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Vraag L. Nijkamp (CU)
In het stuk over het bestuursprogramma staat de volgende passage:
Wat zich steeds duidelijker begint af te tekenen is dat regionale ontwikkelingen, meer dan in
het verleden, invloed gaan hebben op beleidsvraagstukken in Dalfsen. Te denken valt
bijvoorbeeld aan de ‘regiodeal’ met het rijk, maar zeker ook aan de ‘schaalsprong’ van Zwolle.
Wat betekent dit voor Dalfsen, o.a. op het gebied van de woningbouw, infrastructuur,
(openbaar) vervoer en economische bedrijvigheid?
Kan het college iets meer duiding geven van de onderwerpen “regiodeal” en “schaalsprong”?
Wat behelst dit en wat is de duiding voor onze gemeente
Antwoord
Een Regiodeal is een meerjarige samenwerking tussen Rijk en Regio. Het is bedoeld voor regio’s die
geconfronteerd worden met maatschappelijke problemen vanuit een sociale, ecologische of
economische invalshoek (brede welvaart).
Regio Zwolle heeft een aanvraag ingediend onder de noemer 'Groeien in balans'; investeren in een
sociaal-sterke, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio.
In de zomer van 2020 is de meerjarige samenwerking tussen Rijk (investering €22,5 miljoen) en regio
beklonken. Vijf actielijnen vormen de basis:
 Actielijn 1: Economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen
van het MKB.
 Actielijn 2: Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt
 Actielijn 3: Evenwichtige groei van stad en platteland
 Actielijn 4: Aan de slag met klimaatoplossingen
 Actielijn 5: Governance
In de regio rond Zwolle komt de komende drie jaar het een en ander los. De energie die de Regio
Deal Regio Zwolle losmaakt en de doorontwikkeling van de samenwerking is belangrijk in de ambitie
om de vierde economische regio van Nederland te worden. Niet in elke regio heeft het indienen van
een aanvraag om een Regio deal te sluiten, geleid tot toekenning van rijksmiddelen. De regio Zwolle
heeft het dus goed gedaan met de regiodeal.
Voor meer informatie: https://regiozwolle.info/regiodeal/
Schaalsprong
De regio Zwolle heeft tot 2040 een forse woningbouwopgave. Het klimaat adaptief accommoderen
van de forse stedelijke en economische groei van de regio, met behoud en ontwikkeling van de
kwaliteit van de leefomgeving en bereikbaarheid is een belangrijke integrale opgave voor de regio.
Daarbij is het van belang dat stad en ommeland in balans zijn en evenwichtig door ontwikkelen. De
integrale opgaven zijn gemeentegrensoverschrijdend. Regionaal met elkaar in gesprek zijn, komen en
blijven is daarbij noodzakelijk.
Zie ook de voortgangsrapportage Regio Zwolle (juni 2020) (paragraaf 8 Leefomgeving)

