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Aan:
de voorzitter en leden van
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Assen, 13 februari 2019
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Behandeld door mevrouw M.A.M. van der Stok (0592) 36 56 52
Onderwerp: Koers en agenda Regio Zwolle
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,
Hierbij informeren wij u dat wij hebben ingestemd met de nieuwe koers en agenda van
de Regio Zwolle. Wij hebben met de andere betrokken provincies een gezamenlijke
reactie gegeven aan de Regio Zwolle. Dat betekent dat wij hebben ingestemd met:

.

de vijf opgaven van de agenda: Economie, Menselijk Kapitaal, Bereikbaarheid,
Energie en Leefomgeving;

o

de nieuwe koers, die draait om het werken aan opgaven via Tafels (voor elke
opgave één) van betrokkenen en coalities van bereidwilligen;
o proactief samen de schouders eronder zetten.
Dit verzoek om instemming is ook neergelegd bij de colleges van Burgemeester en
Wethouders en de Gedeputeerde Staten die deelnemen aan de Regio Zwolle. De vier
Drentse gemeenten hebben ook ingestemd (Meppel, Westerveld, De Wolden en
Hoogeveen).

De Regio werkt vooral vanuit betrokkenheid. Het gaat over het aangaan en invullen
van partnerschap, gericht op de 3 G's: gunnen, groeien en grensontkennend werken.
Na de zomer zijn vier bijeenkomsten in de regio gehouden om alle deelnemende partijen de gelegenheid te geven input en feedback te leveren. Deze bijeenkomsten zijn
goed bezocht door onder andere raadsleden, statenleden, collegeleden, ondernèmers
en mensen uit het onderuvijs. Hieruit bleek een groot draagvlak voor de rapportage en
dus met de verníeuwing van de Regio.
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Bron: Rapportage'Regio Zwolle stapt over eigen grenzen', 2018 (zie ook de bijlage)
De ontwikkelingen binnen de Regio Zwolle geven invulling aan onze ambit¡es uit het
collegeakkoord om samen met betrokken partners aan te sluiten bij ontwikkelingen
die in de Regio spelen. De Regio Zwolle is aljaren een economische topregio in
Nederland. Deelname aan de Regio Zwolle draagt bij aan de economische structuurversterking van Zuidwest Drenthe en levert daarmee een positieve bijdrage aan de
werkgelegenheid in Drenthe. Door de samenwerking kunnen wrj elkaar versterken en
kunnen zich nieuwe kansen voordoen.
Voor Zuidwest-Drenthe is de Regio Zwolle een logisch samenwerkingsverband, omdat
zij als daily urban system sterk gericht zijn op deze Regio. Dit blijkt ook uit de recente
toetreding van de gemeente Hoogeveen tot de Regio Zwolle in oktober 2018. Deze
vier gemeenten stellen het op prijs dat wij als provincie gezamenlijk met hen grensoverschr¡jdend thema's willen oppakken in Regio Zwolle verband.

Wij hebben de ambitie om onze schouders onder deze agenda te zetten. Wijwerken
verder samen met de gemeenten uit Zuidwest-Drenthe en de andere partners van de
Regio Zwolle aan de hierboven benoemde opgaven van de nieuwe agenda.
Hoogachtend,
G

Staten van Drenthe,

secretaris
Regio Zwolle stapt over zijn eigen grenzen

voorzitter

