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Onderwerp 
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de eerste reactie van Gedeputeerde Staten op de 
concept verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. 

2. Geen opvattingen ten aanzien van de concept verstedelijkingsstrategie 
regio Zwolle mee te geven aan Gedeputeerde Staten. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

De bespreking van de concept verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle past bin-
nen het doel van de Staten om goed betrokken te zijn bij de lange termijn 
ontwikkelingen in onze regio. 

 
3. Eerdere behandeling  

Op 13 oktober 2021 heeft u ingestemd met de Samenwerking Regio Zwolle om 
daarmee de verbindende functie van de provincie Flevoland optimaal te be-
nutten 
In lange termijnagenda van uw Staten is de verstedelijkingsstrategie Regio 
Zwolle opgenomen om te bespreken in Q3-2022. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. De Stuurgroep verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle heeft het eind-
concept vrijgegeven voor bespreking in de colleges, besturen en Raden 
en Staten van de betrokken partijen. Bedoeling is de verstedelijkings-
strategie eind dit jaar vast te stellen als basis voor de samenwerking 
binnen de regio, waarbij partijen worden gevraagd om de ambities van 
de verstedelijkingsstrategie te vertalen naar het eigen beleid. 

2.1. Het is goed gebruik dat de Staten in de gelegenheid worden gesteld 
hun opvattingen kenbaar te maken over de concept verstedelijkings-
strategie en daarbij kennis te nemen van de eerste reactie die Gedepu-
teerde Staten op 12 juli 2021 reeds hebben verstuurd. Hierdoor kan de 
reactie van de Staten door de stuurgroep verstedelijkingsstrategie wor-
den meegenomen bij het opstellen van het definitieve document. 

 
5. Verdere behandeling PS 

De colleges en besturen van de betrokken gemeenten, provincies en water-
schappen worden eind dit jaar gevraagd in te stemmen met de eindversie van 
de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. Deze zal de basis vormen voor de 
gemeenschappelijke samenwerking en ontwikkelrichting van de Regio Zwolle. 
Daarbij zullen wij de opvattingen van Provinciale Staten betrekken. 
Via een mededeling zullen wij de Staten informeren over de definitieve vast-
stelling van de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en de wijze waarop met 
uw wensen en bedenkingen is omgegaan.  

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Aanleiding voor de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle is de grote groeiop-
gave van de regio. De regio wil de groei accommoderen met behoud en ont-
wikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving en een goede bereikbaarheid. 
Dit vraagt om samenhangende keuzes en een lange termijn strategie. De 
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verstedelijkingsstrategie geeft richting aan de gezamenlijke inzet op de thema’s: klimaat, wonen, 
economie en bereikbaarheid. 
Er zijn zeven ontwikkelprincipes geformuleerd die het hart van de verstedelijkingsstrategie vor-
men. Deze principes zijn vertaald in vijf gebiedsopgaven. 
 
De verstedelijkingsstrategie is het vertrekpunt voor het maken van vervolgafspraken tussen de 
betrokken partijen. Hiervoor wordt een programma opgesteld. 
Daarnaast worden partijen later dit jaar gevraagd de verstedelijkingsstrategie te vertalen in het 
eigen beleid. 
Daarnaast vormt de verstedelijkingsstrategie de basis voor afspraken met het rijk. 

 
7. Beoogd effect 

De opbrengst van het gesprek met uw Staten moet bijdragen aan een afgewogen voorstel voor 
de aanscherping van de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle, die eind dit jaar wordt ter be-
sluitvorming wordt voorgelegd aan de colleges van de betrokken gemeenten, provincies en be-
sturen van de waterschappen. 

 
8. Argumenten 

Flevoland maakt onderdeel uit van de Regio Zwolle 
Uw Staten hebben eind 2021 besloten te participeren in de samenwerking Regio Zwolle. De 
verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle gaat invulling en richting geven aan deze samenwer-
king op het fysiek – ruimtelijke domein.  
 
De specifiek Flevolandse situatie komt onvoldoende tot uitdrukking in de concept verstedelij-
kingsstrategie Regio Zwolle 
In een eerste reactie hebben Gedeputeerde Staten aangegeven de 7 ontwikkelprincipes te 
kunnen onderschrijven, aangezien deze in lijn met het provinciaal beleid. De doorvertaling 
naar de vijf gebiedsopgaven sluit onvoldoende aan bij de Flevolandse opgaven. Het gaat dan 
om: 
a. de woningbouwopgave van Flevoland, die niet alleen binnenstedelijke plaatsvindt, maar 
ook uitbreidingslocaties betreft; 
b. het belang van de Flevolandse economische sectoren, het onderwijs en de voorzieningen 
voor de Regio Zwolle;  
c. de bereikbaarheidsopgave van onze provincie, die een schakel vormt tussen de Regio 
Zwolle en de Amsterdamse regio (N50/N307, Lelylijn). Daarbij is ook aandacht gevraagd voor 
de bereikbaarheid van het Zwolse ziekenhuis; 
d. het watersysteem en de ondergrond, waar de opgaven in Flevoland echt anders zijn dan in 
de IJssel- en Vechtdelta. 
 
In de reactie hebben wij de Stuurgroep gevraagd de verstedelijkingsstrategie hierop aan te 
vullen. 

 
9. Kanttekeningen 

De reactie op de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle is afgestemd met de betrokken Flevo-
landse gemeenten (Dronten, Urk en Noordoostpolder) en het Waterschap Zuiderzeeland. 
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10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Warme harten in een klimaatadaptieve Delta, concept verstedelijkingsstrategie 

Regio Zwolle  

2971723 Bijgevoegd 

Brief van de voorzitter van de Stuurgroep verstedelijkingsstrategie 2975104 Bijgevoegd 

Reactie van Gedeputeerde Staten op de concept verstedelijkingsstrategie regio 

Zwolle 

2973325 Bijgevoegd 
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