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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2792052* 
 
Onderwerp 
Samenwerking regio Zwolle  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor: 
 
1. Beslispunten 

In te stemmen met de notitie “Samenwerking regio Zwolle d.d. 18 mei 
2021”; 

2. Het geoormerkte budget van € 110.000,- uit de Stelpost Nieuw Beleid uit 
de Najaarsnota structureel beschikbaar te stellen voor het deelnemen aan 
deze regionale netwerksamenwerking. 

3.  De 13e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen. 
 

3. Doelstelling programmabegroting 
In de Programmabegroting 2021, programma 7.1 Bestuur is opgenomen dat de 
provincie actief zoekt naar samenwerking om op het regionale niveau een aantal 
opgaven collectief aan te pakken. De regio Zwolle, bestaande uit gemeenten en 
provincies is -naast de MRA- een dergelijk samenwerkingsverband.  Hier worden 
opgaven en ambities op een verbindende en grensoverschrijdende manier met 
betrokken partners samen opgepakt.  
 
2. Eerdere behandeling  
Provinciale Staten hebben eerder hun betrokkenheid bij de regio Zwolle kenbaar 
gemaakt. In 2019 is door de portefeuillehouder een toezegging gedaan dat uitge-
werkt wordt “hoe in de regio Zwolle te komen tot een volwaardige samenwer-
king. In een mededeling aan Provinciale Staten van 6 april 2020 is hieraan toege-
voegd dat het college verkent welke inzet past bij die beoogde samenwerking. De 
notitie “Samenwerking in de regio Zwolle” gaat in op beide toezeggingen. 
 
Bij de behandeling van de Najaarsnota in 2020 hebben Provinciale Staten budget 
geoormerkt voor de samenwerking met de regio Zwolle.  
Binnen de stelpost Nieuw beleid is hiervoor een bedrag opgenomen van  
€ 110.000. Om over dit bedrag te kunnen beschikken is een separaat besluit van 
Provinciale Staten nodig.   
 
3. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Het voorstel raakt de budgettaire rol van Provinciale Staten. Provinciale Staten is 
bevoegd om op basis van dit voorstel uit het oormerk van de Stelpost Nieuw Be-
leid het benodigde budget ter beschikking te stellen voor het deelnemen aan de 
regionale samenwerking Zwolle.  

 
4. Verdere behandeling PS 
Het college zal op regelmatige basis Provinciale Staten informeren over de ont-
wikkelingen in dit samenwerkingsverband bijvoorbeeld binnen de Commissie EMS. 
Mocht u daaromtrent nu alvast suggesties en ideeën willen meegeven, dan horen 
we dat graag. Binnen het samenwerkingsverband is overigens ook een klankbord-
groep actief, bestaande uit gemeenteraadsleden en Statenleden. Ook uw Staten 
zijn hierin met 1 lid vertegenwoordigd.  
 
5. Korte toelichting op voorstel 
Om inhoudelijke en bestuurlijke redenen is het gewenst om de samenwerking 
met de regio Zwolle te intensiveren. Het is daarbij van belang om als deelregio 
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meer gezamenlijk op te trekken met de drie betrokken gemeenten (Dronten, Urk en Noordoostpol-
der) en met de andere provincies. 
 
Flevoland wil de unieke positie, gelegen tussen de MRA en de regio Zwolle verder versterken en be-
nutten. In het coalitie akkoord “Flevoland, ruimte voor de toekomst” is de ambitie opgenomen om 
de verbindende positie van de provincie Flevoland tussen de MRA en de regio Zwolle maximaal te 
benutten om zoveel mogelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van Flevoland.  
Voor diverse grote opgaven in de MRA en de Randstad is de provincie Flevoland onmisbaar. Vanuit 
de MRA wordt ook naar Flevoland gekeken als de brug/verbinding tussen de MRA en de regio Zwolle. 
De propositie voor 100.000 woningen heeft ook impact op (verbindingen) met de regio Zwolle. Niet 
alleen qua woningbouw, maar ook qua infrastructuur, voorzieningen, natuur, etc. Tegelijkertijd 
wordt ook vanuit Zwolle/Overijssel de behoefte geuit aan samenwerking op ruimtelijk-economisch 
gebied, met name op het gebied van logistiek. Om deze brugfunctie te kunnen vervullen, is een 
goede samenwerking met de regio Zwolle nodig.  
 
De vraag naar de positionering van Flevoland in de regio Zwolle is onderdeel van het bredere thema 
van Flevoland als schakel tussen de Randstad en het Noorden en Noordoosten van Nederland. De ko-
mende jaren richt de provincie zich ook op een sterkere positionering in de regio Zwolle. Daarbij 
zijn we scherp op het voorkomen van dubbelingen in de samenwerkingsstructuren. Zo kent onze 
provincie net als de regio Zwolle een human capital agenda. We houden vinger aan de pols als het 
gaat om de complementariteit. Het is de bedoeling dat beide agenda’s elkaar namelijk aanvullen. 
 
Voor het versterken van de samenwerking met de regio is budget nodig. Uitgangspunt is om een fi-
nanciële bijdrage van de provincie aan de regio Zwolle in dezelfde orde van grootte te zien als de 
financiële bijdrage aan de MRA. En in relatie tot de bijdrage van andere provincies en het belang 
dat wij hechten aan onze deelname.  
Bij de Najaarsnota 2020 zijn we uitgegaan van de vuistregel van 1 euro per vertegenwoordigde in-
woner die in de regio Zwolle wordt gehanteerd. Dit betekent voor Dronten, Noordoostpolder en Urk 
(samen zo’n 110.000 inwoners) een jaarlijks bedrag dat neerkomt op € 110.000.  
 
De hiervoor gereserveerde gelden op de stelpost Nieuw beleid van € 110.000 zullen als volgt worden 
ingezet: € 73.000 per jaar om een (nog aan te trekken) medewerker voor 24 uur per week te deta-
cheren bij de regio Zwolle. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt nu al op bescheiden schaal deel-
genomen aan ambtelijke overleggen binnen de regio Zwolle. We willen de al bestaande capaciteit 
uitbreiden door een (nog aan te trekken) medewerker te detacheren bij de regio Zwolle.  
Met het oog op de enorme maatschappelijke opgaven van de regio Zwolle en de uitstraling daarvan 
naar onze provincie biedt detachering de mogelijkheid om meer direct aan tafel te zitten bijvoor-
beeld bij de ontwikkeling van projecten.  
 
Het resterende budget van € 37.000 zal gebruikt worden voor cofinanciering van projecten of uit-
voering van Regiodeals in de regio Zwolle. In 2021 wordt slechts een deel (€ 21.000) van de geoor-
merkte gelden besteed. Het overige deel (€ 89.000) valt bij de jaarrekening 2021 vrij ten gunste van 
het rekeningresultaat. 
 
Ook de provincies Overijssel en Gelderland kiezen ervoor om op deze manier bij te dragen aan de 
regio Zwolle. De provincie Drenthe betaalt jaarlijks een bedrag aan contributie.  
 
6. Beoogd effect 
De positie van de provincie Flevoland als schakel tussen de MRA en de regio Zwolle verder verster-
ken/benutten. Op een dusdanige manier dat dit een bijdrage levert aan het realiseren van onze in-
houdelijke ambities/doelstellingen en aan een grotere zichtbaarheid van onze provincie.  
 
7. Argumenten 
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1.1 Door actief te worden in de regio Zwolle leveren we een actieve bijdrage aan het oplossen van 
grensoverschrijdende maatschappelijke opgaven. Door onze centraal gelegen positie kunnen we 
een versterkende en verbindende factor tussen twee regio’s zijn. 

  
2.1 De gereserveerde middelen zijn nodig om een actieve inzet in de regio Zwolle daadwerkelijk   

mogelijk te maken. Door een medewerker ter plekke te stationeren zitten we letterlijk meer 
aan tafel. Door financieel bij te dragen geven we mede richting aan de ontwikkeling van pro-
jecten die ook inhoudelijk voor onze provincie van belang zijn.    
 

3.1 Voor het beschikbaar stellen van de geoormerkte middelen is een begrotingswijziging noodzake-
lijk. 

 
8. Kanttekeningen 
Samenwerking in de regio Zwolle kan ook als schurend met andere samenwerkingsverbanden, zoals 
de MRA, worden opgevat. Zo wordt voor het realiseren van diverse maatschappelijke opgaven door 
beide samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld aanspraak gemaakt op financiering vanuit de Rijks-
overheid. Een zorgvuldige, integrale afweging over waar we de beschikbare ruimte in onze provincie 
voor willen inzetten, zorgt hierbij voor duidelijkheid.  
 
De samenwerking met de regio Zwolle is nog pril. Ambtelijk en bestuurlijk bouwen we de komende 
tijd verder aan een constructieve samenwerkingsrelatie. De gereserveerde middelen zijn zowel be-
doeld als ondersteuning voor proces als aan inhoudelijke doelstellingen.    
 
 
9. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Samenwerking regio Zwolle d.d. 18 mei 2021 #2794077 Tot 25-06-2021 

PS Mededeling regio Zwolle d.d. 6 april 2020 #2574148 v5 Ja 
Versterking samenwerking Flevoland regio Zwolle #2581114 v5 Ja 
13e begrotingswijziging 2021 #2807657 Ja 
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