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8.1.2 Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot
toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen
Nvt

datumparaaf

Raad
Informatienota voor de raad
Opinienota voor de raad
Beslisnota voor de raad
n.v.t.

Bijlagen
1. Informatienota Raad Tussenresultaat pilot Omgevingsagenda Oost
2. Brief Tweede Kamer resultaten MIRT
Ontwerp besluit
Het college besluit:
1 De raad te informeren door middel van bijgevoegde informatienota.
2 Kennisnemen van de voortgang van de zienswijze op de NOVI.
Collegebesluit d.d.:
Conform
Gewijzigd
Aangehouden
Teruggenomen
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Op 21 november j.l. hebben het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland in het Bestuurlijk
Overleg MIRT Oost afspraken gemaakt over de invulling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur
Ruimte en Transport ( MIRT).
De resultaten van dit BO MIRT zijn middels een brief aan de Tweede Kamer daarna openbaar
gemaakt.
Het MIRT bevat twee afspraken voor de regio Zwolle die zijn gemaakt in het kader van de pilot
Omgevingsagenda Oost.
Wij informeren u en de raad daarom over dit nieuwe instrument en de gemaakte werkafspraken.
Informatie
Voor de informatie over het tussenresultaat van de pilot Omgevingsagenda Oost en de MIRT
afspraken verwijzen we u naar de bijgevoegde informatienota voor de raad.
Bredere context: voortgang zienswijze Ontwerp NOVI
De pilot Omgevingsagenda Oost is een uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie ( NOVI).
Uw college heeft op 17 september j.l. de zienswijze op de Ontwerp-NOVI vastgesteld. Na medeondertekening door de Regio Zwolle, is deze namens de gehele regio Zwolle bij Binnenlandse Zaken
ingediend. Op 18 september j.l. is de raad geïnformeerd over deze zienswijze.
Met de ingediende zienswijze brengen we de betekenis van Zwolle en de Regio Zwolle onder de
landelijke aandacht om zo positie te verwerven in de NOVI en daarmee in het rijksbeleid voor de
fysieke leefomgeving. Tevens hebben we een voorstel ingediend bij BZK van regio Zwolle om van de
regio Zwolle een NOVI gebied te maken.
Ons bod ‘Klimaatbestendige groeiregio Zwolle’ om NOVI gebied te worden is inmiddels in de selectie
van Binnenlandse Zaken, de ‘long-list’, opgenomen. Met 14 regio’s worden momenteel gesprekken
gevoerd. Uiteindelijk zullen er 6 tot 10 NOVI-gebieden worden aangewezen door het Rijk. De
aanwijzing tot NOVI-gebied biedt de potentie om meerjarig programmatisch samen te werken met het
Rijk.
Beoogd effect
Daarmee hebben we vanaf 2018, via de inbreng van Zwolle in de NOVI, ons NOVI-gebied-bod, de
zienswijze en via de pilot Omgevingsagenda Oost, constant aandacht gevraagd voor de complexe en
meervoudige opgaven van de stad Zwolle en de regio Zwolle.
Met als beoogd resultaat om met het Rijk meerjarige afspraken te maken en zo verder te werken aan
onze opgaven.
In dat kader zijn deze vastgelegde afspraken in het MIRT een succesvolle eerste stap.
Argumenten
De opgave ‘klimaatbestendige groeiregio Zwolle’ vraagt om een extra stap in de Rijk/regio
samenwerking: meerjarig programmatisch samenwerken met het Rijk is nodig om de urgente en
complexe opgave van stedelijke groei, klimaatbestendigheid en bereikbaarheid het hoofd te bieden.
De Omgevingsagenda Oost heeft reeds belangrijke omgevingsopgaven in de stad en de regio Zwolle
geagendeerd.
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Dat zou helemaal goed kunnen als NOVI-gebied voor Nederland: een (inter)nationale proeftuin op het
gebied van klimaatbestendige groei.
Risico’s
n.v.t..
Financien
n.v.t.
Communicatie
Op 21 november 2019 zijn door het Rijk en provincies in het Bestuurlijk Overleg MIRT afspraken
gemaakt over de invulling van het MIRT. De resultaten van dit overleg voor Oost en het overleggen in
andere landsdelen zijn in een brief aan de Tweede Kamer gecommuniceerd. De brief aan de Tweede
Kamer is als bijlage bijgevoegd.
Vervolg
 De Raad informeren via de informatienota.
 De twee MIRTafspraken voor de regio Zwolle zijn nu bestuurlijk geaccordeerd in het BO-MIRT en
worden een op een overgenomen in de Omgevingsagenda Oost.
 In 2020 worden de genoemde onderzoeken en de verstedelijkingsstrategie zoals nu vastgelegd in
het MIRT samen met het Rijk en de provincie gestart.
 We komen in januari 2020 terug naar het college met een voorstel, voorbereid met provincie en
regio Zwolle, wat het vraagt aan capaciteit en middelen om de MIRT onderzoeken in 2020 uit te
kunnen voeren.
 In mei 2020 wordt volgens planning de Omgevingsagenda vastgesteld tijdens het Strategisch
Bestuurlijk Overleg (SBO) MIRT door provincie en Rijk.
 De derde mogelijke afspraak in de Omgevingsagenda met betrekking tot een lange termijn
klimaatadaptatiestrategie wordt de komende tijd nader verkend met Rijk, provincie en regio. Het
resultaat daarvan wordt in het SBO MIRT van mei 2020 in de definitieve Omgevingsagenda
vertaald.
Openbaarheid
Met de brief aan de Tweede Kamer zijn de gemaakte afspraken openbaar.
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