
Gezamenlijke gecoördineerde aanpak van opgaven in het Daily 
Urban System (DUS) op het gebied van Economie, 
Bereikbaarheid, Menselijk kapitaal (HCA), Leefomgeving en 
Energie. Daartoe zijn bestuurlijke en ambtelijke tafels ingericht 
met professionele ondersteuning.

Inclusieve unieke samenwerking in vier O-verband overheid, 
ondernemers, onderwijs/onderzoek, maatschappelijke 
organisaties. 

Toegang voor bedrijven tot de ondersteuning van Kennispoort 
Regio Zwolle: onder andere voor innoveren, vernieuwen, 
internationaal ondernemen en financiering. 

Een regio met een krachtig, positief imago in Den Haag 
(Nederland) en Brussel (Europa). Dit imago beïnvloeden we door 
professionele marketing en public affairs (lobby) met een 
uitstraling die vele malen groter is dan die van elke afzonderlijke 
partner.

Een informeel netwerk (sociale infrastructuur) dat 
ondersteunend is aan regionale ontwikkelingen en snel 
kan handelen als kansen zich aandienen om te verzilveren 
(denk aan cofinanciering, rijksbeleid).

Toegang tot relaties en kennisbronnen rond (actuele) 
vraagstukken die het lokale niveau overstijgen.

€ 880.000 (39%) 
PROGRAMMA
ECONOMIE

€120.000  (5%) 
MARKETING

 € 2.633.000   

€ 398.000 
 

Financieel of menskracht

Gezamenlijk investeren in de regio

€ 150.000  (7%) 
PROGRAMMA
BEREIKBAARHEID

€50.000 (2%) 
PROGRAMMA
MENSELIJK 
KAPITAAL

€  96.000  (4%) 
COMMUNICATIE EN 
NETWERKVORMING

€ 105.000 (5%) 
VERKENNINGEN 
EN ONDERZOEK

€ 25.000  (1%) 
PROGRAMMA
ENERGIE

€ 150.000  (7%) 
REGIEVOERING
LOBBY EN PUBLIC AFFAIRS

€ 100.000  (4%) 
ONVOORZIEN 2021

€ 424.000 (19%) 
REGIOBUREAU

22 gemeenten 
en 4 provincies

Onderwijsinstellingen, 
waaronder de mbo- en 
hbo-instellingen uit de Zwolse8

VNO/NCW & MKB Regio 
Zwolle en individuele 
werkgevers 

Maatschappelijke organisaties zoals PEC United, 
woningcorporaties, natuur- en milieuorganisaties

TOTAAL BUDGET

BUDGETRUIMTE 
AMBITIES 2022-2023

BIJDRAGE 4 X O'SOVERHEID ONDERWIJSONDERNEMERS MAATSCHAPPELIJKE 
ORGANISATIES

SAMENWERKING  VIER O-VERBAND

BEGROTING REGIOBUDGET 2021

TOTAAL
UITGAVEN

€ 2.235.000

COCREATIE
Als licht bestuurlijk samenwerkingsver-
band van 22 gemeenten verspreid over 
4 provincies werken we in 4 O-verband 
samen met ondernemers, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties 
succesvol aan onze doelen. Daarbij 
concentreren we ons op vijf gezamen-
lijke regionale opgaven: Economie, 
Bereikbaarheid, Menselijk kapitaal 
(HCA), Leefomgeving en Energie.   
 
Deze begroting betreft het regiobudget 
van de deelnemende 22 gemeenten en 
de provincies Drenthe en Gelderland. 
De andere provincies dragen afzonder-
lijk bij aan de samenwerking. De 
bijdragen van lokale en provinciale 
overheden werken als een versneller op 
de inzet en cofinanciering van de 
overige partners.

BASISINFRASTRUCTUUR

DE BASISINFRASTRUCTUUR WORDT
GEREALISEERD DOOR MIDDEL VAN 
DEZE PROGRAMMA’S  EN ONDERDELEN.

TEN BEHOEVE VAN

+ RESTANT BUDGET 2019: Algemeen  €238.305 
 Economie € 382.695 

Algemeen € 155.553 
 Economie € 242.447 

€ 135.000  (6%) 
PROGRAMMA
LEEFOMGEVING

BASISBIJDRAGE:     € 2.012.000


