
REGIO ZWOLLE 
ZIJN WIJ SAMEN 
Geachte lijsttrekkers,

In deze flyer stellen wij Regio Zwolle graag aan u voor, geven wij onze visie op belangrijke 
opgaven in de regio, de rol die wij voor de provincie zien en de wijze waarop wij daar 
met elkaar verder invulling aan willen geven. Dit is onze input voor de provinciale 
verkiezingen. Wij kijken er naar uit om onze samenwerking voort te zetten. 

Regio Zwolle is een regio om trots op te zijn! Een veerkrachtige, toekomstgerichte 
regio die alles in zich heeft: bruisende steden, dynamische kernen en een mooie groene 
omgeving. Deze verschillende gebieden vullen elkaar aan, zorgen voor brede welvaart en 
maken de regio als geheel sterk. 

Wij nodigen u 
graag uit voor een 
werkbezoek aan 

onze regio!

Regio Zwolle: dat zijn wij! 
Regio Zwolle is een regionaal samenwerkingsverband van 

22 gemeenten, de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe 

en Flevoland, onderwijs- en ondernemersorganisaties. De 

Hanzementaliteit zit in ons bloed, waardoor het in Regio Zwolle 

bruist van de samenwerking. Overheden, onderwijsinstellingen en 

het bedrijfsleven hebben gezamenlijk een stevige infrastructuur 

gebouwd om ambities waar te maken. Een infrastructuur waarbij 

wij elkaar blind weten te vinden. Een goede basis voor een 

sectoroverstijgende aanpak van de transitieopgaven. Het Rijk, 

Europa, maatschappelijke organisaties en de waterschappen zijn 

voor ons onmisbare partners om de doelstellingen van de regio te 

realiseren.

Aansluitend bij het Daily Urban System van inwoners en 
ondernemers
Regio Zwolle kenmerkt zich door een lichte netwerkstructuur, 

wij werken met coalitions of the willing. Centraal in deze 

samenwerking staan voor ons de drie g’s: gunnen, groeien en 

grens ontkennend denken en werken. Regio Zwolle gaat niet uit 

van bestuurlijke grenzen, maar van de grenzen die 

mensen in het dagelijks leven ervaren, zoals in hun woon-

werkverkeer. Regio Zwolle is één verweven systeem, een 

Daily Urban System. Stad en landelijk gebied vullen elkaar 

aan en functioneren als één geheel. Dat is tekenend voor de 

samenwerking binnen Regio Zwolle. 

Van veel kanten wordt met bewondering naar onze samenwerking 

gekeken. Minister Bruins Slot stelde recent: “De regio waar jullie 

wonen en werken is uniek. Als je daar met elkaar aan blijft werken, 

komt de rest van Nederland kijken hoe het moet”.  

Wat speelt er in de regio? 
Regio Zwolle scoort goed op brede welvaart, maar het gebruik van 

de fysieke ruimte, de werkgelegenheid en het mobiliteitssysteem 

staan onder druk. Regio Zwolle groeit in aantal bedrijven en 

inwoners. De regio ontwikkelt zich als overloopgebied van de 

Randstad en de verbinding naar het Noorden en Oosten. 

Maar deze ontwikkeling kent ook een andere kant. De tekorten 

op de arbeidsmarkt lopen op, ondernemers hebben het 

moeilijk, de druk op de woningmarkt neemt toe, de agrarische 

sector staat voor uitdagingen, natuurherstel is een grote 

opgave, het mobiliteitssysteem bereikt haar grenzen en de 

sociaaleconomische verschillen binnen de regio groeien. Dit zijn 
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complexe transitieopgaven die met elkaar concurreren om ruimte, 

geld, kwaliteit en mensen.

Om te zorgen dat Regio Zwolle een regio blijft waar inwoners en 

ondernemers fijn kunnen wonen, werken, leren en recreëren, werken 

wij met alle partners aan het realiseren van ‘inclusieve groei’. Dit 

betekent dat economische en ruimtelijke groei hand in hand gaan 

met de versterking van de brede welvaart in de regio. Nu en voor 

toekomstige generaties. Meerjarig commitment van de provincie 

en (financiële) participatie bij de aanpak van deze grote opgaven is 

cruciaal. 

Het behouden en versterken van brede welvaart voor inwoners 
en ondernemers in Regio Zwolle vraagt vooruitkijken in een 
goede samenwerking met de provincies Flevoland, Drenthe, 
Gelderland en Overijssel. 

In 2023 werken wij met alle partners van Regio Zwolle toe naar 

een regionale samenwerkingsagenda voor 2024-2028. De agenda 

bundelt de verschillende opgaven op het gebied van ruimtelijke 

ontwikkeling en economie en arbeidsmarkt. Dit zijn opgaven 

die niet eenvoudig op lokaal niveau opgepakt kunnen worden, 

maar waarvoor de regionale schaal nodig is om resultaten 

te boeken of effectiever te zijn. Daarnaast is de regionale 

samenwerkingsagenda tevens een opmaat naar een nieuwe Regio 

Deal. 

Samen verder bouwen aan Regio Zwolle na de verkiezingen
Provincies zijn een onmisbare partner bij de ontwikkeling en 

uitvoering van deze agenda. De provincie is actief op diverse 

opgaven, in wisselende rollen: soms als regisseur, soms als (co-)

financier, soms als een gespecialiseerde en professionele partner. 

Welke rol de provincie ook heeft, graag maken wij óók de komende 

periode, samen met u, de juiste keuzes voor Regio Zwolle, haar 

bedrijven en haar inwoners.

Regio’s in Oost-Nederland trekken samen op
De regio’s in landsdeel Oost werken op de verschillende opgaven 

hecht met elkaar samen. In nauwe afstemming met partners (de 

8 Oost-Nederlandse Regio’s en Oost Nederlandse Economische 

Boards) werken wij op basis van eigen kracht en kwaliteit aan vitale 

en krachtige regio’s en een onderscheidend en toekomstbestendig 

landsdeel, waar het goed wonen, werken en recreëren is én blijft. 

Zo creëren wij samen meer impact voor Oost-Nederland, met 

elkaar. 

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER IN REGIO ZWOLLE

Sociaal economisch
Onze regionale ambitie is om structureel voldoende brede 

welvaart voor alle inwoners in Regio Zwolle te behouden. 

Hiervoor is een krachtige en wendbare economische structuur 

noodzakelijk. Op dit moment staan de arbeidsmarkt en het 

innovatievermogen van ondernemers onder druk.

Voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt is het nodig om 

het arbeidspotentieel in Regio Zwolle volledig te benutten en 

de arbeidsproductiviteit (d.m.v. innovatie en digitalisering) 

te verhogen. Vanuit de succesvolle Human Capital Agenda 

(een integrale aanpak van economie en arbeidsmarkt) geeft 

Regio Zwolle inwoners een beter perspectief op werk en 

talentontwikkeling (leven lang ontwikkelen). Deze integrale 

aanpak, waarin de provincie een belangrijke partner is, is door het 

Rijk erkend als schoolvoorbeeld. 

Met onze economische agenda werken wij in de regio aan 

een vitale en toekomstkrachtige economie, met innovatieve 

ondernemers die bewust bezig zijn met de toekomst en alle 

transities die gemaakt moeten worden: ‘van lineair naar circulair’ 

en ‘van fossiel naar duurzaam’. 

Aandachtspunten vanuit de regio voor de Statenfracties en de nieuw te vormen coalities



Hoe werken wij al goed samen en tot welk resultaat leidt dit?

• Met medefinanciering vanuit de provincies zijn ruim 4500 inwoners geholpen in de overgang van werk naar werk of van 

werkloosheid naar werk via loopbaanadvies, -coaching of scholing. Ook hebben +/- 1250 werkgevers cofinanciering gekregen 

voor scholing van 2000 medewerkers. Regio Zwolle kent daardoor één van de laagste werkloosheidscijfers van het land. 

• In 9 sectoren met grote transitievraagstukken (bijv. de sector techniek en energietransitie) hebben wij gezamenlijk een 

succesvolle sectorale aanpak waarbij wij innovatie op de arbeidsmarkt stimuleren. Deze aanpak creëert kansen voor de 

krapte van deze sector, bijvoorbeeld door het bundelen van verschillende initiatieven waar de provincie ook bij betrokken is 

dan wel investeert.

• Samen stimuleren wij innovatie bij honderden ondernemers via Kennispoort.

Wat bieden wij?

• Een unieke investeringsaanpak in mensen waarmee wij al jaren succesvol werken aan een aantrekkelijke en sterke 

arbeidsmarkt. Met ruimte voor ieders talent.

• Op het gebied van economie biedt Regio Zwolle met een uitstekende logistieke positie, sterke topsectoren, veelzijdig en 

sterk mkb en familiebedrijven en een onderliggende kennisinfrastructuur de ideale infrastructuur voor groei. 

Wat vragen wij?

• De samenwerkingsafspraken rondom de regionale Human Capital Agenda eindigen in 2023. Wij vragen de provincie om de 

succesvolle samenwerking (als inhoudelijk partner en met een financiële bijdrage) voort te zetten. 

• Wij willen samen met de provincie het lerend vermogen en de innovatiekracht van ondernemers in onze regio vergroten door 

gezamenlijk te investeren in impactvolle projecten en organisaties zoals Kennispoort Regio Zwolle. 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Regio Zwolle is één van de 16 landelijke NOVEX-gebieden. 
Wij staan voor aanzienlijke complexe meervoudige opgaven. 
Wij moeten nieuwe woningen bouwen, ruimte bieden 
voor bedrijven om te ondernemen, de transitie maken 
naar voldoende en duurzame energie, de kwaliteit van 
natuur en water versterken, perspectief bieden voor een 
toekomstbestendige landbouw en sterke steden, een vitaal 
platteland stimuleren en Regio Zwolle bereikbaar houden over 
weg, water en spoor. Om alle ambities te realiseren hebben 
wij meer ruimte nodig dan beschikbaar. Wij moeten daarom 

keuzes maken, functies combineren, slim clusteren en creatief 
met de ruimte omgaan. Dit doen wij vanuit de gedachte van 
de klimaatbestendige groeiregio en het principe van water en 
bodem sturend. 

Met de samenwerkingsintentieverklaring ‘Samen verder met de 
ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle’ hebben 22 gemeenten, 
4 provincies, 4 waterschappen, ondernemers en onderwijs 
uitgesproken dat zij regionaal samen gaan werken op ruimtelijk 
vlak. Alle partners nemen vanuit hun taak of rol deel aan de 

samenwerking en respecteren elkaar in de ruimte. 

Hoe werken wij al goed samen en tot welk resultaat leidt dit?
In 2022 hebben wij, dankzij een uitstekende inzet van de provincies bij de voorbereiding van het BO MIRT, het Rijk onder meer kunnen 

interesseren in medefinanciering van:

• De infrastructurele ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties in de regio, zoals de afbouw van stations voorzieningen en de 

ontwikkeling van snelfietsverbindingen en mobiliteitshubs.

• De aanleg van een extra perronspoor in Meppel voor een betrouwbaardere en snellere spoorverbinding tussen Zwolle en Noord-

Nederland.

• De elektrificatie van de spoorlijn Enschede – Gronau, als eerste stap naar de opwaardering van de spoorverbinding tussen de 

regio’s Zwolle, Twente en Münsterland.

Wat bieden wij?
• Regio Zwolle ontwikkelt zich als NOVEX-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

• Twee ontwikkellocaties van internationale allure, de Spoorzone Regio Zwolle en Port of Zwolle

Wat vragen wij?
• Om samen met alle andere partners binnen Regio Zwolle en het Rijk uitvoering te geven aan de samenwerkings-intentieverklaring 

en te blijven werken vanuit één regio op gemeenschappelijke opgaven op ruimtelijk vlak. 

• Ondersteuning bij het mogelijk maken van de grote regionale woonopgave en investeringen in de transitie van het 

mobiliteitssysteem, zoals de verbetering van het spoor van de Randstad via Zwolle naar het noorden van het land, een snelle 

verbinding van Zwolle over Enschede naar Münster en investeringen in mobiliteitshubs nabij stationslocaties. 

• Mee investeren in grootschalige investeringsprojecten uit de regionale investeringsagenda, waaronder de Port of Zwolle (circulair 

knooppunt en de diepst inlandig gelegen zeehaven van Nederland) en de Spoorzone Regio Zwolle, kennis- en innovatiedistrict en 

dé plek voor 3000 nieuwe duurzame woningen, met grote betekenis voor de hele regio en de rest van het land.


