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Infographic: wat gaan we doen in 2022 
 
De bestuurlijke regiegroep van de Regio Zwolle heeft op 17 november 2021 een 
sluitende begroting voor 2022 vastgesteld. Via deze informatienota informeren wij u 
over de begroting 2022. 
 
Sluitende begroting 
De netwerksamenwerking Regio Zwolle presenteert voor 2022 een sluitende begroting 
met een omvang van € 2.800.000. Met deze solide raming werkt de regio verder aan de 
ambitie om in 2030 de vierde economische topregio te zijn van Nederland (zie ook: 
Persbericht Regio Zwolle). De begroting bevat naast een financiële paragraaf de 
ambitie, een omschrijving van de belangrijkste activiteiten in 2022 en de beoogde 
resultaten van elk van de vijf opgaven: Economie, Human Capital, Bereikbaarheid, 
Leefomgeving en Energie. De bijgevoegde infographic vertelt u op een pagina wat we 
gaan doen in 2022. De begroting geeft ook een omschrijving van andere taken die bij 
het Regio Zwolle Bureau zijn belegd, zoals Communicatie, Public Affairs, en 
verkenningen & onderzoek.  
 
Begroting regiobudget 
De Begroting 2022 heeft betrekking op 
het gezamenlijke regiobudget van 
overheden (22 gemeenten en 4 
provincies) voor de basisinfrastructuur 
van de samenwerking in Regio Zwolle. 
De begroting bevat vanaf dit jaar ook 
een doorkijk naar het volgende jaar, in 
dit geval 2023.  
 
De opgebouwde restantbudgetten uit 
voorgaande jaren worden in 2022 en 
2023 besteed aan de toegenomen 
ambities in de samenwerking. Een 
belangrijke ambitie waar de komende twee jaar een bijdrage voor is gereserveerd is de 
uitwerking van het Regionaal Investerings- en Ontwikkelprogramma. Deze bijdrage, 
samen met bijdragen van partners, is noodzakelijk om de icoonprogramma’s verder uit 
te werken en financierbare businesscases op te stellen. In een online 
informatiebijeenkomst op 21 januari 2022 zijn raden en staten bijgepraat over de 
voortgang van dit Regionaal Investerings- en Ontwikkelprogramma. Deze kunt u hier 
terugkijken. Voor de financiële details verwijzen wij u naar de Begroting 2022.  
 
Vervolg 
De afspraken voor financiële bijdragen (de inwonersbijdrage van gemeenten) zijn 
gemaakt tot en met 2023. Deze afspraken blijven gehandhaafd. In 2022 werken we in 
de regio toe naar een herijkte regionale samenwerkingsagenda en voorstellen voor 
financieringsafspraken voor de periode vanaf 2024 en verder.  
 

https://regiozwolle.info/wp-content/uploads/2022/01/Begroting-Regiobudget-Regio-Zwolle-2022.pdf
https://regiozwolle.info/wp-content/uploads/2022/01/Infographic-Begroting-2022.pdf
https://regiozwolle.info/2021/12/20/regio-zwolle-met-sluitende-begroting-zet-in-op-flinke-investeringen-voor-periode-2022-2030/
https://regiozwolle.info/wp-content/uploads/2022/01/Infographic-Begroting-2022.pdf
https://regiozwolle.info/wp-content/uploads/2022/01/Begroting-Regiobudget-Regio-Zwolle-2022.pdf
https://vimeo.com/user/127425536/folder/8167083


WAT GAAN WE 
DOEN IN 2022?

 — Uitvoering van actieplannen van de negen sectortafels.
 — Een ontwikkelfonds met ruimte voor +1.000 aanvragen van inwoners en ondernemers
 — Uitvoering crisis- en herstelaanpak met onder andere de Regio Zwolle Brigade en 

Regionaal Mobiliteits- en Actieteam

LEES MEER

HUMAN CAPITAL (HCA)

 — Knelpunten definiëren en oplossingsrichtingen 
benoemen in het kader van verkeersstudies en de 
verstedelijkingsstrategie 2040.

 — Met de bereikbaarheidscorridors voorstellen 
ontwikkelen onder andere voor interprovinciale 
snelfietspaden.         

LEES MEER

BEREIKBAARHEID

 — Uitwerken van een regionale 
verstedelijkingsstrategie tot 2040.

 — Werken aan toekomstbestendige 
bedrijventerreinen onder andere met het lectoraat 
Energietransitie van Windesheim.

 — Starten met acties uit werkplan NOVI gebied Regio 
Zwolle: klimaatbestendige groeiregio. 

LEES MEER

LEEFOMGEVING

EN VERDER...

INFO

 — Versterken van de randvoorwaarden van de 
energietransitie.

 — Met de sectortafels Human Capital het 
arbeidspotentieel voor de energietransitie vergroten. 

 — Kennisuitwisseling rond actuele (energie)vraagstukken.

Het Regio Zwolle Bureau bestaat uit 12 medewerkers. Het team initieert en volgt 
strategische ontwikkelingen en vertaalt deze naar concrete acties. Het team zorgt 
daarmee voor verbinding, samenhang en ondersteuning voor alle partners (vier O’s) in de 
netwerksamenwerking die Regio Zwolle is.

Basisbijdrages  
(gemeenten en provincies)
   
Restantbudgetten: 
 Economie 
 Algemeen 

Economie  
   
Algemeen: 

LEES MEER

ENERGIEREGIO ZWOLLE BUREAU

BEGROTING REGIOBUDGET 2022

• Opstellen van een nieuwe  
Regionale Samenwerkings- 
agenda 2023 – 2026.

• Uitwerken van het Regionaal 
Investerings- en Ontwikkelpro-
gramma tot businesscases.

• Met public affairs en lobby rich-
ting het Rijk en Europa kansen 
benutten die de ambities van 
Regio Zwolle ondersteunen

• Opleveren en uitvoeren van het 
Masterplan Communicatie.

• Organiseren van verschillende 
informatie- en netwerk- 
bijeenkomsten. 

Regio Zwolle is een 
samenwerkingsverband van 
overheden, ondernemers, 
onderwijsinstellingen, 
maatschappelijke organisaties en 
overheden. De begroting van het 
regiobudget 2022 heeft betrekking 
op de bijdrages van 22 gemeenten 
en provincies ten behoeve van de 
basisinfrastructuur:

• Gezamenlijk gecoördineerde 
aanpak van de vijf opgaves.

• Unieke samenwerking in 4 
O-verband.

• Toegang voor bedrijven tot de 
ondersteuning van Kennispoort 
Regio Zwolle.

• Een regio met een krachtig, 
positief imago.

• Een informeel netwerk.
• Toegang tot relaties en 

kennisbronnen. 
• De andere partijen dragen 

afzonderlijk (financieel of 
in-kind) bij aan de projecten en 
programma’s van Regio Zwolle

Regio Zwolle is een krachtige netwerkregio waarin we 
samenwerken met als doel om in 2030 de vierde economische 
topregio van Nederland te zijn, waar inwoners en ondernemers 
een goede balans ervaren tussen welvaart en welzijn.

Bekijk begroting >

 — Ondernemers adviseren en ondersteunen via Kennispoort 
Regio Zwolle, Regio Zwolle Brigade en programma’s zoals 
RondOndernemen  en MoveDigi.

 — Uitvoering Regio Deal projecten Circulariteit zoals Living 
Lab en Good Practice.

 — Met Economic Board Regio Zwolle een nieuwe 
economische agenda opstellen.

www.regiozwolle.info

LEES MEER

ECONOMIE

TOTAAL BUDGET 
2022

RESTANT BUDGETRUIMTE AMBITIES 
2023

€ 2.073.000

€ 236.000

€ 372.000

€ 149.000

€ 384.000

Totaal lasten
€ 2.444.000

ECONOMIE LEEFOMGEVING PUBLIC AFFAIRS & LOBBY

COMMUNICATIE ONVOORZIEN

REGIO ZWOLLE BUREAU

ENERGIE

VERKENNING & 
ONDERZOEK

HUMAN CAPITAL

BEREIKBAARHEID

36% | € 879.000 6% | € 142.000 10% | € 247.000

5% | € 111.000 2% | € 50.000

19% | € 469.000

2% | € 49.000

10% | € 245.000

2% | € 51.000

8% | € 201.000

https://regiozwolle.info/human-capital-agenda-hca/
https://regiozwolle.info/bereikbaarheid-2/
https://regiozwolle.info/verstedelijkingsstrategie/
https://regiozwolle.info/2021/06/07/speciale-status-voor-regio-zwolle-in-de-nationale-omgevingsvisie/
https://regiozwolle.info/leefomgeving/
https://regiozwolle.info/contact/
https://regiozwolle.info/contact/
https://regiozwolle.info/energie/
https://regiozwolle.info/begroting-en-jaarverslag/
https://www.kennispoortregiozwolle.nl/
https://www.kennispoortregiozwolle.nl/
http://www.rondondernemen.nl/
https://movedigi.nl/
https://regiozwolle.info/regiodeal/
https://ebrz.nl/
http://www.regiozwolle.info
https://regiozwolle.info/economie/
https://twitter.com/regiozwolle
https://www.linkedin.com/company/regio-zwolle/mycompany/
https://www.youtube.com/c/1RegioZwolle/videos
https://regiozwolle.us15.list-manage.com/subscribe/post?u=8de978d5c9c24d4f68e06d07b&amp;id=2273c14ae6



