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Agenda

1. Opening Maarten Veeger

2. Waar staan we nu Marion Garritsen

3. Bouwstenen en eerste doorrekening Daan Zandbelt

4. Vragen Maarten Veeger

5. Gesprek aan de hand van Mentimeter vragen Daan Zandbelt

6. Afsluiting Maarten Veeger 



Fase 2 Ontwikkelperspectieven

Onderscheid in drie deelstappen

Aan het werk in werk- en ontwerpateliers

1. Bouwstenen en eerste doorrekening (april)

2. De ontwikkelde perspectieven , het beoordelingskader en de 
effectbepaling van de perspectieven ( juni)

3. De ontwikkelrichting voor Regio Zwolle ( september) 



BO MIRT / Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 

Webinar
14 / 04 / 2021



Waarom?
Maken we deze verstedelijkingsstrategie 

Voor het uitvoeren van losse woningbouwplannetjes hebben we 
geen strategie nodig. Dan bieden we gewoon een aannemer of 
projectontwikkelaar ruimte voor initiatief.



databron: PRIMOS 2017

Eén miljoen, maar 
anders dan Vinex



Een klimaat- 
bestendige delta

bron: H+N+S
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Hoe?
Maken we deze verstedelijkingsstrategie
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De bouwstenen tonen de relevante ruimtelijke opgaven en bijbehorende oplossingsrichtingen.
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Waarom?
Maken we deze verstedelijkingsstrategie 

Voor het uitvoeren van losse woningbouwplannetjes hebben we 
geen strategie nodig. Dan bieden we gewoon een aannemer of 
projectontwikkelaar ruimte voor initiatief.



Niet alles 
kan overal. 

Maar kijk uit 
voor fake 

dilemma’s.



€ 14 miljard
= 40 duizend woningen x € 350 duizend per woning 

De verstedelijkingsopgave is een enorme investeringsmotor in de leefomgeving. 
Bovenstaande som gaat alleen over extra woningen, dus daar komt 
werkgelegenheidsgroei nog bovenop.

Een investeringsmotor van minstens



Combineren 
kan je leren. 
Door het uit  
te proberen.



v

De woningbouwopgave als motor voor de stad







Schuifhuis



Voorbij enkele 
misverstanden

Verder  
≠ beter 
≠ gevolg van corona

Verdichten  
≠ hoogbouw & appartementen  
≠ gaat ten koste van groen 
≠ duur 

Stationsgebieden 
≠ alleen voor OV- 
    gebruikers 

Sneller  
≠ belangrijkste doel van strategie  
≠ bouwen in de wei 
≠ bouwen in de regio, voor de stad 
≠ bouwen



Havenkwartier, Assen.

“Slechts een klein deel 
(10 procent) hiervan is 
gebouwd op groene 
binnenstedelijke 
locaties.”



De virtueuze cirkel van 
Verdichten & Vergroenen 
& Verduurzamen



Snel & betaalbaar 
Wederopbouw en ‘Stadsvenieuwing’  

vs. jaren ’10 en  ’30

Woningmarkt beleid

Wederopbouw Stadsvernieuwing

Jaren ’30 Jaren ’10



Duurzaam ruimtegebruik

Tijdig

Duurzaam energiegebruik

Versterking economie Betaalbaar

Woonmilieuvoorkeur

Duurzaam ruimtegebruik

Tijdig

Duurzaam energiegebruik

Versterking leefklimaat bestaande stad
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 het Rijk hier belang bij hee!

Betaalbaarheid 
is een politieke keuze. 
Rijk, investeer in meer  
dan infrastructuur.



Snelheid 
Woningmarkt vs. Woningbouw

Woningmarkt beleid

Huisje in de tuin 
- kangeroe concept-

Friends concept 
- deel je woning met vrienden- 

Winkel wordt woning



Een woning bouw 
je niet voor de 

eerste bewoner.



Lijn de korte 
termijn belangen 

uit op de lange 
termijn belangen. 

- vermijd Red Bull oplossingen -



Samen

Samen bepalen waar het heen gaat. Door te ontdekken  
waar verschillende belangen elkaar vinden en versterken. 
Het lokaal algemeen belang, provinciaal algemeen belang en nationaal algemeen belang.  
Nog los van private belangen en maatschappelijke deelbelangen.



Buiten het bouwhek
Een investeringsmotor voor maatschappelijke opgaven

Meer draagvlak voor 
- voorzieningen: winkels, 

onderwijs, zorg, cultuur 
- OV 
- mobiliteitstransitie & 

nabijheid 
- economische specialisatie 
- grotere arbeidsmarkt 

Draagvlak voor 
investeringen tbv: 
- energietransitie 
- klimaatadaptatie 
- investeringen in 

landschap en openbare 
ruimte

Sociale samenleving 
- vergroten 

kansengelijkheid 
- gezonde vergrijzing 
- voorkomen sociale 

tweedeling 
- voorkomen 

vereenzaming



Versterk  
dorpen  
met verstedelijking 

Iedere plek wordt leuker door functiemenging



Vitale kernen 

Een warm hart of 
een nieuwe vleugel?



naar: EUR / Van Winden en Van den Berg

Innovatieve
regio

Local buzz &  
Global pipelines

Economische basis

KennisbasisDenken

Doen
&

Stimuleer 
ontwikkeling van 
eigen economisch 
profiel per regio



MKB HBO regio’s
& provincie

Regionale
NGO’s

Multi-
nationals Universiteit NL &

EU NGO’s

 Start-ups
&

ZZP
MBO Gemeenten

Lokale
gemeen-
schappen

ondernemers
onderwijs

& onderzoek overheid ons

= regio

> regio

< regio

Wie?
Triple helix

Geef HBO centrale 
rol in triple-helix 
samenwerking

EZK & OCW met regio



Nabijheid  
Statistieken van Studio Bereikbaar 
Hogere dichtheden van wonen en werken leiden tot 
minder autoverkeer, als er voldoende alternatieven 
voor handen zijn

Maak onderscheid 
tussen Daily en Non-
daily verbindingen: 
met grote spits-
capaciteit voor Daily 
en frequente maar 
geen grote capaciteit 
voor Non-daily.



Daarom
Maken we deze verstedelijkingsstrategie


