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Waarom een Verstedelijkingsstrategie

• Om voor de periode tot 2040 richting 
te geven aan de groei van wonen en 
werken in de regio.

• In samenhang met de opgaven 
rondom klimaatadaptatie en de 
energietransitie.

• Kwaliteiten van de regio behouden en  
zo mogelijk versterken.

• De kansen voor de toekomst optimaal 
benutten. 

• In wisselwerking met een onderzoek 
naar de bereikbaarheid van Zwolle e.o

• Zichtbaarheid, samenwerking en 
afspraken tussen Provincie, Rijk , Regio 
en WDOD



Status van de Verstedelijkingsstrategie

“Samenwerken aan een gedeeld beeld voor de toekomst”

• Een gedeeld beeld van de ontwikkeling van Regio Zwolle tot 
2040 en de daarbij behorende gezamenlijke en 
samenhangende opgaven. 

• Gezamenlijk onderzoek van Rijk en Regio met als eindbeeld 
een gezamenlijk gedragen strategie, die het vertrekpunt 
vormt voor nadere afspraken.

• Er verandert niets aan de huidige bevoegdheden van 
gemeenten, provincies en waterschappen.

• Verstedelijkingsstrategie ligt niet ter besluitvorming voor in 
Raden en Staten. Zij hebben een besluitvormende rol bij de 
doorwerking in de Omgevingvisies en Omgevingsplannen. 



Samenhangendetrajecten:

2.0

Integrale aanpak
fasering van het onderzoek

• QuickScan Watersysteem en Klimaatadaptatie
• Onderzoek stationsomgevingen Zwolle en Nijmegen
• NOVI / NOVI-gebied
• Afspraken woningbouw (woonimpuls)
• Regionale Energie Strategie
• Toekomstbeeld OV 2040
• Omgevingsagenda Oost
• Kracht van Oost 2.0
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Leefbarometer: Alle seinen staan opgroen
Veel kwaliteiten aanwezig in Regio Zwolle



Dit is het momentum voorRegio Zwolle!
Zwolle - als onderdeel van Stedelijk Netwerk Nederland - groeit harder dan voorzien

• Prognoses worden naar boven bijgesteld: Zwolle groeit  
harder dan voorzien.

• Zwolle als onderdeel van Stedelijk Netwerk Nederland:  
antwoord op de nationale druk op de woningmarkt.

• Corona effect… het buitengebied herondekt!



Resume: Kansen voor de toekomst

Transformatie  
biedt kansen voor
verduurzamen bestaande  
bebouwde omgeving.

Verstedelijking als  
vliegwiel voor klimaat-/  
energie- en wateropgave.  

Tegemoetkomen aan
vraag naar betaalbare
woningen. Zwolle
als woonplek voor
Randstad-(Noord)

Vergroten van nabijheid  
aan inwoners en banen  
om bereikbaarheidsopties  
te diversifiëren. 

Nabijheid, clustering  
en samenwerking  
organiseren om sterk  
te staan in globale  
concurrentiestrijd.



Integrale doelstelling:
• Accommoderen van de ontwikkelopgave (woningen  

en bedrijvigheid) met behoud van de huidige  
ruimtelijke kwaliteit op basis van een klimaatadaptieve  
(verstedelijkings)strategie

• Versterken van de concurrentiekracht van Regio  
Zwolle door een sterk en duidelijk economisch profiel in  
combinatie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat

• Benutten en versterken van huidige en toekomstige
ambities op het gebied van leefbaarheid, landschap en de
energietransitie.

• Bereikbaar houden van (huidige en toekomstige)  
economische toplocaties op regionaal (Regio Zwolle)  
en nationaal niveau (REOS - Ruimtelijk Economische  
Ontwikkelstrategie) in combinatie met een goed  
functionerend daily urban system



• Foto’s met dank aan: Beeldbank Nanda Sluijsmans

Algemene  
uitgangspunten:
integrale ontwikkelprincipes  
voor ruimte en mobiliteit

• Woningen bouwen we divers,  door 
beter aan te sluiten bij de  
ruimtelijke en landschappelijke
kwaliteiten in de directe omgeving.

• Woningen bouwen we in nabijheid  
van voorzieningen en werk door  
enerzijds locatiekeuze en  
anderzijds functiemenging.

• We bouwen aantrekkelijke  
woonmilieus voor nieuwkomers, maar  
natuurlijk ook voor de eigen autonome
groei.

• Zwolle ontwikkelt een sterkere  
stedelijke economie

verstedelijking& 
economie



• Foto’s met dank aan: Beeldbank Nanda Sluijsmans

Algemene  
uitgangspunten:
integrale ontwikkelprincipes  
voor ruimte en mobiliteit

water, klimaat& 
energie

• De ontwikkelopgave moet zo veel  
mogelijk CO2–neutraal plaatsvinden  
(zowel vanuit de verstedelijking als  
de mobiliteit)

• Een robuust grond- en
oppervlaktewatersysteem
waardoor het gebied
bestand is tegen droogte, 
hittestress,  wateroverlast en
beperkt de gevolgen van 
overstroming. 

• Natuurinclusief verstedelijken: We  
ontwikkelen en groeien in de regio  
met aandacht voor biodiversiteit en  
behoud van landschappelijke waarden

• Energietransitie draagt bij  
aan de (ruimtelijke) kwaliteit.
Energie heeft een ruimteclaim, dat  
zien we als ontwerpopgave in de  
ruimtelijke ordening

• Nieuwbouw als katalysator voor
maatschappelijke opgaven
(verduurzamen) bestaande stedelijke
gebied (o.a. mobiliteitstransitie,  
energietransitie en Leefbaarheid in  
de kleine kernen (o.a. mobilisatie
woningmarkt, voorzieningen)

• Een weerbare en vernieuwende
woon- en werkomgeving door 
gebiedseigen kenmerken,  
klimaatopgave en watersysteem als  
uitgangspunt te nemen voor stedelijke
ontwikkeling



• Binnen Regio Zwolle  
verstedelijken we als eerste op de  
huidige (bij voorkeur) multimodaal  
bereikbare plekken

• Binnen Regio Zwolle ontwikkelen
we verschillende schaalniveaus van  
mobiliteitssystemen

• Regio Zwolle zet in op een
mobiliteitstransitie naar een slim 
en duurzaam
mobiliteitssysteem.

• Foto’s met dank aan: Beeldbank Nanda Sluijsmans

Algemene  
uitgangspunten:
integrale ontwikkelprincipes  
voor ruimte en mobiliteit

mobiliteit& 
bereikbaarheid



Ontwikkelopgave
2040
verstedelijkingsstrategie

3 scenarios voor alle perspectieven:

40.000 - 65.000 - 80.000 woningen

waarbij vervolgens ook de volgende

vragen worden beantwoord:  

Wat hebben we qua aantallen  

nodig om bepaalde systeem-

sprongen mogelijk te maken?

Welke kantelpunten zijn er

bij welk programma?

Uitgangspunten basisscenario 40.000 woningen
• Huidige prognose Primos

Uitgangspunten 65.000 woningen
• Ambitie stad Zwolle
• Dronten verkenning

• Groei regio (excl Dronten/ Zwolle)

Uitgangspunten 80.000 woningen
• 130%
• Regio en Zwolle zijn uitgedaagd om positie in te nemen in NL



Vitale en duurzame kernen Kacht van het netwerk

Centrale stad Zwolle Klimaatregio



perspectief: Vitale en duurzame kernen
Onderzoeksvraag: Hoe ruimtelijk programma in te zetten zodat maatschappelijke opgaven in de (dorps)kernen duurzaam  
tegemoet kunnen worden getreden zonder daarbij de karakteristiek en identiteit van de dorpskernen aan te tasten?

• MKB – bedrijvigheid in de regio  
wordt verder ontwikkeld mogelijk in  
combinatie met een innovatiecluster  
in Zwolle

• Inzetten op regionaal fietsnetwerk

• Elke kern bouwt voor zijn eigen  
groei

• Beperken (doorgaand) autoverkeer  
in stadscentrum Zwolle

• Huidig OV – systeem met P+R  
rond Zwolle

• Inzetten op sprintersysteem als  
basis voor OV

Wonen Mobiliteit

Mobiliteit Economie

Scope: gehele regio



perspectief: Kracht van het netwerk
Onderzoeksvraag: Wat is er aan ruimtelijk programma (mobiliteit, wonen en bedrijven) nodig om de grote kernen binnen Regio  
Zwolle toekomstvast en duurzaam te laten functioneren als centrumkernen voor het omliggende gebied?

• Er ontstaan clusters van  
bedrijvigheid op een aantal plekken  
in de regio

• Inzetten op regionaal fietsnetwerk

• Concentratie rondom een aantal  
stedelijke kernen

• HOV-netwerk tussen de  
netwerksteden

• Versterken IC verbiningen tussen de  
netwerksteden

Wonen Mobiliteit

Mobiliteit Economie

• Beperken (doorgaand) autoverkeer  
in stadscentrum ZwolleScope: Zwolle, Meppel,  

Kampen, maar misschien  
ook Dronten, Hoogeveen en  
Hardenberg



perspectief: Centrale stad Zwolle
Onderzoeksvraag: Hoeveel programma heb je in Zwolle nodig om zo ver op te schuiven in  
stedelijkheid dat een mobiliteitstransitie realistisch wordt?

• Versterken IC verbindingen met  
REOS gebieden

• Zwolle verdicht tot een hoogstedelijk  
mileu rondom de binnenstad –
spoorzone met lagere dichtheden in  
de wijken er omheen

• Zwolle autoluwe stad

• Op e-bike afstand rondom Zwolle  
landelijk wonen

• Mobiliteitshubs met HOV in Groot  
Zwolle

Wonen Mobiliteit

Mobiliteit Economie

• Zwolle ontwikkelt een sterke  
creatieve / kenniseconomie rondom  
de spoorzone

Scope: Zwolle en een cirkel  
op 15 km afstand (e-bike)



perspectief: Klimaatregio
Onderzoeksvraag: Bouwen in symbiose met het landschap. Wat is de ideale verstedelijkingsvorm als we de landschappelijke  
ondergrond als basis nemen – ook met het oog op de klimaat- en wateropgave die eraankomt?

• Bestand tegen hoogwater• Inzet ondergrondse ruimte als  
waterberging

• Waterrobuust ontwikkelen en  
bouwen

• Infrastructuur als waterkering of  
voor compartimentering

• Wadi’s in hooggelegen gebied  
dragen bij aan tegengaan  
wateroverlast èn tegengaan van  
verdroging

Mobiliteit Economie

Wonen

• Wonen met water

Scope: gehele regio



Hoe verder

Fase 2: 
Ontwikkelperspectieven



Fase 2 Ontwikkelperspectieven

Proces fase 2: iteratief
Trechteren naar een 
ontwikkelrichting:

a) ontwerp bouwstenen
b) verdiepen van casussen
c) samenstellen van perspectieven
d) effectbepaling
e) ontwikkelpad op hoofdlijn
f) lessen trekken



Fase 2 Ontwikkelperspectieven

Onderscheid in drie deelstappen

Aan het werk in werk- en ontwerpateliers
1. Eerste uitwerking van de perspectieven en doorrekening (april)
2.  Gewenste ontwikkelrichting/ ontwikkelperspectief (juli)
3. Het resultaat (september)



Hoe wordt u betrokken in het proces

Betrekken Portefeuillehouders Ruimte Regio Zwolle
De resultaten worden aan het eind van iedere deelfase besproken. 
Reacties worden gedeeld met de stuurgroep.

Betrekken Raden, Staten en AB Waterschappen
Aan het eind van iedere deelfase worden de resultaten besproken in de 
BMAG en vindt afstemming plaats met Raden en Staten uit de regio 
Zwolle. Reacties worden gedeeld met de stuurgroep.

Colleges
Individuele gemeenten en provincies zijn zelf verantwoordelijk  voor de 
inbreng  in Colleges, Raden en Staten. 

Tot de zomer: Digitale bijeenkomsten 


