
Geacht bestuur, 

Via deze weg willen wij u informeren over de stand van zaken rondom de Verstedelijkingsstrategie 
Regio Zwolle. De verstedelijkingsstrategie is in feite een gedeeld beeld en samenwerkingsproduct van
de ontwikkeling van Regio Zwolle naar 2040. Opgesteld door waterschappen, gemeenten, provincie 
en rijk, voor het klimaatadaptief laten groeien (wonen en werken) van de regio. De 
verstedelijkingsstrategie verandert niets aan huidige bevoegdheden van de overheden. De 
besluitvormende rol over de doorwerking van de inhoud van de verstedelijkingsstrategie in beleid en 
Omgevingsvisies, berust wel bij de raden, staten en Algemeen Besturen.  

Ons waterschap heeft de afgelopen periode intensief samengewerkt met de waterschappen 
Vechtstromen, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland, aan de Verstedelijkingsstrategie. Dit hebben we 
samen met de Regio Zwolle en de Provincie Overijssel en het Rijk vormgegeven, binnen de kaders 
die u met de Watervisie 2030 aan ons heeft meegegeven. Op pagina 8 wordt concreet beschreven 
hoe we willen samenwerken in de regio. Een citaat: de Watervisie kan gezien worden als een kompas 
om onze koers uit te stippelen. ‘De complexiteit van opgaven en vraagstukken neemt toe. Overheden 
kunnen dat niet in hun eentje oplossen. Dit vraagt om een andere manier van het benaderen van 
vraagstukken, niet alleen qua inhoud, maar ook in de samenwerking met onze omgeving.’ 

Via deze brief informeren wij u over de Verstedelijkingsstrategie zoals die op 10 november door het 
BO MIRT door de waterschappen is onderschreven, en hoe het procespad er op hoofdlijnen uitziet 
voor de komende decennia. Beiden treft u in de bijlage. In de loop van 2023, wanneer de vraag om de
inhoudelijke vertaling van de verstedelijkingsstrategie naar onze eigen beleidskaders voorligt, zullen 
we het AB in de gelegenheid stellen hierover de beslissingen te nemen die volgens u noodzakelijk zijn
voor het waterschap van de toekomst.  Onze omgeving is voor een deel verenigd binnen de 
verstedelijkingsstrategie. Tegelijkertijd speelt op nationaal niveau ‘water en bodem sturend’ als 
belangrijk principe om toe te gaan passen op de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Dit principe 
wordt binnen de Verstedelijkingsstrategie uitgewerkt. Daarbij vragen klimaat-ontwikkelingen ons om 
verder, tot wel 2100, vooruit te kijken en niet zozeer vanuit ons watersysteem te beredeneren, maar 
veel meer vanuit gebieden als geheel. Dit is wat de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle doet. 

De verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle is een ontwikkeling die aanpassingsvermogen vraagt en die 
ons als waterschappen uitdaagt nieuwe wegen en maatschappelijke rol te verkennen. In de 
verstedelijkingsstrategie is economische ontwikkeling, de woningbouwopgave, mobiliteit en klimaat 
met elkaar in verband gebracht en uitgewerkt op regionaal niveau. Water en bodem sturend (WaBoS) 
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is hierbij een belangrijk principe waar de waterschappen veel inbreng hebben gehad, en ook veel 
waarde aan hechten. Een doelstelling daarbij is om water en bodem niet ‘van de waterschappen’ te 
laten zijn, maar als gebiedsopgave alle betrokken partners eigenaarschap te laten voelen.   

De Stuurgroep van de verstedelijkingsstrategie, waar Hans Wijnen namens de waterschappen in zit, 
heeft de verstedelijkingsstrategie vastgesteld. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) op 10 november jongstleden, hebben de 
samenwerkende waterschappen samen met alle partners de verstedelijkingsstrategie onderschreven. 
Het resultaat laat zich lezen in bijlage 1 en 2. 

Onderdeel van het vervolgproces van de verstedelijkingsstrategie is het uitwerken van drie 
gebiedsthema’s (Stedelijk Zwolle, karakteristieke stationsomgevingen, vitale kernen/gezonde buurten) 
en twee strategische thema’s (regionale sponsstrategie en regionale mobiliteitsstrategie). De regionale
sponsstrategie gaat het WaBoS-principe concreet maken: wat betekent water en bodem sturend nou 
écht in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen? 

Met alle verstedelijkingsstrategie-partners gaan we de regionale sponsstrategie het komende jaar 
uitwerken voor de hele regio. Later zal dit concreter in deelgebieden worden vertaald, waarin ook onze
stroomgebiedsvisies waaraan we nu al werken, belangrijke input zullen vormen.  De 
stroomgebiedsvisies vormen een belangrijke basis voor toekomstige beleidskeuzes.

Naast de inhoudelijke uitwerking wordt de governance van het NOVEX gebied Regio Zwolle 
heringericht. De 22 gemeenten en 4 provincies van Regio Zwolle, alsook de 4 waterschappen binnen 
Regio Zwolle, hebben de intentie uitgesproken om de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking in het 
fysieke domein beter in te richten. Zodat de Regio Zwolle op kan treden als een stevige partner van 
het Rijk en als stevige partners bij leggen van de provinciale puzzel door de provincies binnen 
NOVEX/NPLG. Uitgangspunt van de Regio Zwolle hierbij is het realiseren van een klimaatbestendige 
groeiregio.
 
Zoals beschreven is het proces tot en met de uitwerking van de regionale sponsstrategie, opgepakt 
vanuit de kaders van de Watervisie. U gaat als Algemeen Bestuur over de beleidskeuzes die 
voortkomen uit de verkenning die we als gezamenlijke overheden doen, nadat de regionale 
sponsstrategie is uitgewerkt medio 2023. Het AB besluit over het beleidskader over hoe we hier als 
waterschap verder mee gaan als het concreter wordt. Dan worden u keuzes voorgelegd die potentieel 
impact hebben op de rol van het waterschap in ruimtelijke ontwikkelingen. 

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta
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