
Rijk en regio investeren 45 miljoen in Regio Deal Regio Zwolle

Met een impuls van 45 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie 
van Regio Zwolle om uit te groeien tot een sociaal sterke, circulaire, innovatieve en 
klimaatbestendige regio. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de 
Tweede Kamer. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling 
van de deal, gaat de regio van start met de uitvoering. 

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van Regio Zwolle als een van de veertien 
voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. In de deal wordt gewerkt aan circulaire, 
economische groei van het mkb, verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt en het faciliteren 
van een evenwichtige economische groei in de stad Zwolle en de omliggende gebieden met 
aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid, innovatie, betere spreiding van toerisme en behoud 
van natuurwaarden. Verder zet de Regio Deal Regio Zwolle in op het opvangen van klimaateffecten 
en het versterken van de samenwerking in de regio. Er wordt onder meer geïnvesteerd in het 
verduurzamen van productieketens, de ontwikkeling van nieuwe circulaire verdienmodellen, om- en 
bijscholingstrajecten voor (niet) werkenden, duurzame mobiliteit en het verminderen van de impact 
van droogte en wateroverlast door herinrichting van de Vecht in een half-natuurlijke laaglandrivier. 

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Beide dragen hier financieel aan bij. Voor 
de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 22,5 miljoen euro beschikbaar. De regionale 
overheden leggen ook minimaal 22,5 miljoen euro in, en spannen zich in om deze bijdrage nog te 
vergroten. Daarmee is de begroting voor de deal rond.   

Partners
De Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, 
Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met onder meer de provincie Overijssel en de 
gemeente Zwolle als vertegenwoordigers van de netwerksamenwerking Regio Zwolle, is deze deal 
tot stand gekomen.

Regio Deals
Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met 
de regio’s. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het 
belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. Met 
het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier passend bij de mensen die 
daar werken en wonen. Rijk en Regio hebben de afgelopen maanden plannen gemaakt om over de 
hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te versterken en het 
perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, 
passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische 
structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn 
voorbeelden van thema’s in de deals. Deze Regio Deals versterken bestaande samenwerkingen en 
zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en Regio met elkaar de kracht van de 
regio en de samenleving als geheel.


