
Brief aan de raden van de 22 gemeenten Regio Zwolle 

Zwolle, september 2021 

Geacht raadslid, 

Via een persbericht - dat wij ook via de griffie naar u als gemeenteraad hebben 

gestuurd - maakten wij begin juni bekend dat Regio Zwolle de definitieve toekenning 

van de status NOVI-gebied heeft ontvangen van het Rijk. 

NOVI is de afkorting van Nationale Omgevingsvisie en is de langetermijnvisie van het 

Rijk op de toekomstige duurzame leefomgeving van Nederland. In de NOVI zijn acht 

(voorlopige) NOVI-gebieden aangewezen waar opgaven spelen die in heel Nederland 

aan de orde zijn. Regio Zwolle is een van die gebieden en is recent door de minister 

aangewezen als definitief NOVI-gebied.

Hoewel het ‘nieuws’ al een paar maanden oud is, kiezen we ervoor om vanwege het 

zomerreces nogmaals aandacht te vragen voor deze ontwikkeling. Mede doordat we 

met de uitwerking van de toekenning en de betekenis van Regio Zwolle als NOVI-

gebied nog in de startblokken staan. 

In deze brief hebben wij in de bijlage een Q & A voor u geformuleerd om u te 

informeren over het proces dat doorlopen is om NOVI-gebied te worden, wat deze 

status voor Regio Zwolle en haar partners gaat betekenen en wat de aanpak is voor de 

vervolgstappen. 

Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Janneke 

Greveling, programmamanager Leefomgeving van Regio Zwolle via 

j.greveling@zwolle.nl of 06-12336024. Ook nodigen we u uit om te kijken op 

www.regiozwolle.info/deltavandetoekomst. En uiteraard kunt u terecht bij uw 

portefeuillehouder in het college. 

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met u als raadslid om samen onze 

belofte ‘Regio Zwolle laat Nederland klimaatbestendig groeien’ te realiseren.

Tot slot: ook Statenleden van de vier provincies en het algemeen bestuur van de 

waterschappen ontvangen deze brief met als bijlage de Q & A. 

Met vriendelijke groet,

Peter Snijders, Roger de Groot,

Voorzitter Regio Zwolle Voorzitter tafel Leefomgeving

http://www.regiozwolle.info/deltavandetoekomst
https://regiozwolle.info/2021/06/07/speciale-status-voor-regio-zwolle-in-de-nationale-omgevingsvisie/

