
Webinar	R&S&W	2	juli		15.30-17.00	uur	

Marion	Garritsen,	procesmanager	Verstedelijkingsstrategie	RZ		
Daan	Zandbelt,	stedenbouwkundige	en	ateliermeester	DZH

Ontwikkelperspectieven		
“work	in	progress”



Agenda

1. Opening

2. Waar staan we nu

3. Ontwikkelperspectieven en eerste effectbepaling

4. Vragen

5. Gesprek o.a aan de hand van Mentimeter vragen

6. Afsluiting



Fase 2: Ontwikkelperspectieven

NB. Onder voorbehoud besluitvorming Stuurgroep 7 juli a.s

  
7 juli 2021

  
Stuurgroep 
• Presentatie Ontwikkelperspectieven en eerste effectbepaling

  
begin oktober 

 

  
Bijeenkomst BMAG, PFO Ruimte en Stuurgroep 
• Gesprek over ontwikkelperspectieven en kansrijke onderdelen

  
medio oktober (voor de 
herfstvakantie)

  
Stuurgroep 
• Ontwikkelperspectieven, Effectbepaling en Beoordelingskader

eind november BMAG
 PFO Ruimte

Webinar R&S&W
 
begin december 2021

  
Stuurgroep 

•  Ontwikkelrichting , laatste stap in Fase 2
  
december- mei 2022 

  
Fase 3 Verdiepen ontwikkelrichting en opstellen ontwikkelpad



Perspectievenboek
Verstedelijkingsstrategie & MIRT-traject Regio Zwolle 

- concept versie 1.0  -

Z Z

Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle & 
MIRT Onderzoek bereikbaarheid Zwolle e.o. 

Perspectieven 

02 / 07 / 2021
Webinar Raden & Staten



Geconcentreerde 
werkgelegenheid

Brandpunt 
van stedelijkheid

Knooppunt van  
vervoersbewegingen

Knelpunten  
in het water- 
systeem

Analyse



Combinatie van modellen kan de  
gewenste ontwikkelrichting worden.

Lokaal Vitaal Soevereine Subregio’s

NetwerkdeltaZwolle Centraal‘Quattro Stagioni’
Verstedelijking is volgend 

- Natuurlijk & meervoudig -

Verstedelijking is leidend 
- Technisch & enkelvoudig -

Regionaal,  
Systeeem 

Bij de wortel 
Complex

Lokaal,  
Knelpunt 

Symptoom 
Eenvoudig

Vier modellen &  
mogelijke  uitkomst





Principes

 ‘Probleem’ Leefbaarheid  
en regio in balans 
(wegtrekken naar de 
stad van talent, werk  & 
voorzieningen)

Trek naar de stad & 
gebrek aan 
agglomeratiekracht

Klimaat, duurzaamheid  
& gezondheid

Knelpunten & onbalans  
mobiliteitsysteem

Welvaart & welzijn Help de kwetsbaren: 
vitaal platteland (de 
stad red zich wel)

Hoger regionaal GDP Hoogste brede welvaart Meer keuze binnen een 
uur reizen

Governance + intens in regio 
-  streng in Zwolle

+ intens in Zwolle 
0  vrijheid in regio 
-   elders programma  
    limiet

+ intens bij GO rond 
stations & 
klimaatmaatregelen 

-  streng daarbuiten

+ intens op mobiliteit 
0  markt ontwikkelt

Lokaal Vitaal NetwerkdeltaZwolle Centraal Soevereine  
subregio’s



Principes

Concept Lokale kwesties  
lokaal oplossen 

Combineer opgaven 
en maak het sterke 
sterker

Veerkrachtig netwerk, 
levert regio in balans

Spreiding van de 
krachten  
Meer autonomie  
aan randen regio

Mobiliteits-
investeringen

Auto & Fietsen  
- individueel - 

Lopen & Fietsen 
- nabij & gezond -

Fietsen & OV 
- multimodaal &  
   inclusief -

Auto & OV 
- doorstroming & 
verder = beter -

Verstedelijking Overal  
Iedere kern een  
nieuwe vleugel

Zwolle 
- Schaalsprong -

Binnenring 
Zwolle & middelgrote 
kernen in binnenring

Buitenring 
Zwolle & middelgrote 
kernen in buitenring

Klimaat Kleinschalige & 
technische 
maatregelen

Natuurlijke 
oplossingen  
(X)XL 

Natuurlijke oplossingen,  
op stroomgebied en 
systeemniveau (small & 
medium size)

Technische 
oplossingen op 
systeemniveau (X)XL

Economie Business as usual, 
iedere kern haar eigen  
bedrijventerrein

Agglomeratiekracht 
& werkgelegnheid 
vergroten

Zwolle als edu & 
innovatiehub. Gepeciali-
seerde subregio’s

Meer onafhankelijke 
subregio’s qua edu & 
biz. En alzijdige 
oriëntatie naar buiten

Lokaal Vitaal NetwerkdeltaZwolle Centraal Soevereine  
subregio’s



NB. De bouwstenen over mobiliteit zijn nog niet verwerkt in de doorrekening 
zoals opgenomen in de bijlage van het perspectievenboek.



SLEUTELGEBIEDEN



Regionale opgaven





Regionale  
opgaven





Regionale  
opgaven





Regionale  
opgaven





Regionale  
opgaven



Verstedelijkings- /  
Woningbouwplannen 
achterelkaar per kern



1.000 – 5.000
3.500 – 6.000

1.000 – 5.000

1.000 – 5.000

16.000 – 20.300
3.000 – 10.000

2.000 – 10.000

Overzicht grootste woningbouwplannen



1.000 – 4.000
1.500 – 6.000

400 – 1.200

1.500 – 5.000

22.400 – 35.800
3.000 – 5.000

2.000 – 5.000

Overzicht grootste woningbouwplannen



500 – 5.000
2.500 – 6.000

1.000 – 5.000

2.500 – 5.000

17.000 – 20.500
4.000 – 10.000

2.000 – 10.000

Overzicht grootste woningbouwplannen



1.500 – 6.000
2.000 – 6.000

2.000 – 3.000

1.000 – 4.000

15.800 – 23.000
3.000 – 5.000

5.000 – 15.000

Overzicht grootste woningbouwplannen



Eerste lessen op basis 
van de effectbepaling 
van de perspectieven



Les 1:  
Er is al veel 
overeenstemming  
in de regio  

Circa 27 duizend van de  
40  duizend woningen 
zijn al onderdeel van 
‘harde’ plannen



Arnhem

Apeldoorn

Zwolle

Doetinchem

Enschede

Deventer

Ede

Hengelo

Hoe meer  
stedelijkheid  
des te minder  
(auto)mobiliteit Nabijheid



K
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m
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Reizen in kilometer, per persoon, per dag (2016) Bron: Nabijheidsindex Studio Bereikbaar + OVIN 2015-2017

Nabijheid 
Meer 
stedelijkheid, 
minder 
mobiliteit

Verdichten 
Vergroenen 
Verduurzamen 
Verfijnen



Les 2: Regio Zwolle 
verandert beperkt van kleur







Les 3:  
30-40% van de nieuwe 
woningen komt terecht 
op locaties met 
beperkte nabijheid van 
voorzieningen. 

Lokaal 
Vitaal

Zwolle 
Centraal

Netwerk 
delta

Soevereine 
Subregio’s



Les 4: aandacht nodig voor 
kwaliteit bestaande stad



Eerste invulling van mogelijke 
ontwikkelprincipes voor Regio Zwolle



- 48 - - 49 -

Zwolse trap van verstedelijking

Een meer concrete versie van de reeds bekende ‘Ladder Duurzame Verstedelijking’ is 
hieronder weergegeven als Zwolse trap van verstedelijking. Doel is om zo hoog mogelijk 
te beginnen door de bestaande voorraad beter te benutten en daarmee de bouwopgave 
te verkleinen. Hoe hoger op de trap, hoe slimmer de bestaande voorzieningen en (infra)
structuren kunnen worden benut. Lager lijkt soms makkelijker, maar vraagt ook om extra 
aanleg van nieuwe structuren.

0.

1.

Buiten de bebouwde kom 
ontwikkelen

Buiten de bebouwde kom
&nabij bestaand station

Binnen de bebouwde kom
- voorkeur voor OV-locaties
- transformatie of intensivering van sleetse gebieden

Harde bouwplannen
- onherroepelijke plannen tot 2025

Bestaande voorraad beter benutten:
- leegstand hergebruiken
- optoppen en splitsen
- ruimere regelreving bedrijvigheid

2.

3.

4.

Zwolse trap van 
verstedelijking

Op basis van de waterproblematiek zijn er randvoorwaarden op te stellen die gelden 
voor gebiedsontwikkelingen. Daarbij staat centraal dat we ons bewust zijn dat we een 
grote bouwopgave gaan realiseren in een kwetsbaar gebied. Om de opgave meervoudig 
in te zetten, is onderstaande trap opgesteld. Deze kan helpen om randvoorwaarden bij 
ontwikkelingen te stellen: zolang we aan de nieuwste standaarden voldoen houden we 
droge voeten, maar liefst helpen we de omgeving ook nog een handje.

Een nieuwe ontwikkeling ver-
groot het bewustzijn 
De omgeving is geïnformeerd 
over de gebiedsontwikkeling

Een nieuwe ontwikkeling voldoet aan de nieuwste standaard. 
Gebiedsontwikkeling voldoet aan hoogtste eisen ‘binnen het bouwhek’

Maakt de situatie in ieder geval niet slechter ‘binnen het bouw-
hek’
Gebiedsontwikkeling hindert de omgeving niet

Een nieuwe ontwikkeling maakt de situatie maar 
een klein beetje slechter
Gebiedsontwikkeling is afgstemd met omgeving

Een nieuwe ontwikkeling helpt de bestaande 
leefomgeving de nieuwste standaard te behalen
Gebiedsontwikkeling is een motor voor opgaven ‘buiten het bouwhek’ 1.

2.

3.

4.

5.

Zwolse randvoorwaarden 
water & klimaat voor
gebiedsontwikkelingen

Trap van verstedelijking 
voor Regio Zwolle 
[ redelijk in lijn met Ladder 
Duurzame verstedelijking, maar 
meer geconcretiseerd ]



Randvoorwaarden water & klimaat voor 
gebiedsontwikkelingen in Regio Zwolle



NOVI principes 
1. Combinaties van functies gaan 

voor enkelvoudige functies 
2. Kenmerken en identiteit van een 

gebied staan centraal 
3. Afwenteling wordt voorkomen



Vragen  
(meningvormend ipv besluitvormend)  

1. STAD & LAND 
Hoe kijkt u aan tegen de ‘trek naar de stad’ van jongeren, werkgelegenheid en 
voorzieningen en het effect daarvan op kleinere kernen?  

2. WATER & KLIMAAT  
De regio Zwolle is als ‘Klimaatbestendige groeiregio’ tot NOVI-gebied uitgeroepen. 
Betekent dit ook dat water- & klimaatopgaven leidend zijn voor de verstedelijkingsstrategie 
(en dat woningbouw, economie en mobiliteit hierop volgen)?  

3. BUITEN HET BOUWHEK  
Vindt u het een belangrijk onderdeel van een ontwikkelperspectief (cq de toekomstige 
verstedelijkingsstrategie) dat nieuwbouw de omgeving helpt bij haar diverse opgaven?


