A
https://youtu.be/ShxvZ6L7h2A
https://youtu.be/ShxvZ6L7h2A
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DIT GEBEURDE  
ER IN 2021
Hiernaast ziet u het lobbyjaar 2021 
in een oogopslag. Op sommige 
mijlpalen kunt u klikken om direct het 
bijbehorende artikel te lezen. Wilt u het 
volledige jaaroverzicht lezen? Blader 
dan door naar pagina 8 en verder. 
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PROFESSIONALISERING 
PUBLIC AFFAIRS 

Lobbydriehoeken
Onze lobby naar Den Haag en Brussel geven we 
vorm met lobbydriehoeken. Dit zijn teams van een 
bestuurder, ambtelijk trekker en een public affairs 
adviseur. In onze belangenbehartiging trekken we zo 
veel mogelijk samen op met anderen, bijvoorbeeld 
als regio binnen Oost-Nederland. Zo kunnen we een 
krachtiger geluid laten horen. 

Strategisch relatiemanagement
In het kader van relatiemanagement is een lobby- en 
relatiebeheerkalender ontwikkeld, die voor meer 
inzicht en afstemming van de lobby zorgt. Hierin 

staan alle (netwerk)bijeenkomsten, ontmoetingen, 
inkomende en uitgaande werkbezoeken. De kalender 
wordt regelmatig geactualiseerd en eens per twee 
maanden besproken in het regionale public affairs 
overleg.

Netwerken en bouwen aan relaties
Om kansen in Den Haag en Brussel te benutten en 
om invloed uit te oefenen op regelgeving, beleid 
en beschikbare middelen, nemen bestuurders en 
ambtenaren uit Regio Zwolle deel aan netwerken. Zo 
zorgen we voor goede relaties, passende profilering 
en een effectieve lobby ter plekke. 

In 2021 is de public affairs aanpak van Regio Zwolle geprofessionaliseerd. De Regiegroep Regio Zwolle 
heeft in maart de public affairs agenda vastgesteld. Deze gezamenlijke agenda met lobbyprioriteiten helpt 
om als regio sterker naar buiten te treden. 

Dit zijn de regio’s 
met de sterkste 
lobbykracht

3

2

2

1

5
4

  Noord-Holland 
  Noord  

  Drechtsteden  

  Achterhoek  

  Twente  

  Regio Zwolle  

  Noordoost Fryslân  

Bewezen succesvol: zichtbaar en goed 
in contact
Dat de Regio Zwolle er in Den Haag 
goed op staat, blijkt uit het onderzoek 
van adviesbureau WePublic. Zij deden 
onderzoek naar de lobbykracht onder 
vijftien regio’s, waarbij Regio Zwolle de 
gedeelde tweede plek bemachtigde. 
Kamerleden spraken lovende woorden 
over Regio Zwolle: “Zichtbaar en goed in 
contact.”

9

https://wepublic.nl/wp-content/uploads/2021/03/20210303_Onderzoeksresultaten-Regionale-Lobbykrachtmeting.pdf 
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Leergang public affairs: weten hoe de 
Haagse en Brusselse hazen écht lopen

Om de lobby naar een hoger niveau te tillen, 
is in maart de leergang public affairs Regio 
Zwolle van start gegaan onder leiding van 
public affairs adviseur Regio Zwolle Annet 
Horstman. Gedurende vijf dagdelen ging een 
enthousiaste groep deelnemers, bestaande 
uit medewerkers van provincies, gemeenten, 
werkgeversorganisaties en onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen aan de slag met de fijne 
kneepjes van het lobbyen. 

Gastsprekers waren onder meer Tweede 
Kamerlid Thom van Campen, regio-ambassadeur 
Oost-Nederland bij het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) Edwin 
Ouwejan, VNG lobbyist Richard van Vliet en senior 
Public Affairs Adviseur Oost-Nederland Hans 
Verbeek. We kijken of we deze leergang opnieuw 
aan kunnen bieden. Ook organiseren we in 2022 
na de gemeenteraadsverkiezingen een verkorte 
versie van de leergang voor bestuurders.

“Met veel plezier heb ik het 
afgelopen jaar deelgenomen aan 
de leergang public affairs van 
Regio Zwolle. Veel verschillende 
facetten kwamen langs: het 
onderscheid tussen public 
affairs en lobby, het formuleren 
van een lobby-boodschap, 
de organisatie van het 
thuisfront, lobby-instrumenten, 
netwerkvorming en Europa. 
Extra aantrekkelijk was de 
inzet van diverse gastsprekers, 
zoals lobbyisten, ambtenaren, 
Kamerleden, politiek 
assistenten en meer. Wat de 
leergang bovendien bijzonder 
maakte, was dat de voorbeelden 
vanuit onze eigen Regio Zwolle 
public affairs agenda direct 
voorhanden waren!”

"De leergang was voor mij heel 
waardevol omdat je kennis vergaart 
over het lobbyvak en tegelijk je 
collega’s in de regio beter leert 
kennen. Sterk vond ik de experts die 
als gast per onderwerp erbij waren."

"De leergang public affairs gaf 
een mooie inkijk in de wereld van 
de beïnvloeding van (politieke)
besluitvorming. Met als belangrijke 
boodschap: heb je verhaal op orde , 
heb gevoel voor de timing en kies je 
speerpunten". 

 “De leergang bestond uit een 
aantal goed georganiseerde 
bijeenkomsten. Ik heb geleerd 
dat je als organisatie je eigen 
lobbydoelen helder moet 
hebben, met goede afstemming 
in de driehoek bestaande 
uit College van Bestuur, 
beleidsafdeling en marketing & 
communicatie. Hoe lobby werkt 
(en niet werkt), en waarom 
samenwerken zo belangrijk is. 
Naast de inhoud vond ik het 
buitengewoon waardevol om 
de andere deelnemers te leren 
kennen, die afkomstig waren 
vanuit verschillende sectoren. 
Ik kan deelname zeker aanraden 
als je professioneler wilt 
nadenken over je public affairs 
beleid en praktijk.”

Tineke de Nooij,  
deelnemer en bestuursadviseur bij 
gemeente Kampen 

Bert Hansma,  
deelnemer en regisseur bij samenwerkings-
organisatie de Wolden - Hoogeveen

Auke Oosterhoff,  
deelnemer en regiomanager bij VNO NCW 
Regio Zwolle

Arnout de Leeuw, deelnemer en manager 
Beleid & Kwaliteit bij Windesheim
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REGIO ZWOLLE IN DEN HAAG
In politiek Den Haag was 2021 een overgangsjaar vanwege de Tweede 
Kamerverkiezingen en de daarop volgende formatie. Verkiezingen die de 
boeken in gaan als anders dan alle anderen: digitale campagnes, meerdere 
dagen stemmen en stemmen per brief. 

“Een leven lang ontwikkelen is nu belangrijker 
dan ooit. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, 
er komen nieuwe banen bij en er verdwijnen 
banen. De regio’s in Oost-Nederland zijn bewezen 
succesvol in het begeleiden van mensen (van 
werk) naar werk. ”
Trudy Huisman, voorzitter Economic Board Regio Zwolle

Unieke campagne zet Oost-Nederland in  
Den Haag op de kaart

Digitale werkbezoeken voor kandidaat-Kamerleden 
We waren als regio actief binnen Nederland Slim Benutten, 
een unieke campagne vanuit Oost-Nederland. We 
organiseerden gezamenlijk een aantal digitale werkbezoeken. 

Werkbezoek mkb en familiebedrijven
Op 12 februari vond het werkbezoek mkb en familiebedrijven 
plaats. De negen kandidaat-Kamerleden kregen een 
virtueel inkijkje bij een aantal mkb-parels: Wecovi uit 
Zwolle (winnaar Ondernemersprijs Regio Zwolle 2020), 
Leadax uit Wapenveld (bekend van de loodvervangers) 
en innovatief bouwbedrijf Hanzestrohm. Doel was om de 
kandidaat-Kamerleden kennis te laten maken met wat 
Oost-Nederland te bieden heeft en hen voor te bereiden 
op hun toekomstige portefeuille. De ondernemers 
en aanwezige bestuurders hadden een duidelijke 
boodschap voor de kandidaat-Kamerleden: verbeter de 
toegang van het mkb tot fondsen, verlaag de regeldruk, 
investeer in een leven lang ontwikkelen en sluit daarbij 
aan op de bestaande structuur in de regio’s. 

Kandidaat-Kamerleden maken kennis met 
Regio Zwolle

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 
heeft Regio Zwolle lobbyboodschappen opgesteld 
die met bestuurders zijn gedeeld om via hun eigen 
partijpolitieke lijnen in te brengen. De regionale 
kandidaat-Kamerleden werden eind februari 
uitgenodigd voor een online kennismaking. We gingen 
in gesprek over de regionale arbeidsmarktaanpak, 

de woningbouwopgave, de bereikbaarheid van de 
regio en natuurlijk de coronacrisis en de daarvoor 
bestemde steunpakketten van het Rijk. We bouwden 
zo een goede positie op om op deze thema’s het 
gesprek met de uiteindelijk gekozen Tweede 
Kamerleden verder aan te gaan.

13

Klik hier om 
de video te 
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https://youtu.be/NX7iFM-8vZI
https://youtu.be/tkAUBSPUYcI
https://youtu.be/tkAUBSPUYcI
https://youtu.be/NX7iFM-8vZI
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Christianne van der Wal
@ChristianneWal

Digitaal Werkbezoek kandidaat kamerleden aan Oost-
Nederland! Onze boodschap: gebruik onze sterke 
ondernemers en de kracht van ons MKB in Oost-
Nederland, voor heel Nederland! #NLslimbenutten 
https://nederlandslimbenutten.nl/2021/02/12/het...

Laurens de Lange
@ldelangeterra

vandaag input gegeven aan de oostelijke kandidaat-
kamerleden namens #vnoncwmidden met mooie 
voorbeelden van bedrijven uit #regiozwolle

Werkbezoek woningbouw
Twee weken later werden de kandidaat-Kamerleden 
bijgepraat over een ander belangrijk thema: de 
woningbouwopgave. De aanwezige bestuurders en 
ondernemers vroegen aandacht voor de gevolgen 
van de stikstofcrisis voor de woningbouw en een 
haalbare en betaalbare verduurzaming van de 
gebouwde omgeving. 
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https://nederlandslimbenutten.nl/ruimte-voor-wonen-en-bereikbaarheid/
https://vimeo.com/513801030/fa071d1a05
https://vimeo.com/513801030/fa071d1a05
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Kandidaat-Kamerleden presenteren  
Akte van Oost

De digitale werkbezoeken maakten veel los en 
gaven de inspiratie en input voor de Akte van Oost, 
die vlak voor de verkiezingen werd gepresenteerd. 
(Kandidaat-)Kamerleden uit Oost-Nederland van 
CDA, CU, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, SP, Volt en 
VVD verklaren zich met deze gezamenlijke Akte in 
te zetten voor de economie en bereikbaarheid van 
Oost-Nederland en aan de slag te gaan met opgaven 
op gebied van wonen, landbouw en natuur en de inzet 
van nieuwe technologieën. In de Akte onderstrepen 
zij de innovatieve oplossingen die Oost-Nederland 
biedt voor diverse nationale opgaven. 

Het is voor het eerst dat een dergelijke brede 
vertegenwoordiging van kandidaat-Kamerleden in 
aanloop naar de verkiezingen een verklaring als deze 
presenteert. Het stuk vormt een goede basis voor 
de samenwerking tussen de nieuw gekozen Tweede 
Kamer, de provincies en de regio’s in Oost-Nederland.

Media-aandacht
Het nieuws van de ondertekening van de Akte van 
Oost werd flink opgepakt door de media. Uitgebreide 
berichtgeving was er in De Stentor, de Gelderlander, 
Tubantia, RTV Oost en het Nederlands Dagblad. 
Ook het populaire radioprogramma Met het Oog op 
Morgen (Radio 1) besteedde aandacht aan de Akte van 
Oost. 

Hilde Palland Mulder #CDA
@Hilde_PM

We moeten #NLslimbenutten en alle regio’s dragen daar aan bij! Goede 
gezamenlijke agenda vanuit @ProvOverijssel & @provgelderland 
meegekregen met de #AktevanOost. Om de kansen en opgaven uit 
#OostNederland in Den Haag voor het voetlicht te brengen. Doe ik! 🍀
#KrachtvanOost #CDA

Andries Heidema
@AndriesHeidema

Uniek dat kandidaat-Kamerleden uit onze provincies 
voorafgaand aan de verkiezingen met de Akte van Oost 
komen. Voor de kiezer mooi om te zien dat partijen 
elkaar voor belangrijke thema’s in Oost-Nederland juist 
weten te vinden. #KrachtvanOost #AktevanOost

https://www.destentor.nl/verkiezingen-2021/regionale-politici-rechts-en-links-gaan-samenwerken-om-oosten-in-den-haag-op-de-kaart-te-zetten~a1095793/
https://lobby-den-haag.email-provider.nl/link/3lrbk0dbg0/r8gmuywrhk/fltvrt4atr/hbo3acotg1/myov0s7blw
https://lobby-den-haag.email-provider.nl/link/3lrbk0dbg0/r8gmuywrhk/p9kr2r2rn3/hbo3acotg1/myov0s7blw
https://lobby-den-haag.email-provider.nl/link/3lrbk0dbg0/r8gmuywrhk/8ekz2bq5hh/hbo3acotg1/myov0s7blw
https://lobby-den-haag.email-provider.nl/link/3lrbk0dbg0/r8gmuywrhk/cb0ma3vcvv/hbo3acotg1/myov0s7blw
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Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. 
Voor die opgaven zijn innovatieve oplossingen 
nodig. Veel van die oplossingen worden ontwikkeld 
in Oost-Nederland. Sinds het voorjaar van 2020 zijn 
de provincies Overijssel en Gelderland en de acht 
regio’s in Oost-Nederland (de Achterhoek, Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Cleantech Regio, 
Foodvalley, Fruitdelta Rivierenland, de Noord-Veluwe, 
Twente en Regio Zwolle), de Economic Boards, 
MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden 
de campagne Nederland Slim Benutten gestart. 
Hiermee geven ze zichtbaarheid aan de Kracht 
van Oost. Oost-Nederland wil laten zien welke 
mogelijkheden hier liggen en aan de rest van Nederland geboden 
worden. Meer informatie is te vinden op nederlandslimbenutten.nl. 

De VVD kwam als 
winnaar van de Tweede 
Kamerverkiezingen uit de 
bus, gevolgd door D66. Maar 
liefst vier partijen kwamen 
nieuw in de Kamer: JA21 en 
VOLT met drie zetels, BIJ1 
en de BoerBurgerBeweging 
met elk één zetel. Na de 
verkiezingen van maart 
waren er zeventien verkozen 
fracties, een evenaring van 
het record uit 1918. Met de 
afsplitsingen van Groep 
Van Haga en Groep Omtzigt 
staat de teller op een 
recordaantal van negentien 
Kamerfracties.

Nederland Slim Benutten
Recordaantal fracties in de 
Tweede Kamer

Klik hier om de video 
te bekijken met de 9 
kandidaten die de Akte 
van Oost ondersteunen

Zetels
BIJ1: 1

SP: 9

GL: 8

PvdA: 9

PvdD: 6

DENK: 3

D66: 24

Den Haan:    1

Volt: 3

CU: 5

CDA: 14

Omtzigt: 1

SGP: 3

BBB: 1

VVD: 34

JA21: 3

FVD: 5

Van Haga: 3

PVV: 17

http://nederlandslimbenutten.nl
https://nederlandslimbenutten.nl/aktevanoost-1/
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Interbestuurlijke verhoudingen
Financiën medeoverheden
Gemeentelijke herindelingen
Openbaarheid van bestuur

Landbouw 
Voedselkwaliteit
Stikstofproblematiek

Financiën
Infrastructuur en waterstaat
Economische zaken en klimaat
Sociale zaken en digitale zaken

Weginfrastructuur
Luchtvaart en scheepvaart

Financiën

Sociale zaken en werkgelegenheid 
VWS (medisch-ethisch)
Kerkgenootschappen

Mark Strolenberg

Thom van Campen

Chris Stoffer

Daniel Koerhuis

Edgar Mulder

Hilde Palland

Tweede kamerlid sinds September 2021

Tweede kamerlid sinds Maart 2021

Tweede kamerlid sinds April 2018

Tweede kamerlid sinds Maart 2017

Tweede kamerlid sinds Maart 2017

Tweede kamerlid sinds Mei 2019

Woonplaats: Hoogeveen

Woonplaats: Zwolle

Woonplaats: Elspeet

Woonplaats: Raalte

Woonplaats: Zwolle

Woonplaats: Kampen

Regionale Kamerleden met gevulde rugzak op 
pad gestuurd

Uiteindelijk zijn zes Kamerleden uit Regio Zwolle 
verkozen. Na de installatie zijn de Kamerleden door 
regiovoorzitter Peter Snijders gefeliciteerd en met een 
goed gevulde rugzak op pad gestuurd. De inhoud van de 
rugzak is afkomstig van bedrijven uit de regio en sluit aan 
bij onze regionale opgaven.

Met hen, maar ook met andere Kamerleden die voor de 
regio belangrijke dossiers in hun portefeuille hebben, 
worden de contacten de komende tijd geïntensiveerd. 

Hilde Palland Mulder #CDA
@Hilde_PM

Boodschap goed ontvangen! 
Veel dank @RegioZwolle! 
#wehoudendelijnenkort 
#volksvertegenwoordiger #Regio

21
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Regio Zwolle biedt nieuw kabinet  
helpende hand 

Eind mei al stuurde Regio Zwolle een brief en ‘spoken 
word’ video naar de informateur, de onderhandelende 
partijen en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. 
Onze boodschap: Nederland staat de komende vier 
jaar voor grote opgaven. Een duurzaam economisch  
 

 
 
 
herstel na de coronacrisis, de klimaatopgave, de 
verstedelijking, de energie- en landbouwtransitie, het 
stikstofvraagstuk en baanzekerheid. Regio Zwolle is 
de ideale experimenteerregio om aan de slag te gaan 
met deze opgaven. 

We bieden het nieuwe kabinet:

• Oplossingen voor klimaatvraagstukken, 
beproefd in de klimaatbestendige 
groeiregio Zwolle 

• Ruimte om te bouwen
• Ruimte om te experimenteren met een 

leven lang leren
• Een crisis en herstelaanpak onder de 

noemer ‘Regio Zwolle brigade’, klaar om 
Nederland investerend uit de crisis te halen

• Twee grote ontwikkellocaties – Port of 
Zwolle en de Spoorzone – van strategisch 
belang voor de BV Nederland 

• En onze samenwerkingskracht

Bram Harmsma
@BramHarmsma

@RegioZwolle zoekt een ministersploeg die met 
ons samen wil werken aan de brede welvaart van 
Nederland. Vanuit een nieuw regeerakkoord met 
oog en oor voor de regio. Hoe? Check:

23

Klik hier om de video te bekijken

https://regiozwolle.info/wp-content/uploads/2021/05/20210520-Regio-Zwolle-aanbod-kabinetsformatie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VYgemfZx-AU
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Kabinetsaanbod vanuit Oost-Nederland
In aanvulling op de Akte van Oost hebben ook de 
provincies Overijssel en Gelderland, mede namens 
de regio’s, een brief aan de informateur gestuurd. 
De brief gaat in op welke manier ambities van Oost-
Nederland te implementeren zijn. Het nieuwe kabinet 
wordt uitgenodigd om samen met Oost-Nederland de 
uitdagingen van deze tijd aan te gaan en daarbij de 
kracht van Oost-Nederland in te zetten. Lees hier de 
brief aan de informateurs. 

Prinsjesdag

Op 21 september presenteerde het demissionaire 
kabinet de Miljoenennota en bijbehorende 
departementale begrotingen voor 2022 aan de 
Tweede Kamer. Deze bevatten weinig tot geen 
nieuwe beleidsvoornemens. Traditiegetrouw 
vond nog diezelfde middag het drukbezochte 
Prinsjesdagcongres van Regio Zwolle plaats. Dit keer 
bij Duntep in Staphorst. Hier werd een eerste analyse 
van de Miljoenennota besproken, met de effecten 
daarvan voor Regio Zwolle.

Analyse begrotingen
Regio Zwolle heeft een analyse van de begrotingen 
gemaakt op de voor de regio belangrijkste 
onderwerpen. Hierover hebben we onze regionale 
Kamerleden en enkele woordvoerders per brief 
geïnformeerd. We hebben aandacht gevraagd voor 
de Zwolle-Twente-Münster spoorverbinding, de 
betrokkenheid van decentrale overheden bij het 
Europees Herstelfonds, de woningbouwopgave, 
het tekort aan netcapaciteit en continuering van de 
Regio Deals.

Coalitieakkoord Rutte-IV

Na maanden van onderhandelen presenteerde het 
kabinet Rutte-IV op 15 december het coalitieakkoord. 
Reden tot blijdschap, doordat een groot deel van 
het in maart gepresenteerde kabinetsaanbod van 
Regio Zwolle hierin terug komt. Zo wil het kabinet 
werk maken van de grote transitieopgaven met 
een transitiefonds voor landbouw en natuur en 
komt zij met een klimaatfonds van €35 miljard. Ook 
gaat het kabinet extra investeren in innovatieve 
technologieën. De woningbouw wordt versneld met 
een Nationale Woon- en Bouwagenda en er wordt 
€7,5 miljard gereserveerd voor het ontsluiten van 
woningen in de veertien verstedelijkingsgebieden, 
waarvan de Spoorzone Zwolle er een is. Daarnaast 
reserveert het kabinet 900 miljoen voor een nieuwe 
tranche Regiodeals voor het versterken van de brede 
welvaart. 

Maar er zijn ook zorgen: over de bezuinigingen op de 
jeugdzorg, de opschalingskorting (wordt bevroren, 
niet afgeschaft) en de greep uit het gemeentefonds 
voor de bekostiging van woningbouw. Veel onderdelen 

uit het coalitieakkoord moeten nog nader worden 
ingevuld. De komende jaren blijven we toezien op de 
uitwerking van de plannen, om ervoor te zorgen dat 
de aangekondigde investeringen daadwerkelijk Regio 
Zwolle ten goede komen.

https://nederlandslimbenutten.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/210421-PB-bijlage-Brief-informateur-Gelderland-Overijssel.pdf
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€154 MILJOEN
AAN EUROPESE SUBSIDIES 
REGIO ZWOLLE 
VAN 2014-2020

€214 PER  
INWONER 

€38 PER JAAR

ECONOMISCHE INVESTERINGSIMPULS VAN €267 MILJOEN
 (MULTIPLIER EFFECT VAN 1,73)

SUBSIDIEBESTEMMINGEN:

RESULTATEN:

1348 
PROJECTEN 
VOOR DE REGIONALE 
ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, 
PLATTELANDSONTWIKKELING 
EN INNOVATIE

ARBEIDSPLAATSEN

KONINKLIJK NEDERLANDS LUCHT- EN 
RUIMTEVAARTCENTRUM IN MARKNESSE 
HAALDE 13% VAN DE TOTALE SUBSIDIE BINNEN

VAN DE SUBSIDIES 
VOOR BEDRIJFSLEVEN, 

MEER DAN DE HELFT DAARVAN NAAR MKB
60%

5000 

VEEL SUBSIDIES NAAR HOGESCHOOL WINDESHEIM, LANDSTEDE, CIBAP EN 
DELTION COLLEGE EN HET WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

REGIO ZWOLLE IN BRUSSEL

Regio Zwolle haalt fors bedrag binnen aan 
Europese subsidies

Dit is terug te zien in het onderzoek dat Regio Zwolle 
door adviesbureau ERAC heeft laten uitvoeren (zie 
infographic). Bedrijven, instellingen en overheden 
in Regio Zwolle weten de weg naar Brussel goed 
te vinden, waardoor de subsidies de hele regio ten 
goede komen. Over de uitkomsten van het rapport is 
op 30 maart een druk bezocht webinar georganiseerd 
waar gedeputeerde Eddy van Hijum uit Overijssel één 

van de sprekers was. Om in de toekomst nog meer 
te profiteren van Europese programma’s en deze 
zo goed mogelijk te benutten investeren we vanaf 
2022 extra in capaciteit voor de uitvoering van onze 
Europa-agenda. Het complete rapport vindt u hier.

Europa is voor Regio Zwolle van steeds groter belang. Regio Zwolle en Europa zetten allebei in op een 
groene en digitale transitie. Door samen te werken met andere Europese regio’s en het verkrijgen van 
Europese middelen kan Regio Zwolle haar ambities versneld realiseren. 
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https://regiozwolle.info/wp-content/uploads/2021/04/Inventarisatie-Europese-subsidie-Regio-Zwolle-peildatum-1-december-2020.pdf
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Laurens Dassen
@DassenLaurens

Weer zegt de Kamer tegen het kabinet: ga aan de slag met de 
plannen voor het EU-herstelfonds.

Werk samen met gemeentes en provincies! Naast goede 
ideeën, hebben ze een grote en belangrijke rol in de uitvoering 
van de investeringen in vergroening en digitalisering.

Blij met de brede steun in de Kamer voor de oproep van 
@DassenLaurens om per direct te starten met de consultatie 
van decentrale overheden over het Nationaal Herstelplan 
(RRP, 6 mld) voor een slimme en schone economie. 

Dit is waarom >>
https://ipo.nl/actueel/samen-6-miljard-ophalen-uit-brussel/

#partnerschap

Eddy van Hijum @vanHijum · 9 nov. 2021

programma’s en deze zo goed mogelijk te benutten 
investeren we vanaf 2022 extra op capaciteit voor de 
uitvoering van onze Europa-agenda. Link naar het 
complete rapport vindt 
u hier.

Luister ook naar de 
BNR podcast met Eddy 
van Hijum en Frans 
Timmermans.

Gedeputeerde van Hijum: 
‘Kabinet treuzelt met indienen 
coronaherstelplan, ons geduld is op.’

Inzet op het Europees Herstelfonds
 
Ons gezamenlijk doel is als eerste regio uit de 
crisis komen met focus op vergroening, innovatie 
en circulariteit. Het Europese Herstelpakket van 
€750 miljard kan daaraan een belangrijke bijdrage 
leveren. Daarvan kan Nederland aanspraak maken 
op €4,7 miljard, mits Brussel instemt met het door 
Nederland ingediende plan. Voorwaarde is dat het 
herstelplan geschreven wordt in samenwerking met 
de decentrale overheden en relevante stakeholders. 
Lokale overheden staan te springen om het geld 
en willen betrokken worden bij het opstellen van 
het plan, maar het demissionaire kabinet wilde 
geen besluiten nemen. Inmiddels is Nederland 
hekkensluiter, doordat we het enige land zijn dat nog 
geen nationaal herstelplan heeft ingediend. 

"Beste Mark en Stef": inzet op betrokkenheid
Vanuit de VNG Commissie Europa en Internationaal 
was wethouder René de Heer (Zwolle) afgelopen 
jaar actief betrokken bij de lobby rond het Europees 
Herstelplan. Samen met onder meer gedeputeerde 
Eddy van Hijum (Overijssel) heeft hij zich hard 

gemaakt voor het snel indienen van een herstelplan 
en betrokkenheid van decentrale overheden bij de 
planontwikkeling. 

Een brede coalitie, 
waaronder het IPO, de 
VNG, UWV, VNO-NCW, 
MKB-Nederland, de 
VSNU en Bouwend 
Nederland, heeft een 
indringende open 
brief ‘Beste Mark en 
Stef’ geschreven. 
Hierin werd gesteld 
dat de regionale 
betrokkenheid 
onvoldoende is en 
het Rijk de verplichte 
betrokkenheid van 
decentrale overheden 
serieus moet invullen. 
Deze boodschap is door Regio Zwolle en provincie 
ook ingebracht bij de begrotingsbehandelingen van 
EZK. 

Grote opgaven, Green Deal 
De ambities vanuit de Europese Green Deal stellen grote uitdagingen aan de Nederlandse economie. Grote transities zijn nodig op gebied van de industrie, de landbouw, transport en arbeidsmarkt. Europa ondersteunt dat met de Recovery & Resilience Facility (RRF). Hiermee kunnen we investeren in het klaar maken van de economie voor morgen met oog voor duurzaamheid. We moeten daarom werken aan een slimme, schone en sterke (regio-nale) economie. Het gaat dan om het investeren in innovatie, fysieke, digitale en ener-gie-infrastructuur, mobiliteit en de arbeidsmarkt. Dat kan niet vanuit Den Haag alleen.   

Aanbod meedenken en meedoen met Nationaal Plan Onderstaande partijen willen u daarom een aanbod doen. Wij bieden u partnerships aan om samen de plannen goed en sterk te maken en snel en efficiënt uit te voeren. Want de provincies en gemeenten hebben kennis van de regio’s en kunnen hier in korte tijd programmeren, regisseren en verbinden. Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft de benodigde kennis in huis. De sector digitale infrastructuur kan helpen bij de plannen om Nederland een ijzersterke basis te geven voor digitalisering.   
Laat 6 miljard uit Europa niet liggen! 
In de Recovery & Resilience Facility (RRF) is bijna 6 miljard beschikbaar voor Nederland om onder ander te investeren in mobiliteit, klimaat en digitalisering. Daarvoor moet Nederland wel een plan maken, en dat komt er maar niet van nu de formatie voortduurt. Toch is haast geboden: we hebben nog tot eind april volgend jaar om het in te dienen, maar hoe langer we wachten hoe minder tijd er is om het geld ook goed uit te geven.  

Haagse achterkamertjes 
Europa vraagt de lidstaten om de regio’s te betrekken bij het opstellen van het nationaal plan. Vele landen organiseren stakeholder consultaties en stakeholder conferenties. In Nederland vinden de voorbereidingen echter plaats achter gesloten deuren. De ambtelijk voorbereidingen voor een herstelplan zijn gaande in Den Haag, maar de provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven en NGO’s worden hier niet bij betrokken. Dit terwijl het RRF de inbreng van regio’s als harde voorwaarde stelt om in aanmerking te komen voor toekenning. Diverse moties hierover van de Kamer (van Dijk, Dassen) worden niet uitgevoerd.  

 
Laten we het samen doen, in alle openheid Wij vragen om actief betrokken en geïnformeerd te worden over de plannen en bieden aan de plannen ook werkelijkheid te laten worden: zonder de maatschappelijke partners lukt het niet. We vragen de regering daarom om gauw een stakeholders conferentie te organiseren en ons actief te betrekken bij het opstellen van het nationaal plan voor het RRF. We moeten doen waar NL zo goed in is, samen werken, en daar horen achterkamertjes niet bij.  

Beste M�k en Stef
Den Haag, 28 oktober 2021

Huis van de Nederlandse Provincies
@HNPbrussel

📝De open brief is gepresenteerd en de boodschap aan 
@markrutte @ministerblok is duidelijk: er moet nu een 
#nationaalherstelplan komen en het kabinet moet regio's 
en regionale partners direct gaan betrekken in het 
schrijven ervan. 👊 #EUherstelfonds #BesteMarkenStef 
#EuropeseUnie

Onze inzet werd beloond: in de aangenomen 
motie Dassen-Van der Lee is de regering dringend 
verzocht om de samenwerking met decentrale 
overheden en relevante stakeholders op te starten. 

29

Deelname aan de VNG Commissie Europa en 
Internationaal en Comité van de Regio’s
Wethouder René de Heer (Zwolle) is vanwege zijn 
lidmaatschap van de VNG Commissie Europa 
en Internationaal tevens lid van het Comité van 
de Regio’s in Brussel, een adviesorgaan voor de 
Europese Commissie. Hij is belast met cohesiebeleid 
en de Europese stedelijke Agenda. Als zodanig is 
hij het afgelopen jaar betrokken geweest bij de 
fondsendiscussie (Structuurfondsen en Europees 
Herstelplan).

https://ipo.nl/actueel/samen-6-miljard-ophalen-uit-brussel/
http://hier
https://www.bnr.nl/player/audio/10206571/10457289
https://www.bnr.nl/player/audio/10206571/10457289
https://www.ipo.nl/media/gnwd4yk1/def_openbrief_rrf.pdf
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Podcast
Meer weten over de internationale activiteiten van 
de VNG? Wethouder René de Heer (Zwolle) vertelt 
in deze podcast samen met burgermeesterJan van 
Zanen (voorzitter VNG) en wethouder Brigitte van den 
Berg (Beverwijk) hoe zij de belangen van Nederlandse 
gemeenten behartigen. 

Regio Zwolle presenteert zichzelf aan Europa 
op het thema slimme mobiliteit

Tijdens de Europese Week van de Regio’s en Steden 
in oktober organiseerde Regio Zwolle samen met 
de partners van Th!nk East Netherlands een online 
workshop met als titel ‘Regions shaping Europe’s 
digital future’. Beleidsadviseur mobiliteit Alexander 
Kamermans (gemeente Zwolle) en beleidsadviseur 
mobiliteit Michael Bloksgaard (gemeente Aarhus, 
Denemarken) deelden recente inzichten over hoe data 
helpt fietsbeleid te verbeteren. Directeur Port of Zwolle 
Jeroen van den Ende en CEO Gemba Seafood Consulting 
Jens Hendrik Moeller uit Kopenhagen schetsten welke 
kansen digitalisering voor de havens biedt. 

Sinds 2019 werken de 24 Oost-Nederlandse 
partners van het Innovatieprofiel Oost-
Nederland met de slogan ‘Th!nk East 
Netherlands’ ter profilering in Europa op 
twee speerpunten: Health en Smart and 
Sustainable Industries. Doelstelling is mkb 
en kennisinstellingen in de regio nog meer 
laten profiteren van Europese programma’s 
en fondsen waarbij de regie in Brussel ligt, 
zoals het kennis- en innovatieprogramma 
Horizon2020. Door ons in Europa gezamenlijk 
als Oost-Nederland duidelijk te profileren, 
weten internationale partners ons 
makkelijker te vinden. 
Meer weten? 
Kijk dan op de 
website. 

Think East Netherlands

31

Klik hier om 
de video te 
bekijken

https://www.youtube.com/watch?v=JrrR05mP2Qs 
https://thinkeast.nl/
https://thinkeast.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=SXXFgg6hoMM


32. 33

ROTTERDAM

AMSTERDAM

BRUSSEL

ANTWERPEN

ZWOLLE NORTH SEA - BALTIC CORRIDOR

NORTH SEA - BALTIC CORRIDOR

BREMEN

HAMBURG

BERLIJN

LEIPZIG

ROSTOCK

MAASTRICHT

KAMPEN

IJSSEL

KETELMEER

ZWARTE MEER

MEPPEL

ZWOLLE

Samen bouwen aan de North Sea Baltic 
Corridor

Regio Zwolle ligt strategisch op de North Sea 
Baltic Corridor, één van de belangrijke Europese 
transportcorridors. Om de positie op deze TEN-T 
corridor te versterken, werken we samen met 
de provincie Overijssel, de Twente Board en de 
Cleantech Regio aan een gezamenlijke visie en het 
opbouwen van een internationaal netwerk langs de 
corridor. In opdracht doet Public Result onderzoek 
naar de kansen voor intensievere samenwerking. Op 
22 november zijn de eerste resultaten gepresenteerd 
aan de Europese Commissie en positief ontvangen. 

Werkbezoek duurzame corridor
Eerder dit jaar spraken gedeputeerde 

Bert Boerman (Overijssel) en 
burgemeester Richard 

Korteland (Meppel) 
samen met hun 

collega’s uit 
Twente en de 

Cleantech Regio met Europarlementariërs over 
de plannen om de corridor te verduurzamen. 
Europarlementariërs Tom Berendsen (CDA) en Dorien 
Rookmaker (ECR) toonden zich enthousiast over het 
realiseren van een netwerk van Clean Energy Hubs 
en beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen. Dit is 
belangrijk voor de transitie van voer- en vaartuigen 
van fossiele brandstoffen naar klimaatvriendelijkere 
brandstoffen. Het draagt bij aan de Europese Green 
Deal doelstellingen. In 2022 krijgen deze gesprekken 
een vervolg. 
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Europarlementariërs maken kennis met 
duurzaamheidsplannen Port of Zwolle

In een digitaal werkbezoek werden 
Europarlementariërs Vera Tax (PvdA) en Caroline 
Nagtegaal (VVD) begin december ontvangen door 
burgemeester Sander de Rouwe (Kampen), directeur 
Port of Zwolle Jeroen van den Ende, gedeputeerde 
Eddy van Hijum (Overijssel) en wethouder Henk 
ten Hulscher (Meppel). Zij maakten kennis met de 
duurzaamheidsplannen van Port of Zwolle. 

Caroline Nagtegaal en Vera Tax lieten weten 
geïnspireerd te zijn: “Van dit soort ondernemers zien 
we er graag meer. Ondernemers die bijdragen aan het 
oplossen van een wereldwijd probleem door voorop 
te lopen met waterstof. Zij verdienen de steun vanuit 
Europa.” 

Werkbezoek regionale Kamerleden Port of Zwolle
Begin juli bezocht ook een delegatie regionale 
Kamerleden Port of Zwolle. De Kamerleden waren 
onder de indruk van de ontwikkelingen op het gebied 
van circulariteit, hernieuwbare energie, duurzame 

Elf meter – een wereld van verschil

Voor de toekomst van de bedrijvigheid in het havengebied 
is verbreding van de sluis bij Kornwerderzand essentieel. Zo 
wordt Port of Zwolle een zeehaven waarmee de drie havens 
van Zwolle, Meppel en Kampen bereikbaar zijn voor grotere 
schepen. Ook voor de Port of Urk is de verbreding van grote 
betekenis. Eind juni werd na een stevige lobby vanuit Regio 
Zwolle, de provincies Overijssel, Drenthe, Flevoland en 
Friesland en het regionale bedrijfsleven een motie van Tweede 
Kamerlid Pieter Grinwis (CU) aangenomen. De regering 
wordt opgeroepen om regie te nemen bij het komen tot een 
nieuwe afspraak voor het innen van de marktbijdrage zodat 
kan worden overgegaan tot realisatie van de verruiming van 
de sluis. De gesprekken hierover tussen het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, de provincies, gemeenten en 
het bedrijfsleven lopen. De volledige motie vindt u hier.

Eind november zat Port of Zwolle in de uitzending van 
De Nieuwe economie van RTL-Z Nieuws. In dit item 
vertelt Jeroen van den Ende over de rol van Port of 
Zwolle als logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid. 
U kunt de uitzending hier terugkijken. 

De Nieuwe Economie
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grondstoffen en klimaatadaptatie. “De energietransitie is hier 
echt voelbaar”, aldus een van de Kamerleden. 

Dat gold ook voor Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) die 
het havengebied al in augustus bezocht. Zij gaf aan de wensen 
met betrekking tot waterstof mee te nemen naar Den Haag. 

“Een aantal ondernemers rondom de 
Zuiderzeehaven werkt aan plannen om 
binnenvaartschepen op lokaal opgewekte 
groene waterstof te laten varen. Plan 
is om dit vanaf 2023 te realiseren. Als 
waterstof ergens een succes kan 
worden, moet dat hier zijn. Wij kunnen 
dankzij onze strategische ligging een 
voortrekkersrol pakken.”

Sander de Rouwe, 
Burgemeester van de 
gemeente Kampen

Peter de Groot
@pedegro

Prachtig werkbezoek aan @RegioZwolle samen met collega  
@danielkoerhuis! Start bij @HoebenBV te Kampen in de  
@PortofZwolle. Mooi voorbeeld van hergebruik is win-win! 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-A-79.html
https://www.youtube.com/watch?v=V31JPqPIREA
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WERKEND EN ONDERNEMEND 
REGIO ZWOLLE
Regionale crisis- en herstelaanpak arbeidsmarkt
Corona heeft het bedrijfsleven in de volle 
breedte geraakt. Drie op de tien ondernemers 
ondervindt problemen door de coronacrisis. 
Regio Zwolle heeft een vraaggerichte crisis- en 
herstelaanpak ontwikkeld onder de noemer Regio 
Zwolle Brigade. Met als doel zo snel mogelijk de 
economie te laten herstellen van de coronacrisis. 
Dit doet Regio Zwolle door ondernemers die het 
nodig hebben met raad en daad te helpen en 
bedrijven die nauwelijks zijn geraakt te activeren 
om het herstel te versnellen.  Werknemers die hun 
baan verliezen worden ondersteund om snel weer 
aan het werk te kunnen met GroeiVooruit. 

GroeiVooruit heeft al veel inwoners kunnen 
helpen. Tijdens een werkbezoek met regionale 

Kamerleden werd GroeiVooruit deelnemer 
Maarten van Meeteren in het zonnetje gezet. Van 
Meeteren is de 500ste inwoner van Regio Zwolle 
die met behulp van loopbaancoaching door Groei 
Vooruit zicht heeft op werk.  
 
Meer weten over de regionale aanpak? Kijk op  
www.groeivooruit.nl ,  
www.upgradejezelfregiozwolle.nl en  
www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl 

In december ontving de arbeidsmarktregio 
Zwolle €2,8 miljoen vanuit het Europese 
subsidieprogramma REACT-EU ESF. Dit geld 
wordt gebruikt om de afstand tot de arbeidsmarkt 
voor werkzoekenden en kwetsbare werkenden te 
verkleinen.

http://www.groeivooruit.nl
http://www.upgradejezelfregiozwolle.nl
http://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl
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Dag met een gouden randje: Koninklijk 
bezoek aan Regio Zwolle

Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor 
Ondernemerschap, bracht samen met SER-Kroonlid 
Geert ten Dam en voorzitter MKB-Nederland Jacco 
Vonhof een bezoek aan Regio Zwolle. Ze werden op 
vakantiepark en familiecamping de Beerze Bulten 
in Ommen ontvangen door de voorzitter Human 
Capital Agenda Regio Zwolle en bestuurlijk trekker 
van de regionale crisis- en herstelaanpak René de 
Heer. De koningin sprak met ondernemers uit de 
vrijetijdseconomie, transport en logistiek en de 
bouwsector over de impact van corona op het mkb 
en de arbeidsmarkt, het belang van arbeidsmobiliteit 
en leven lang leren en de crisis- en herstelaanpak van 
Regio Zwolle. Met inmiddels ruim 2750 inwoners die in 
korte tijd zijn geholpen is de aanpak van Regio Zwolle 
een voorbeeld voor andere regio’s! 

Onder de indruk
Koningin Máxima was onder de indruk van de 
samenwerking in de regio. Werknemers die hun baan 
hebben verloren worden snel weer aan werk geholpen. 
Ondernemers die zijn getroffen door de crisis worden 
geholpen bij de uitdagingen van vandaag, morgen 

en overmorgen. Koningin Máxima herkende de 
uitdagingen en liet blijken de doe-mentaliteit van de 
ondernemers en de ondersteuning van Regio Zwolle bij 
personele vraagstukken te waarderen. 

Succesvolle samenwerking
Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek met 
bestuurders van partnerorganisaties van Regio Zwolle. 
Gedeputeerde arbeidsmarkt Tijs de Bree (Overijssel), 
voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle Laurens de 
Lange, voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle Jelle 
Weever, voormalig voorzitter Zwolse8 Theo Rietkerk 
en directeur MVO Randstad Marjolijn ten Hoonte 
bespraken de samenwerking en de ontwikkelingen 
op de korte en lange termijn. Het was een geslaagde 
zonovergoten dag met een gouden randje!
 

René de Heer
@renedeheer

Een kroon👑 op ons werk. Koningin 
Máxima bezocht als lid van 
@ComitevoorO de @BeerzeBulten, 
met Geert ten Dam @SER_NL en  
@voorzittermkbnl Jacco Vonhof. 
Het bezoek stond in het teken van 
de impact van corona op het mkb 
en arbeidsmarkt en de regionale 
crisis- en herstelaanpak.

Jelle Weever
@jelleweever

Vandaag mocht ik in kleine 
kring met enkele andere 
ondernemers en regio 
bestuurders uitgebreid in 
gesprek met Hare Majestein 
de Koningin. Hier kon ik het 
MKB en bouwsectorgeluid uit 
de @RegioZwolle
laten doorklinken. Een 
voorrecht. Locatie: Beerze 
Bulten in Beerze.

Koninklijk Huis
@koninklijkhuis

Koningin Máxima, lid @comitevooro, 
bezoekt Regio Zwolle i.k.v. regionale 
‘crisis- en herstelaanpak’ economie en 
arbeidsmarkt. Werknemers die hun baan 
dreigen te verliezen worden bijv. aan 
werk geholpen bij werkgevers met een 
personeelstekort.
https://koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws...

Jacco Vonhof
@voorzittermkbnl

Vandaag bracht Koningin Máxima 
een bezoek aan mijn thuisregio 
Zwolle (@mkbregiozwolle)

De regio ondersteunt ondernemers 
met crisis-en herstelaanpak, 
gericht op de regionale economie 
en arbeidsmarkt. Zoals een lokale 
van werk-naar-werk infrastructuur. 
Mooie initiatieven! #mkbnl

TheoRietkerk
@TheoRietkerk

Koningin Máxima bezocht als lid 
van @ComitevoorO de  
@BeerzeBulten, met Geert ten 
Dam @SER_NL en  
@voorzittermkbnl Jacco Vonhof. 
Tijdens het bezoek aan  
@RegioZwolle toelichting uit de 
praktijk: van school naar werk en 
van werk naar werk. #HCA  
@RegioZwolle 
#experimenteerregio #top
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Leven Lang Ontwikkelen regionaal oppakken

De arbeidsmarkt is in beweging en vraagt om 
wendbare en weerbare werknemers en bedrijven. 
Arbeidsmarktkrapte wordt nu al in bijna alle sectoren 
ervaren. Op de lange termijn zorgen duurzaamheid, 
digitalisering en automatisering voor veranderingen 
binnen organisaties en de inhoud van werk. Het moet 
makkelijker worden voor mensen om (met behulp van 
scholing) stappen te zetten op de arbeidsmarkt: van 
opleiding naar werk, van werk naar werk, van sector 
naar sector en van werkloosheid naar werk. Leven 
Lang Ontwikkelen is de route om dit mogelijk te 
maken. Dit wordt nu nog verkokerd aangepakt. Dit zit 
met name in de landelijke structuur en financiering. In 
de regio’s hebben we een aanpak ontwikkeld die werkt. 

De VNG Taskforce Economisch Herstel en Transitie 
met wethouders René de Heer (Zwolle), Mariska ten 
Heuw (Hengelo) en Carine Bloemhof (Groningen) werkt 
aan een nieuwe alliantie op het gebied van human 
capital. Om te komen tot een sterke en veerkrachtige 
economie, waarin voldoende mensen beschikbaar 
zijn. Het streven is een zo toegankelijk mogelijke, 

opgavegerichte human capital  aanpak, die aansluit 
bij de bestaande samenwerkingsverbanden in 
regio’s, dichtbij de inwoner en ondernemer. De drie 
wethouders hebben het afgelopen jaar gesprekken 
gevoerd met de ministeries van EZK, OCW en SZW, 
werkgevers- en werknemersorganisaties, het IPO, 
onderwijskoepels en het UWV. De komende tijd krijgen 
de gesprekken een vervolg.
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KLIMAATBESTENDIGE 
GROEIREGIO ZWOLLE

Toekenning NOVI-
status aan Regio Zwolle

Na een intensieve lobby kende 
demissionair minister Kajsa 
Ollongren (BZK) begin juni de 
definitieve NOVI-gebiedstatus 
toe aan Regio Zwolle. De NOVI-
status is goed nieuws. Het 
betekent dat Regio Zwolle een 
speciale status heeft binnen 
de Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI): een experimenteergebied 
voor klimaatadaptatie en water. 
Meerdere ministeries committeren 
zich met de NOVI-status langjarig 

Demissionair staatssecretaris Stientje van 
Veldhoven opent groenste fietsenstalling 
van Nederland

Eén van de klimaatadaptieve oplossingen in 
onze regio is de ondergrondse fietsenstalling 
in de Spoorzone van Zwolle. Op 8 maart werd 
deze feestelijk geopend door demissionair 
staatssecretaris Stientje Van Veldhoven (IenW). Het 
is dan ook niet zomaar een fietsenstalling: naast 
ruimte voor maar liefst zesduizend fietsen is het een 
opvangbassin voor overvloedige neerslag bij hevige 
regenbuien. Samen met het stationsplein werkt de 
fietsenstalling als een superspons voor één van de 
belangrijkste spoorknooppunten van ons land. 

Ed Anker
@edanker

En nu zwart op wit: Regio Zwolle wordt een 
NOVI-gebied! "Een langjarig partnerschap op 
belangrijke gestapelde fysieke opgaven."

Klik hier om de video te bekijken

“We zijn erg blij met de toekenning 
van de NOVI-status aan Regio 
Zwolle. In een NOVI-gebied krijgt 
een aantal concrete vraagstukken 
extra prioriteit. Dit helpt om grote 
veranderingen en ruimtelijke 
opgaven in een regio beter te 
realiseren. Om van Regio Zwolle een 
klimaatbestendige groeiregio te 
maken, is een inspanning van ons 
allemaal nodig. De NOVI-status is een 
extra zetje in de rug, en biedt ons 
de kans om langdurig en intensief 
samen te werken met het Rijk.”

Roger de Groot, Burgemeester 
Noordoostpolder, voorzitter van 
de tafel Leefomgeving 

Meer weten over de NOVI-
status van Regio Zwolle? Ga 
dan naar www.regiozwolle.
info/deltavandetoekomst of 
lees de Kamerbrief over de 
Nationale Omgevingsvisie.

aan Regio Zwolle om samen 
de opgaven in het gebied 
aan te pakken. Regio Zwolle 
is één van de acht NOVI-
gebieden in Nederland. 

Klik hier om de video te bekijken

http://www.regiozwolle.info/deltavandetoekomst
http://www.regiozwolle.info/deltavandetoekomst
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2021/06/07/kamerbrief-over-voortgang-nationale-omgevingsvisie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2021/06/07/kamerbrief-over-voortgang-nationale-omgevingsvisie
https://www.youtube.com/watch?v=snn4bozsEyY
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Opening stationsplein
Het vernieuwde stationsplein werd precies zeven 
maanden later, op 8 oktober, geopend in het bijzijn 
van onder meer Tweede Kamerlid Mark Strolenberg 
(VVD), Eerste Kamerlid Henk Jan Meijer (VVD), 
directeur-generaal Mobiliteit Kees van der Burg 
(IenW) , Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur 
ProRail en Maarten Haverkamp, regiodirecteur NS. 

Mark Strolenberg
@strolenberg

Vernieuwde station Zwolle is feestelijk geopend. 
Het tweede station van NL met de modernste 
fietsenstalling. Belangrijke  ontwikkeling voor 
#regiozwolle #wateropgave

Maarten Haverkamp
@mchaverkamp

Feest 🥳 in Zwolle ivm opening vh stationsplein. 
Waar “vroeger” 1800!! bussen per dag reden 
begint nu “de groene loper” richting stad & is een 
waterberging gerealiseerd. Basisschoolleerlingen 
openden daarom springend in het water het 
plein. 💦 #zwollegroenstestationvannederland

Deltacommissaris test superspons in 
Zwolle 

Begin juni bezocht deltacommissaris Peter Glas 
onze regio en testte samen met wethouder Ed Anker 
(Zwolle) de superspons uit. "Wat mij betreft is de test 
geslaagd. Het water stroomde in volle vaart naar de 
kolk en vervolgens naar alle speciale waterkratten 
onder het plein. Zo wil je het hebben!", aldus Peter 
Glas. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk dan snel 
onderstaand filmpje! 

Ministeries bezoeken NOVI-gebied 

Op 4 juni stapte een delegatie uit Den Haag vanuit 
de ministeries BZK en IenW de fiets voor een tocht 
langs de verschillende deltawerken in Regio Zwolle. 
Zij bezochten de Spoorzone, Assendorp en de 
Weezenlanden Noord in Zwolle en het project Veilige 
Vecht in Dalfsen. Erik Jan van Kempen, directeur 
generaal Omgevingswet, ruimtelijke ordening en 
wonen (BZK): “Steeds meer zie ik Regio Zwolle op 
landelijke lijsten staan. Deze regio is relevant. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de opgaven die hier spelen. 
Ook betekent deze regio veel voor Nederland 
vanwege haar ligging in verbinding met het noorden 
en oosten van het land.” 

Klik hier om 
de video te 

bekijken

Deltacommissaris (DC)
@delta_comm

#RegioZwolle is #NOVI gebied geworden, met 
de ambitie om klimaatbestendig en waterrobuust 
te ontwikkelen. Wethouder @edanker liet zien 
wat er al gebeurt en wat er nog gepland is op en 
onder het Stationsplein en in de Spoorzone. Het 
#deltaprogramma werkt er graag aan mee.

https://www.youtube.com/watch?v=j-Yx3iy4XaQ
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Spoorzone verwelkomt delegatie Eerste en 
Tweede Kamerleden

Kamerleden Henk Jan Meijer (VVD), Hilde Palland (CDA), 
Chris Stoffer (SGP), Daniel Koerhuis (VVD) en Peter de Groot 
(VVD) bezochten vlak voor de zomer de Spoorzone Regio 
Zwolle: een van de veertien door het Rijk aangewezen 
grootschalige woningbouwgebieden. Wie nu door het 
gebied wandelt, ervaart het nog versteend. Dat is over een 
paar jaar compleet anders. De Kamerleden werden door NS 
en ProRail bijgepraat over de noodzakelijke afbouw van het 
stationsgebied.

“Het is bijzonder hoe snel deze regio zich ontwikkelt en een 
prominente positie krijgt in de economische hoofdstructuur 
van Nederland. De potentie van deze regio is groot voor het 
aanpakken van tal van maatschappelijke opgaven. Het is 
goed om dat scherp in beeld te hebben”, zo vatte een van de 
aanwezige Kamerleden het bezoek samen. 

Internationale onderzoekers op 
klimaatexcursie in Regio Zwolle 

De status NOVI-gebied maakt Regio Zwolle 
ook interessant voor onderzoekers en (inter)
nationale delegaties. Dit najaar kwam een groep 
van ruim 40 internationale onderzoekers voor 
een tweedaags bezoek naar Regio Zwolle. De 
onderzoekers zijn verbonden aan het 4TU Centre 
for Resilience Engineering (4TU RE). Dat is een 
samenwerkingsverband van de vier technische 
universiteiten in ons land. De onderzoekers 
maakten ook een boot- en fietstocht door de 
stad. Die klimaattour leidde onder meer langs de 
Spoorzone Regio Zwolle en het Kraanbolwerk. 
De verwachting is dat we vaker onderzoekers 
ontvangen vanuit samenwerkingsprojecten 
waar de wetenschap de praktijk ontmoet. Dit 
kan inzichten opleveren  voor de regio, de rest 
van Nederland en internationaal. 

David van Raalten
@DvRaalten

Mooi om zo een verbinding te leggen tussen de dagelijkse praktijk 
en wetenschappelijk onderzoek: 4TU Resilience Engineering strijkt 
neer in Zwolle. Hoe maken we de groeiregio Zwolle klimaatrobuust? 
@WDODelta @RegioZwolle @ProvOverijssel @4TUResilience

Daniel Koerhuis
@danielkoerhuis

Op werkbezoek in de Spoorzone @RegioZwolle
samen met @pedegro over woningbouw.
Goed dat @MinBZK de Spoorzone heeft aangewezen 
als één van de veertien verstedelijkingsgebieden van 
NL waar 4.000 huizen kunnen worden gebouwd.

Peter de Groot
@pedegro 

Afsluitend een bezoek aan de @spoorzone038 met 
o.a. de prachtig vernieuwde fietsenstalling op het 
voorplein, perron kappen en busbrug. Dank aan 
de organisatie en voorzitter regio Zwolle tevens 
burgemeester Zwolle @phsnijders
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Woningbouw: successen voor de Regio

Woningbouwimpuls
Het Rijk wil versneld meer en meer betaalbare 
woningen bouwen voor starters en mensen met 
een laag of middeninkomen. Eind 2020 konden 
gemeenten  woningbouwprojecten aanmelden voor 
de 2e tranche Woningbouwimpuls (WBI). En succes 
was er voor Regio Zwolle: het Rijk draagt €3.4 
miljoen bij aan de bouw van 1.300 woningen aan de 
Zwartewaterallee in Zwolle. Dronten krijgt bijna €5 
miljoen van het Rijk voor de bouw van 816 woningen 
in het Hanzekwartier. Eind 2021 ontving Zwolle nog 
eens €15,4 miljoen uit de 3e tranche WBI om de 
woningbouw in de Spoorzone te versnellen. Hattem 
kreeg €3,7 miljoen voor de bouw van circa 640 
woningen op 't Veen.

Woondeal
In april is in de Tweede Kamer een motie van Daniel 
Koerhuis (VVD) aangenomen waarin de regering wordt 
verzocht gesprekken te starten met de gemeenten 
Zwolle, Deventer en eventueel Apeldoorn over het 
sluiten van een Woondeal. In een woondeal kunnen 
eigen afspraken worden gemaakt over specifieke 
vraagstukken op het gebied van wonen waaronder 
vergroting van de bouwproductie. Inmiddels zijn de 
eerste gesprekken hierover met het ministerie van 
BZK gestart.

Verbreding A28
Eind juni stuurden demissionair minister Van 
Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven 
(beiden IenW) de Integrale Mobiliteitsanalyse 
2021 naar de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat de 
A28 onder grote druk komt te staan, waardoor in 
Regio Zwolle knelpunten ontstaan voor personen- 
en goederenvervoer. Op 24 juni is door Tweede 
Kamerleden Peter de Groot (VVD), Jaco Geurts (CDA) 
en Chris Stoffer (SGP) een motie ingediend.  De motie 
roept de regering op om de effecten van de nieuwe 
Duitse E233 in kaart te brengen voor de A28/A37 
tussen Amersfoort en de Duitse grens. Deze motie is 
aangenomen.
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N50

Met verschillende partners, onder aanvoering van de 
provincie Overijssel, zet Regio Zwolle in op een veilige 
N50 met een goede doorstroming. We pakken dit op 
langs politieke, bestuurlijke en ambtelijke lijnen en 
betrekken hierbij ook het bedrijfsleven. Met resultaat: 
het afgelopen jaar was er meer aandacht voor de 
verkeersveiligheid op de N50 in de Tweede Kamer, 
bij het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat. Ook 
volgde een meer realistische capaciteitsberekening 
van de N50. De verbreding Kampen – Kampen Zuid 
komt dankzij al deze inzet steeds dichterbij.

Daniel Koerhuis
@danielkoerhuis

Een eigen woning is belangrijk voor iedereen. We moeten hiervoor 
ook extra woningen bouwen in Dronten. @ErikSjoers en ik staan 
hier aan de overkant van het Hanzekwartier in Dronten.
Dankzij de woningbouwimpuls kunnen hier ruim 800 extra 
woningen worden gebouwd. @VVDDronten

Martijn Dadema
@martijndadema

Mooi steuntje in de rug voor de @regiozwolle die met de 
Rijksoverheid al bezig is met een verstedelijkingsstrategie 
voor de hele regio om te bouwen met behoud van kwaliteit en 
bereikbaarheid.

De woningnood is hoog in NL We moeten hiervoor 150.000  
huizen bouwen in Oost-NL. Ik heb gepleit voor een  
Woonakkoord Oost! De minister heeft hieruit al een Woondeal 
Arnhem-Nijmegen gesloten. Goed dat mijn motie nu is aange-
nomen voor een Woondeal Zwolle-Deventer-evt Apeldoorn.

Daniel Koerhuis @danielkoerhuis · 9 nov. 2021

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z11686&did=2021D25302 (staat netter) 
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Treinverbinding Randstad-Zwolle-Twente-
Münster steviger op de spoorkaart 

De reistijd tussen de Randstad, Zwolle en Twente kan met 
zeker een half uur worden verkort, zo blijkt uit een quick 
scan van Royal Haskoning. De investeringen op het spoor 
die hiervoor nodig zijn (geschat op €3.5 miljard) betreffen 
onder meer:
• het aanpassen van de baanvaksnelheid naar 200 km/u
• verdubbeling van de nu nog grotendeels enkelsporige 

verbinding 
• aanpassingen van stations. 

Snelle opbrengsten
Met een eerste investering van €100 miljoen kunnen al 
op relatief korte termijn de treindiensten naar Münster 
en Dortmund worden verduurzaamd en doorgekoppeld. 
Hiermee verdwijnt de overstap in Enschede. 

Van Amsterdam naar Berlijn
De tijdwinst die op dit traject geboekt kan worden, kan 
bovendien ten goede komen aan een extra snelle trein 
naar Berlijn via Zwolle, bovenop de huidige verbinding via 
Twente. De treinreis tussen Amsterdam en Berlijn kan, 

inclusief de maatregelen die al op deze verbinding 
worden genomen, met anderhalf uur worden verkort: 
van 6 uur 20 naar minder dan 5 uur reistijd. Dit sluit 
aan bij een lang gekoesterde wens van Nederland, 
Duitsland en Brussel. 

 

Nieuwspoortbijeenkomst voor Kamerleden
Tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort Den Haag 
eind september riepen de provincie Overijssel, Regio 
Zwolle, Twente Board, de EUREGIO en het Duitse 
Nahverkehrsverband Westfalen-Lippe (NWL) de 
Tweede Kamer en het nieuwe kabinet met klem op 
om deze spoorverbinding tussen Zwolle, Twente en 
Münster als prioriteit aan te merken en een snelle 
opwaardering van deze belangrijke binnenlandse én 
grensoverschrijdende spoorverbinding mogelijk te 
maken. "Met de quick scan wordt zwart-op-wit 

aangetoond dat snellere treinverbindingen 
tussen de Randstad en Oost-Nederland 
tegen redelijke investeringen mogelijk zijn. 
Dit levert veel rendement op in termen van 
milieuwinst, economische ontwikkeling, 
werkgelegenheid en kennisuitwisseling. 
Het is onbegrijpelijk en achterhaald dat de 
spoorverbinding tussen twee economische 
topregio's, Regio Zwolle en Twente, nog 
altijd enkelspoors is. Dat moet snel worden 
aangepakt. In nationaal belang." 

Bert Boerman, 
Gedeputeerde (Overijssel)

Groot rendement, relatief kleine 
investering

Klik hier om 
de video te 
bekijken

https://vimeo.com/610163795/c310b1adc6
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Motie de Groot en Minhas
Naar aanleiding van de bijeenkomst in Nieuwspoort 
dienden Peter de Groot (VVD) en Fahid Minhas 
(VVD) tijdens de begrotingsbehandeling van 
IenW een motie in. Op verzoek van demissionair 
staatssecretaris Steven van Weyenberg (IenW) werd 
deze motie aangehouden omdat hij binnenkort in een 
Kamerbrief op dit punt in zou gaan. 

Begin december stuurde Van Weyenberg de 
langverwachte Kamerbrief over de ontwikkelingen 
van het internationaal personenvervoer per spoor 
naar de Tweede Kamer. Hij deed de toezegging 
om het spoor tussen Enschede en de grens met 
Duitsland te bespreken tijdens het bestuurlijk overleg 
MIRT in het voorjaar van 2022. Van Weyenberg 
benadrukt dat het van belang is dat de herziening van 
het TEN-T netwerk benut wordt om het internationaal 
personen- en goederenvervoer te faciliteren. Er 
wordt binnenkort gestart met het uitwerken van 
een plan voor de versnelling van de spoorverbinding 
vanuit de Randstad naar Berlijn via Zwolle.

Ludieke actie
Daarnaast wist waarnemend burgemeester van 
Enschede Theo Bovens met een ludieke actie de 
Zwolle Twente Münster spoorverbinding nog eens 
extra op de kaart te zetten. 

Nordrhein Westfalen schaart zich 
achter Zwolle-Twente-Münster 
spoorverbinding

Mooi om te zien dat de minister-president 
van Nordrhein Westfalen (NRW) Hendrik Wüst 
verklaart heeft zich in te zetten voor de Zwolle-
Twente-Münster spoorverbinding. Ook in het 
onlangs gesloten coalitieakkoord van de Duitse 
‘stoplichtcoalitie’ van de Groenen, de liberale 
FDP en de sociaaldemocratische SPD is veel 
aandacht voor (grensoverschrijdend) spoor. 
Dit biedt aanknopingspunten voor onze lobby 
om de spoorlijn Zwolle-Twente-Münster op te 
waarderen. 

Klik hier om de video te bekijken

Martijn Dadema
@martijndadema

Fantastisch filmpje met aandacht voor 
investeren in spoor in Oost-Nederland 
oa Zwolle-Enschede-Münster-Berlijn

Klik hier om de video te bekijken
Oost-Nederland hanteert creatieve lobby 
strategie #spooragenda @ProvOverijssel  
@provgelderland @Gem_Enschede

Theo Bovens @TheoBovens

Klik hier om 
de video te

 
bekijken

https://5pace.cloud/f/2f75a3175a7843fc83a0/
https://5pace.cloud/f/2f75a3175a7843fc83a0/
https://twitter.com/TheoBovens/status/1460995296230617093
https://twitter.com/TheoBovens/status/1460995296230617093
https://twitter.com/TheoBovens/status/1460995296230617093
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EEN JAAR REGIO DEAL REGIO ZWOLLE: 
BOOST VOOR BREDE WELVAART

Regio Deals oogsten succes, ook in Regio 
Zwolle 

De Regio Deal is ruim een jaar in uitvoering. De 
impact op de samenleving wordt lokaal én regionaal 
zichtbaarder en merkbaarder. Zo startte in oktober 
Rond Ondernemen, het opleidingsprogramma 
voor het midden- en kleinbedrijf om de circulaire 
economie te versnellen. En in augustus kon 
de schop in de grond voor de ontwikkeling van 
het natuurbelevings- en recreatieproject de 
Ommermars. Het station in Steenwijk is hard op 
weg om het visitekaartje van de regio te worden 
met een duurzaam mobiliteitsknooppunt. Ook is 
door onder andere staatsbosbeheer gewerkt aan 
de realisatie van een nieuw bezoekerscentrum 

voor de Weerribben: het European Wetland Center 
in Ossenzijl. Daarnaast zijn de eerste elektrische 
boten op de Vecht gesingaleerd, als onderdeel 
van het programma Ruimte voor de Vecht waarbij 
een duurzame beleefrivier wordt ontwikkeld. Het 
volledige overzicht van projecten vindt u hier. 

Aan tafel bij Carola Schouten: kennisconferentie 
‘Samen voor krachtige regio’s’.
In laatste week van januari 2021 organiseerde het 
ministerie van LNV de landelijke kennisconferentie 
’Samen voor krachtige regio’s’. De week werd 
afgesloten met een digitale live-uitzending waarbij 
demissionair minister Schouten (LNV) in gesprek 
ging met de regio’s over hun ervaringen met het 
instrument Regio Deal. Tijdens de live-cast heeft 
Regio Zwolle haar ervaringen kunnen delen met 
andere regio’s en het Rijk, waarbij opviel dat 
de Regio Deals landelijk in een grote behoefte 
voorzien. We hebben afgelopen jaar bij Tweede 
Kamerleden en bij het Rijk aandacht gevraagd voor 

continuering van de Regio Deals onder een nieuw 
kabinet. Met succes: het kabinet Rutte IV trekt voor 
de komende jaren opnieuw 900 miljoen uit voor 
voortzetting van het instrument Regio Deals. 

Heeft u de kennisconferentie gemist of wilt u hem 
terugkijken? Bekijk dan de video hieronder.

Klik hier om de video te bekijken

https://regiozwolle.info/projecten-regio-deal-regio-zwolle/
https://www.krachtvanderegio.nl/programmaonderdelen/event/3c2da1af/
https://www.krachtvanderegio.nl/programmaonderdelen/event/3c2da1af/
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COLOFON
Laat dit jaarverslag een uitnodiging zijn om contact met ons te leggen. 

Team Public Affairs Regio Zwolle
Annet Horstman  Public affairs adviseur Regio Zwolle, a.horstman@zwolle.nl,  +31(0)621105180 
Marleen Rijpkema  Trainee public affairs Regio Zwolle, m.rijpkema@zwolle.nl,     +31(0)627036492 
Peter Rhebergen Public affairs adviseur gemeente Zwolle, p.rhebergen@zwolle.nl     +31(0)651054522+31(0)

sss627036492 

DOORKIJK 2022

Per dossier kijken we welke acties noodzakelijk 
zijn. Dat doen we ook samen met onze partners 
in Oost-Nederland in het kader van Nederland 
Slim Benutten. Ook worden de contacten met de 
nieuwe bewindspersonen en de Kamerleden verder 
aangehaald. Actief relatiebeheer is een belangrijke 
voorwaarde voor het realiseren van onze ambities in 
Den Haag. Het coalitieakkoord op hoofdlijnen biedt 
beïnvloedingsmogelijkheden: veel punten uit het 
coalitieakkoord behoeven nog nadere uitwerking en 
specificatie. We blijven alert op kansen. 

In 2022 intensiveren we onze inzet op Europa. We 
zetten  volop in op 'zien en gezien worden'. We willen 
Europa optimaal laten bijdragen aan onze regio, 
zodat we innovatieve projecten versneld kunnen 

realiseren met Europese financiering. Dit begint bij 
het vergroten van de bestuurlijke zichtbaarheid in 
Europa, het hele jaar door. We verkennen in nauwe 
afstemming met onze partners op welke opgaven 
in Regio Zwolle directe Europese samenwerking 
noodzakelijk is en deelname aan Europese netwerken 
een impuls kan geven. 

Uiteraard blijven we actief in bestaande netwerken, 
onderhouden we contacten met ministeries, Duitse 
partners en Europese stakeholders en bereiden we 
werkbezoeken voor vanuit Regio Zwolle aan Den 
Haag en Brussel (en vice versa). We kijken uit naar 
weer een mooi jaar vol samenwerking, veerkracht en 
inspiratie. Zodat we eind 2022 weer samen kunnen 
terugblikken op een aantal mooie successen! 

In 2022 staat weer veel te gebeuren op het gebied van public affairs. In maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen en het kabinet Rutte-IV en de regering-Scholz in Duitsland gaan aan de slag 
met de uitvoering van hun plannen. Het belooft daarmee een bevlogen lobbyjaar te worden. 
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