GEZOCHT:
KABINET MET
OOG EN OOR
VOOR DE REGIO

Regio Zwolle 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 als uitgangspunt. Een
ministersploeg met lef, die het aandurft landelijk
beleid regionaal te differentiëren om zo meer

AANGEBODEN:
DÉ IDEALE
EXPERIMENTEERREGIO
OM AAN DE SLAG
TE GAAN MET DE
TOEKOMST VAN HET
HELE LAND

impact te maken in het belang van inwoners en
ondernemers. Een ministersploeg die regio’s
versterkt om goed op de grote maatschappelijke
opgaven te kunnen acteren. Want krachtige regio’s
samen maken een sterker Nederland.

Hanze- en pioniersverleden zijn wij gewend over grenzen te kijken
en gunnen wij elkaar succes. Het DNA van Regio Zwolle maken wij
ook zichtbaar in de samenwerking met het Rijk in de Regio Deal en
in het kader van de Nationale Omgevingsvisie. Dit willen wij met volle
overtuiging voortzetten.

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Regio Zwolle. De meest krachtige groeiregio buiten
de Randstad en verbindende schakel tussen de Randstad,
Noordoost-Nederland en Noord- en Oost-Europa. Een
samenwerking van 22 gemeenten en 4 provincies, ondernemers,
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.
Schouder aan schouder bouwend aan de toekomst. Met voorop
het belang van onze inwoners en ondernemers. Ook nu het even
tegen zit, als gevolg van de coronacrisis, slagen wij er samen
als partners in om snel de schouders onder onze crisis- en
herstelaanpak te zetten en uit te voeren. Wij doen alles voor
onze inwoners en ondernemers, om hen te laten groeien
en bloeien.
Een regio met kwaliteit van leven
Regio Zwolle is een regio waar de dynamiek van de grote stad en
rust van het ommeland met nationale parken elkaar afwisselen en
versterken. Een regio die zich uitstrekt van de Weerribben tot de
noordelijke punt van de Veluwe en van de randen van de polders tot
het Vechtdal. Een regio waar mensen graag zijn én naar toe komen.
Stedelijk gebied, water en platteland zijn hier met elkaar verweven.
Onze regio staat voor een nieuwe schaalsprong. Vanuit de ambitie
om vierde economische topregio te worden in 2030 treden wij toe
tot de economische hoofdstructuur van Nederland. Dat brengt druk
op de omgeving, infrastructuur en voorzieningen met zich mee.
De uitdaging is deze schaalvergroting te realiseren met behoud
van bestaande kwaliteiten. Op die manier versterkt de groei- en
transitieopgave juist de leefbaarheid in de regio en kunnen mensen
op klimaatbestendige wijze prettig wonen, werken en leven: wij
groeien in balans.
Een regio met kwaliteit van samenwerken
Ons samenwerkingsmodel is een groeibriljant in al zijn eenvoud:
gunnen, groeien en grensontkennend denken en werken. Vanuit ons

Een regio met kwaliteit van innovaties en een leven lang leren
ecosysteem in volle bloei
Regio Zwolle telt 780.000 inwoners en 72.500 ijzersterke (mkb-)
ondernemers. Onze bedrijven zijn kampioen in toegepaste
innovatie. Zij vinden oplossingen voor de vragen van morgen, direct
toepasbaar in de praktijk. Oplossingen die vaak worden bedacht
vanuit de Spoorzone Regio Zwolle, hét kennis- en innovatiehart van
de regio en tegelijk de tweede spoorknoop van Nederland.
Hier werken wij samen aan de arbeidsmarkt van de toekomst en
maken wij werk van een leven lang leren. Samen met werkgevers
investeren wij in het wendbaar en weerbaar maken van mensen,
nu en ná de anderhalvemetersamenleving. In Regio Zwolle hebben
wij een uniek samenwerkingsverband in het beroeps- en hoger
onderwijs dat bekend staat om zijn innoverend vermogen. Zij
trekken knappe koppen en handige handen aan. Transitieopgaven
pakken wij in de regio gezamenlijk aan: sectoroverstijgend. Handen
uit de mouwen en leren door te doen. Wat wij hier ontwikkelen, is
door iedereen in Nederland in te zetten.
Een regio met kwaliteit in oplossingen voor landelijke uitdagingen
‘Groen’ uit de crisis komen met duurzame investeringen, in de regio
én in heel Nederland. Dat is de grootste uitdaging: want werken
aan de brede welvaart betekent het oppakken van een scala aan
uitdagingen. Denk aan de druk op de woningmarkt, de energie- en
landbouwtransitie, het stikstofvraagstuk, klimaatadaptatie, het
circulair maken van de economie en baanzekerheid. Daarnaast
liggen er uitdagingen op het gebied van digitalisering en
technologisering. De crisis bevestigt ook dat wij oog moeten houden
voor de kwetsbare inwoners, zodat zij kunnen én blijven meedoen
in onze maatschappij. De regio is de schaal waarop deze opgaven
samenkomen en zich vertalen naar inwoners en ondernemers. Een
sterke regio helpt om Nederland sterker uit de crisis te laten komen.

‘Regio Zwolle zoekt een ministersploeg
die met ons samen wil werken aan de
brede welvaart van Nederland.’

WAT BIEDEN WIJ AAN
NEDERLAND?
Regio Zwolle is Nederland. Alles wat Nederland kenmerkt,
is te vinden in Regio Zwolle. Een ideaal levend laboratorium
om aan de slag te gaan met de toekomst van heel Nederland
op het gebied van ondernemen, arbeidsmarkt en
klimaatadaptief groeien.
Van Regio Zwolle Brigade naar Nederland Brigade!
COVID-19 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 van Regio Zwolle Brigade. Deze aanpak
heeft als doel zo snel mogelijk de economie overeind te helpen. Met
alle partners in ons netwerk zoeken wij naar het pad van herstel,
vanuit een daadkrachtige hands-on aanpak. Dit doen wij door
ondernemers die het nodig hebben te helpen met raad en daad en
bedrijven die nauwelijks zijn geraakt te activeren om het herstel
te versnellen. Wij staan ondernemers bij in vraagstukken rond
solvabiliteit én liquiditeit. Elke dag weer. Wij bieden die netwerk- en
samenwerkingskracht graag aan om Nederland als geheel sterker te
maken. Van Regio Zwolle Brigade naar Nederland Brigade.
Unieke investeringsaanpak in mensen die echt werkt!
De coronacrisis heeft grote weerslag op werk en de arbeidsmarkt
en maakt de noodzaak van om-, her- en bijscholing groter. De
snelheid van verandering van werk, door technologisering en
digitalisering, maakt dat het van belang is om bij te blijven. Als
de coronacrisis ons één ding leert, is het dat wij werkenden en
werkzoekenden in het kader van een leven lang leren moeten
voorbereiden op een samenleving na deze crisis en een duurzame
plek daarin. En juist daar zit de expertise in Regio Zwolle. Met
een investeringsprogramma in mensen - de Human Capital
Agenda - heeft Regio Zwolle een aanpak die werkt. Wij werken aan
beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van mensen. Het
versterken van de arbeidsmarkt is van groot belang: zowel vanuit
het perspectief van onze inwoners als vanuit onze economische
ambities waarin het mkb centraal staat. In de regio slagen wij
er als partners in dit mogelijk te maken, dicht bij de inwoners en
ondernemers. Laagdrempelig en toegankelijk. Deze regionale
infrastructuur kan direct worden ingezet om de crisis- en
herstelgelden op een goede manier te laten landen. Regio Zwolle
kan zo een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere delen van
Nederland.

Regio Zwolle: dé delta van de toekomst
Een van de grootste opgaven van Nederland is het
invullen van het vraagstuk dat het veranderende klimaat
ons brengt. Om met het KNMI te spreken: het is elke dag
code oranje. En waar het code oranje is voor het klimaat
is het code rood voor de woningmarkt. Tot 2035 moeten
er in Nederland 1,1 miljoen woningen worden gebouwd.
Het gebruik van de ruimte staat onder druk door nieuwe
ruimteclaims vanuit werken, energie, mobiliteit, landbouw
en recreatie. Het landelijk woningtekort is niet meer
alleen in de Randstad op te lossen, het is daar te vol.
Iedere ingreep in de Randstad kost een veelvoud van een
investering in Regio Zwolle. De ruimte van Nederland
slim benutten, is de ruimte van Regio Zwolle beter
benutten. Regio Zwolle biedt – letterlijk – ruimte aan de
woningbouwopgave in Nederland. Met de voorgenomen
bouw van 40.000 tot 80.000 waterrobuuste en
klimaatadaptieve woningen bieden wij zowel een bijdrage
aan de landelijke woningvraag als aan de klimaat- en
waterveiligheidsopgaven.
Als delta lijkt Regio Zwolle bovendien verrassend veel op
Nederland. In Regio Zwolle is, net als in de laaglanddelta
Nederland, sprake van eindigheid van het systeem van
waterbeheersing. Deze urgentie leidt tot nieuwe manieren
van denken en handelen. In Regio Zwolle bouwen wij aan
het nieuwe klimaatadaptieve landschap van Nederland:
de delta van de toekomst. Regio Zwolle is dé plek waar
wordt ingezet op klimaatadaptatie in samenhang met
opgaven op het gebied van bereikbaarheid, woningbouw
en energie. Al doende ontwikkelen wij hier kennis,
technologie en vaardigheden die ook voor andere regio’s
waarde toevoegen. Regio Zwolle is met twee grote
ontwikkellocaties - de Spoorzone Regio Zwolle en Port
of Zwolle - een volwaardige demonstratiedelta voor
vraagstukken op het gebied van circulaire economie,
energie, nieuwe mobiliteit en klimaatadaptatie. Rekening
houden met het veranderende klimaat is hier al onderdeel
van het nieuwe normaal.

WAT VRAGEN WIJ VAN
HET NIEUWE KABINET?
Samen met het Rijk willen wij werken aan oplossingen voor onze
maatschappelijke opgaven. Dit vraagt investeringen en inzet van regio en Rijk.
Wij vragen het nieuwe kabinet het volgende:
— Het ondersteunen van de regionale crisis- en herstelaanpak. Integraal
en vanuit het perspectief van inwoners en ondernemers. Zodat wij samen
sterker uit deze uit deze crisis komen dan wij er in gingen. Zet de regio
de wind in de zeilen. Want een sterk Nederland bestaat uit krachtige
regio’s. Daarbij is het noodzaak om te zorgen dat de uitvoeringskracht
van gemeenten weer op peil komt. Veel gemeenten hadden al te
maken met financiële tekorten in het sociaal domein. De coronacrisis
heeft de begroting verder onder druk gezet. Geld van het Rijk om de
gemeentefinanciën weer op orde te brengen is daarom cruciaal.
— Samen met ons te blijven investeren in leven lang ontwikkelen op mbo-,
hbo- en wo-niveau en deze middelen regionaal, ontschot en structureel
beschikbaar te stellen, waardoor meer ruimte ontstaat voor intersectorale
mobiliteit en arbeidsmobiliteit wordt gestimuleerd. Wij bieden ons
graag aan als proeftuin om te experimenteren met de flexibilisering
van financiering en regels op dit terrein om zo te bouwen aan een
toekomstbestendige en vitale arbeidsmarkt.
— Mee te investeren in de Port of Zwolle (circulair knooppunt en de
diepst inlandig gelegen zeehaven van Nederland) én in de Spoorzone
Regio Zwolle, boordevol vernieuwing, slimme techniek, creativiteit en
cultuur en meer dan 3000 nieuwe duurzame woningen, met uitstraling
naar de rest van Nederland. Als tweede OV-knooppunt van Nederland,
onderdeel van het Stedelijk Netwerk Nederland en de hoogfrequente
stedenring, willen wij vanuit Regio Zwolle een verandering op gang
brengen richting meer duurzame vormen van mobiliteit. Voor goede
verbindingen met de Randstad en met Duitsland zijn een opwaardering
van de spoorlijn tussen Zwolle, Twente en bestemmingen in Duitsland,
en een versterking van bestaand spoor tussen de Randstad, Zwolle en
Noord-Nederland essentieel. Investeren in Regio Zwolle – knooppunt in de
(inter)nationale mobiliteitsnetwerken – versterkt de agglomeratiekracht
van het hele Nederlandse stedelijke netwerk, draagt bij aan het nationale
verdienvermogen en verlaagt de druk op de nationale woningmarkt.
Daarmee is investeren in onze regio een meersnijdend zwaard.
— Graag verwijzen wij in deze context ook naar de Akte van Oost die politici
van negen partijen in de Tweede Kamer hebben opgesteld en de brief van
de provincies Gelderland en Overijssel aan de informateur.

PASSAGE NIEUW
REGEERAKKOORD
De Rijk-Regio samenwerking in de vorm van de Regio
Deal begint zijn vruchten af te werpen. Daar willen
wij op voortborduren. Langjarig samenwerken als
regio en Rijk, vanuit een gelijkwaardig en integraal
partnerschap. Opgavegericht, met de inzet om de
brede welvaart voor onze inwoners en ondernemers
te verbeteren. In het regeerakkoord mag een stevig
hoofdstuk over regio’s daarom niet ontbreken. Wij
helpen daar graag bij. Zo’n passage kan de volgende
strekking hebben: “Inwoners en ondernemers in de
regio weten zelf het beste wat een regio vooruit helpt.
Dat is het vertrekpunt geweest van de Regio Deals en
dat laat al mooie resultaten zien. Wij continueren de
samenwerking die is ingezet met de Regio Deals in
de volle breedte van de maatschappelijke opgaven.
Vanuit een gelijkwaardig partnerschap werken wij
samen met de regio opgavegericht en structureel aan
de brede welvaartsgroei in ons land. Zo bereiken wij
samen meer voor alle ondernemers en inwoners van
Nederland.”

