
1. Economie
2. Zorg
3. Ruimte
4. Bereikbaarheid
5. Samenwerking

Vijf 
pijlers

Ruimtelijk-economische ontwikkelings-

agenda gemeente Hardenberg 

De gemeente Hardenberg met haar 29 kernen heeft een belangrijke centrum-

functie voor de regio Noordoost-Overijssel in het midden van de steden Zwolle, 

Almelo en Emmen. De grensgemeente is economisch sterk, zeker in vergelijking 

met omliggende regio’s en andere grensgemeenten in Nederland. Maar resul-

taten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Hardenberg wil 

een volgende stap zetten in haar (economische) ontwikkeling en beseft dat er 

geen tijd is voor stilstaan. De ondernemersgeest van Hardenberg streeft naar 

versterking en vernieuwing. Hardenberg heeft een reële ambitie om haar be-

staande kwaliteiten te benutten en te versterken. Vanuit haar centrumfunctie wil 

Hardenberg een nog grotere rol van betekenis spelen voor het Vechtdal, de regio 

Zwolle en de provincie Overijssel. Om deze volgende stap in de ontwikkeling van 

Hardenberg te realiseren is intensieve samenwerking nodig.

Om met elkaar te werken aan krachtig Hardenberg is een ruimtelijke economi-

sche ontwikkelingsagenda opgesteld. Een agenda die vanuit de krachten van 

Hardenberg kernopgaven beschrijft en uitnodigt tot samenwerking. Samenwer-

king binnen Hardenberg tussen bedrijven, instellingen, inwoners en gemeente. 

Maar ook samenwerking met partneroverheden, zoals de gemeenten in het 

Vechtdal, de regio Zwolle en de provincie Overijssel. 

De ontwikkelingsagenda bevat tien kernopgaven geclusterd onder vijf ruimte-

lijk-economische pijlers van Hardenberg:

1. Economisch sterk Hardenberg (economie)

2. Vitaal & Gezond Hardenberg (zorg)

3. Leefbaar & Duurzaam Hardenberg (ruimte)

4. Bereikbaar Hardenberg (bereikbaarheid)

5. Verbindend Hardenberg (samenwerking)

Hardenberg 
Krachtstroom van het 
Vechtdal
De voeding naar economische groei wordt ge-
vormd door haar krachtbronnen: maakindustrie 
(metaal en kunststof), agribusiness, recreatie & 
toerisme en zorg. De stroom wordt krachtstroom 
door innovatie en ondernemerschap binnen deze 
krachtbronnen en de verbindingen hiertussen. 
De stroom wordt groen door energietransitie, 
duurzame opwekking en besparing. Weerstand 
wordt weggenomen door te investeren in de rand-
voorwaarden: bereikbaarheid, goede duurzame 
huisvesting en samenwerking, maar ook door 
goed onderwijs waar de stroom in de basis wordt 
opgewekt. Door de ligging op de as Zwolle-Har-
denberg en het oostelijk scharnierpunt naar 
Duistsland, Drenthe en Twente is Hardenberg een 
krachtige schakelkast in het regionale netwerk. 
Het Vechtdal biedt grote kansen voor Hardenberg 
in positionering en marketing op het gebied van 
onder andere toerisme, zorg en voeding.

Hardenberg
Kracht in Overijssel

De samenwerking tussen de gemeente Hardenberg en de 

provincie Overijssel heeft de gemeente, regio en provincie in het 

ruimtelijk domein al veel gebracht. Vanuit de samenwerkings-

overeenkomst ‘Ruimte voor samenwerking’ is intensief gewerkt 

aan onderwerpen en opgaven die er toe doen. Wij nodigen de 

provincie Overijssel uit in de samenwerking met de gemeente 

Hardenberg een volgende stap te zetten.

 

De kracht en toegevoegde waarde van Hardenberg in de regio 

Zwolle en in het Vechtdal is belangrijk voor de provinciale eco-

nomie. Met haar landelijke structuur en stedelijke kernen heeft 

Hardenberg een krachtig profiel met veel mogelijkheden en 

kansen. De gemeente heeft een belangrijke rol in de regionalise-

ring van opgaven. Door samen te werken aan economische groei 

en ruimtelijke ontwikkeling bouwen we de kracht van Hardenberg 

in het regionale netwerk uit. We investeren in elkaar zodat de 

gemeente Hardenberg zelf, maar juist ook de regio en provincie 

zich verder ontwikkelen.

 

Hardenberg wil de nieuwe realiteit aangrijpen om de regionale 

samenwerking te intensiveren door op een verfrissende en ver-

nieuwende manier gezamenlijk kansen benutten. We willen wer-

ken vanuit maatschappelijke kernopgaven in plaats van vanuit 

monodisciplinaire beleidsvelden. Door vanuit vertrouwen aan de 

voorkant en structureel samen te werken aan deze kernopgaven 

behalen we gezamenlijk zichtbare resultaten. Met de ruimte-

lijk-economische ontwikkelingsagenda als basis geven we graag 

invulling aan een verdere in de succesvolle samenwerking tussen 

provincie en gemeente.

Samenwerken vanuit een ontwikkelingsagenda



De krachten van Hardenberg vormen een stevige basis om de 

economische positie van Hardenberg in het Vechtdal, de regio 

Zwolle en de provincie Overijssel verder te verbeteren. Door de 

ligging op de as Zwolle-Hardenberg en het oostelijke schar-

nierpunt naar Duitsland, Drenthe en Twente is Hardenberg een 

krachtig knooppunt in het regionale netwerk.

De gemeente Hardenberg wil inzetten op de as Zwolle-Harden-

berg als vitale, groene as waarbij de krachten van de regio tot 

hun recht kunnen komen. Deze as kan worden versterkt door 

in regionaal verband verregaand samen te werken en elkaars 

krachten en onderscheidend vermogen te herkennen, erken-

nen en te benutten. Op deze als ligt het Vechtdal Overijssel. 

Het Vechtdal biedt grote mogelijkheden om de regio verder te 

versterken en te onderscheiden op het gebied van toerisme, zorg 

en voeding.

Zwolle-Hardenberg als vitale, groene as

“Hardenberg is een 
krachtig stedelijk knooppunt 

in het netwerk.”

“Op de as Zwolle-Hardenberg 
komen stad en platteland samen.”


