bericht

Memo

Ruimte en Economie
Telefoon (038) 498 4059

Aan

Van

Christian Voortman

Datum

8 april 2019
Samenwerkingsverbanden van Zwolle in de
Regio

Onderwerp

Energie speelt op alle schalen, slim schakelen
De Energietransitie heeft effecten op alle schaalniveaus: lokaal, regionaal, provinciaal,
nationaal en zelfs internationaal. Energiesystemen en netwerken houden niet op bij de
grenzen van gemeenten. Vooral in de regio is de ruimtelijke impact van grootschalige
opwekking en het ontwikkelen van netwerk het meest zichtbaar. Denk aan het bouwen
en verbouwen, mobiliteit, netwerken boven en onder de grond, maar ook netwerken in
termen van coalities van bewoners, bedrijven, onderwijs en overheid. Het is een kwestie
van slim schakelen tussen al die schaalniveaus.
Traditioneel, provincie en VNG-indeling
Regionale samenwerking kan vele vormen aannemen, dé regio bestaat dan ook niet.
Als we kijken naar Zwolle, dan kan het om verschillende vormen gaan. In het Plan van
Aanpak Energietransitie, vastgesteld op 11 maart jongstleden, is dit ook benoemd.
Traditioneel is de samenwerking in eerste instantie geografisch bepaald en wordt de
samenwerking gezocht in Overijssels verband, De Alliantie Nieuwe Energie Overijssel
waar Zwolle onderdeel van is, samen met partners als de provincie Overijssel, VNONCW, de netwerkbedrijven, woningbouwcorporaties, etc. is daar een voorbeeld van.
Een programma dat gericht is op uitvoering en de periode bestrijkt tot 2023.

Organogram Alliantie Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023
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RES-indeling volgt de VNG
Ook de VNG hanteert deze indeling en komt voor Overijssel uit op 2 regio’s, Twente en
West-Overijssel, die ook gehanteerd worden voor de RES.

De 30 RES-regio’s

Samenwerking op motivatie en gedeelde opgaves
We werken ook samen met de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen in het
programma Transform. Allen behoren zij tot de Cleantech Regio. Maar zij zijn bezig met
dezelfde onderwerpen. Zij kijken samen met ons naar Wijken van de Toekoms, met
name waar het gaat om het ontwikkelen van slimme financieringsarrangementen.
Samenwerking met deze gemeenten zit deels op motivatie, gedeelde ambities en
opgaves, geloof in gebiedsgericht werken. Tegelijk ligt er een lijn naar de Alliantie
Nieuwe Energie Overijssel, waar de komende jaren wordt ingezet op gebiedsgericht
werken. Een middel daarbij is het Expertisecentrum in oprichting dat gemeenten en
gebieden kan ondersteunen op tal van terreinen. Transform kan als het ware (een deel
van) de financieel-/economische opgave voor haar rekening kan nemen,
arrangementen ontwikkelen die het Expertisecentrum kan adopteren en kan testen in
de verschillende wijktransities die vanuit dat centrum worden bediend.

Transform, samenwerking Zwolle, Deventer. Zutphen, Apeldoorn

2/3

bericht

Datum

8 april 2019

De Energietransitie vraagt langdurige samenwerking en dus stevige relaties, waarbij
partijen begrip voor elkaar hebben en bereid zijn om over hun schaduw heen te stappen
vanuit het gezamenlijke belang van de regio. Dan is het ook slim om aan te sluiten waar
mogelijk op bestaande relaties, tradities en structuren waarin samenwerking – zowel
van overheden onderling als met private en maatschappelijke partijen – al in zekere
mate ontwikkeld is. De Alliantie Nieuwe Energie Overijssel is daar een voorbeeld van.
Maar in dat opzicht is ook de Regio Zwolle een interessante om bij aan te sluiten.
Zo is de beschikbaarheid van capaciteit in de bouw- en installatiesector om te werken
aan de uitvoering van de Energietransitie een aandachtspunt. Het is niet alleen een
voorwaarde om de transitie te laten slagen, maar ook een kans voor groei van regionale
werkgelegenheid. Hiertoe wordt binnen de Regio Zwolle gewerkt aan de Human Capital
Agenda (HCA). Dus ook de schaal van de Regio Zwolle is van belang. Er is inmiddels
een Energietafel ingericht die breder gaat verkennen welke thema’s zich lenen om op te
pakken.

Kortom, regionaal samenwerken is een kwestie van slim schakelen tussen al die
schaalniveaus.
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