
Informatienota voor de raad en Staten Regio Zwolle en waterschappen

Datum: 20 en 29 april 2021 
Onderwerp: Plan van doorpakken NOVI-gebied Regio Zwolle.

Aan de raadsleden van Regio Zwolle via de colleges van burgemeester en wethouders
Aan de Statenleden van Regio Zwolle via colleges van Gedeputeerde Staten
Aan de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen via de dagelijks besturen 

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

Inleiding
Met deze informatienota informeren wij u over de stand van zaken over de inhoud van het Plan van 
Doorpakken NOVI-gebied Regio Zwolle. NOVI staat voor Nationale Omgevingsvisie en deze visie is door het Rijk 
vastgesteld in 2020. De NOVI is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige duurzame leefomgeving. In 
de NOVI zijn acht voorlopige NOVI-gebieden aangewezen waar opgaven spelen die in heel Nederland leven. Wij 
zijn blij dat onze inspanningen ertoe hebben geleid dat Regio Zwolle begin 2020 is aangewezen als voorlopig 
NOVI-gebied. Dit is het resultaat van een langdurig traject om de opgaven van deze regio in beeld te krijgen bij 
het Rijk en het laat zien dat er inzicht is verkregen in de opgave waar Regio Zwolle voor staat. De afgelopen 
periode stond in het teken van het bestendigen van de voorlopige NOVI-status voor Regio Zwolle.

In Regio Zwolle staat de opgave van klimaatbestendige groei centraal. Onderdeel van het proces om de 
definitieve status van NOVI-gebied te krijgen, is het maken van een plan van aanpak. In Regio Zwolle is dit 
omgedoopt tot plan van doorpakken. Regio Zwolle heeft nu nog de status van ‘voorlopig’ NOVI-gebied. Op het 
Bestuurlijk Overleg Leefomgeving in mei 2021 (overleg tussen Ministerie I&W/BZK en de landsdelen) staat het 
NOVI-gebied Regio Zwolle geagendeerd en wordt instemming gevraagd op het besluit om de definitieve status 
te geven. 

Het plan van doorpakken is bedoeld om definitief de status van NOVI-gebied te verkrijgen. Daarmee is het 
vooral een ambitiedocument waarmee we de samenwerking tussen Rijk en regio verder vormgeven. Zodra de 
definitieve status verkregen is, gaan we inhoudelijk verder invulling geven aan de langjarige samenwerking met 
het Rijk.

Kernboodschap
De samenwerkende partijen binnen Regio Zwolle (22 gemeenten en 4 provincies verbonden in Regio Zwolle, de 
4 waterschappen, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het mionisterie van 
Infrastructuur en Waterstaat) geloven in een klimaatbestendige ontwikkeling van de regio. Waarin het nu en in 
de toekomst prettig leven en werken is en klimaatadaptief handelen de normaalste zaak van de wereld is. De 
ambitie is om Regio Zwolle, als NOVI-gebied en voorbeeldregio, te ontwikkelen tot de delta van de toekomst. In 
de delta van de toekomst geeft Regio Zwolle het nieuwe klimaatadaptieve landschap van Nederland vorm. Dit 
kan als voorbeeld dienen voor de rest van Nederland. Een delta waarin stedelijk gebied, het water en het 
platteland met elkaar verweven zijn. Waar mensen klimaatbestendig en prettig kunnen wonen en werken en 
leven. Waar klimaatverandering wordt meegenomen in alles wat we doen, als fundament onder alle 
ontwikkelingen. 

De nationale status en de regionale samenwerking rondom deze opgaven dragen bij aan de ambitie van Regio 
Zwolle om een blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving te creëren in deze regio. Door samenhang en 
samenwerking te stimuleren en door verbinding, versnelling en vernieuwing mogelijk te maken kan er een extra 
inzet worden gepleegd op de klimaatrobuuste ontwikkeling van Regio Zwolle. Een mooi voorbeeld is hiervan is 
de waterbergende functie van de fietsenstalling in de Spoorzone Regio Zwolle 

Consequenties
Voor NOVI-gebieden geldt dat er een langjarige samenwerking met het Rijk opgestart wordt waarin Rijk en regio 
samenwerken aan brede ruimtelijk-fysieke opgaven. Betrokken Rijkspartners en regionale partners herkennen 
zich in het plan van doorpakken. Hiermee wordt de start van een langjarig partnerschap beklonken om Regio 
Zwolle een impuls te geven in het klimaatbestendig oppakken van gezamenlijke complexe en gestapelde 
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opgaven. Het watersysteem en de waterhuishouding zijn hierin leidend. Met de status van NOVI-gebied worden 
er dan ook kansen gecreëerd om in samenwerking met het Rijk invulling te geven aan grote transities en 
opgaven op het gebied van energie, klimaat, landbouw en het landelijk gebied. 

Vervolg
Op 20 mei wordt naar verwachting Regio Zwolle definitief als NOVI-gebied aangewezen. Er ligt dan een 
instemming van het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties om Regio Zwolle aan te wijzen als 
NOVI-gebied. De minister van BZK zal op basis van het plan van doorpakken besluiten over het definitief 
aanwijzen van het NOVI-gebied en dit per brief melden aan de Tweede Kamer. Van daaruit wordt inhoudelijk 
verder gewerkt aan het vormgeven van de ambities. 

Voor en na de zomer 2021 wordt er een traject opgestart met gebieden binnen de hele regio, om te bespreken 
welke opgave/projecten ingebracht worden onder de noemer van NOVI-gebied. In juni 2021 worden de 
ambtelijke gesprekken met diverse gebieden in Regio Zwolle gevoerd om de gebiedsaanpak nader te 
specificeren. Binnen de gemeente Zwolle is dat de Spoorzone Regio Zwolle bijvoorbeeld. 

Communicatie
Na de zomer vindt er een informatiebijeenkomst voor colleges, dagelijks besturen, raden, Staten en algemeen 
besturen plaats over de aanpak van de invulling van NOVI-gebied Klimaatbestendige Groeiregio Zwolle. De mate 
van betrokkenheid en de rol van de verschillende raden en Staten binnen Regio Zwolle willen we - in aanloop 
van de informatiebijeenkomst - verkennen met de klankbordgroep raden en Staten Regio Zwolle. 

Openbaarheid
Deze nota is openbaar.

Tot slot
We verheugen ons op een positief besluit in het genoemde Bestuurlijk Overleg Leefomgeving. Opnieuw gaan we 
hiermee - naast de Regio Deal - een langdurige samenwerking aan met het Rijk zodat we samen kunnen bouwen 
aan de delta van de toekomst. Op die manier ontwikkelen we een blijvend aantrekkelijke woon- en 
leefomgeving. In het belang van onze inwoners en ondernemers: de huidige generatie en die na ons komt. 

Heeft u vragen over deze ontwikkeling dan kunt u terecht bij programmamanager Leefomgeving: Janneke 
Greveling, j.greveling@zwolle.nl of 06-12336024. 

Peter Snijders,
Voorzitter Regio Zwolle 

Bij deze informatienota zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 
- Plan van doorpakken NOVI-gebied Regio Zwolle 
- Samenvatting Plan van doorbakken NOVI-gebied Regio Zwolle 
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