Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle

Ontwikkelprincipes en
ontwikkelrichting
Webinar

Zwolle
Middelgrote kernen
Vitale kernen
20/01/2022

KORTE TERUGBLIK
Wat is er gebeurd sinds het vorige webinar ( juli 2021)

Zomer 2021: perspectievenboek verder uitgewerkt
Oktober 1e bestuurlijk gesprek (PFO/BMAG) gevoerd over perspectieven, e ecten,
sleutelgebieden en regionale opgaven
Najaar 2021: ontwikkelrichting verder uitgewerkt
November 2e bestuurlijke gesprek (PFO/BMAG) over de ontwikkelrichting
Waar staan we nu [marion]
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Basis voor de ontwikkelrichting
Resultaat vorige
fase: feitenrelaas

Gesprekken (ambtel k, opdrachtgevers en bestuurl k) over inhoud en dilemma’s

Ontwikkelrichting
Werkateliers en
casusdagen

Perspectieven

Effectbepaling
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Ontwikkelprincipes
Ontwikkelstrategie
Ontwikkelgebied(en)
Gecombineerde
regionale opgaven

Integrale doelstelling:
• Accommoderen van de ontwikkelopgave (woningen en
bedrijvigheid) met behoud van de huidige ruimtelijke kwaliteit
op basis van een klimaatadaptieve (verstedelijkings)strategie
van de concurrentiekracht
• Versterken van de Regio Zwolle door een sterk en duidelijk
economisch profiel in combinatie met een aantrekkelijk
vestigingsklimaat
• 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
• Benutten en versterken van huidige en toekomstige ambities
op het gebied van leefbaarheid, landschap en
energietransitie.
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Verstedelijking is volgend
- Natuurlijk & meervoudig -

‘Quattro Stagioni’

Voorstelbare compromismodel
waar we (theoretisch) op uit
zouden kunnen komen.

Zwolle Centraal

Netwerkdelta

Regionaal,
Systeeem
Bij de wortel
Complex

Lokaal,
Knelpunt
Symptoom
Eenvoudig

Vier modellen &
mogelijke uitkomst

Lokaal Vitaal

Soevereine Subregio’s

Verstedelijking is leidend
- Technisch & enkelvoudig 5

Hoeken van het speelveld
Zwolle Centraal
Natuurlijke XXL oplossing

Natuurlijk & systeemniveau

Concentratie in Zwolle

Zwolle en de 15 min kernen

Stedelijke economie in Zwolle

Zwolle & specialisatie in subregio’s

Nabijheid: ets en voetganger

Multimodaal: ets en OV

Kleinschalig & lokaal

Technisch & systeemniveau

Iedere kern een nieuwe vleugel

Zwolle en grote kernen rand Regio

Verspreid door de regio

Subregio’s

Individuele mobiliteit

Doorstroming: auto & OV

Lokaal Vitaal
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Netwerkdelta

Soevereine Subregio’s

Conclusies op basis van het Ontwerpend Onderzoek
In Zwolle komen alle opgaven (klimaat en mobiliteit) als een complex vraagstuk samen, vanwege haar ligging in
het watersysteem (delta) en het mobiliteitssysteem (knooppunt van wegen en spoor)
De doelen ten aanzien van de mobiliteitstransitie en economie zijn geholpen bij een schaalsprong in stedelijkheid
van Zwolle. Dit is ook mogelijk maar vraagt een regionale focus op Zwolle en binnen Zwolle een steviger inzet op
verdichting en transformatie binnen de bestaande stad.
Verstedelijking: Een geconcentreerde keuze (in Zwolle en in de middelgrote kernen) doet meer voor het
bestaande dan een gespreid model.
Economie: versterken van de concurrentiekracht van Regio Zwolle is mogelijk door te concentreren en te
specialiseren in de stad Zwolle, maar daarnaast ook elders in de regio werk te maken van de versterking van
economische clusters en regionale samenwerking.
Mobiliteit: de regio is gericht op de auto. Inzetten op een mobiliteitstransitie in combinatie met verdichten
rondom stations is nu en op de lange termijn noodzakelijk om bereikbaarheid te garanderen.

Een combinatie van Netwerkdelta en Zwolle Centraal sluit beste basis op de regionale ambitie
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Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle
Zeven integrale ontwikkelprincipes
1. Wees zuinig met ruimte: verdicht en versterk de bestaande kernen en kies
voor ruimte-e ciënte vervoerwijzen
2. Pak de klimaat- en wateropgaven aan bij de bron: volg zoveel
mogelijk het natuurlijk systeem en kies voor maatregelen die passen bij het hele
systeem boven lokaal maatwerk.
3. Nieuw versterkt bestaand: help bestaande wijken en kernen met hun
opgaven door middel van nieuwbouw.
4. Bied iedereen een passende woning: maak het woningaanbod meer
divers en veerkrachtiger, rekening houdend met demogra sche trends
5. Geef voetganger, ets en OV voorrang: zet in op een regionale
mobiliteitstransitie in combinatie met verdichten in de kern / rond OV-knopen en
het mengen van wonen en werken. Deze multimodale plekken bieden alternatieven
voor de auto.
6. Werk samen aan economisch elan: ontwikkel een stedelijke economie
in Zwolle en versterk economische samenhang van de regio als geheel
7. Bouw gebied speci ek: behoud, bescherm en versterk met ontwikkelingen
de door natuur, cultuurhistorie, bouwcultuur en landschappelijke ondergrond
gevormde karakteristieken en identiteit van een plek.
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WARM HART
VOOR DE REGIO
OP DRIE SCHALEN
Elk warme hart helpt de bestaande bebouwing te versterken
en draagt bij aan de grote opgaven

1. Zwolle, warm hart van de regio
Stedelijke voorzieningen en woonmilieus. De voorzieningen betre en
o.a. werk, onderwijs, zorg, dienstverlening, cultuur, winkels en
horeca. Verbindingen met rest van Nederland

2. Middelgrote kernen bieden warm hart dichtbij
Dagelijkse basisvoorzieningen op scooter- / etsafstand (of 15 min
met de auto)

3. Vitale kernen
Leefbaarheid van kleine kernen versterken door juist in de harten
ervan te investeren met (beperkte) nieuwbouw en de openbare
ruimte als aantrekkelijke verblijfsplek
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Eigen behoefte
40 duizend
woningen

Aanvullende regionale
groeiambitie

WARME HARTEN STRATEGIE
VERDELING WONINGBOUW OVER DE REGIO

Criteria voor middelgrote kernen:
• Inwoners: de kern moet van
voldoende grootte zijn (20.000
inwoners)
• Arbeid: voldoende economische
activiteit, minimaal 10.000 banen
en een gezonde balans tussen
inwoners en arbeidsplaatsen
• HOV-knooppunt: binnen de kern
moet een HOV-knooppunt
aanwezig zijn (kan zowel HOV-bus
als trein zijn)
• Functie als regionaal
voorzieningencentrum: de kern
moet voorzieningen hebben voor
het omliggende gebied

10

KERN
VEEL VOORKOMENDE
OPGAVEN

Stationsgebieden

Warme harten voor vitale kernen

Transformatie van verouderde
industriegebieden binnen
bebouwde kom

Uit de e ectbepaling en het ontwerpend onderzoek hebben we geleerd dat de
mobiliteitstransitie en bescherming van de groene ruimte gediend is bij verdichting.
Daarom willen we de potentie van het verdichten rondom de OV-knooppunten en/of verouderde
industrieterreinen, in de regio verder verkennen. Deze zijn ook het meest herkent tijdens het
bestuurlijke gesprek op 1 oktober met de Regio
-
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OVERIGE
VEEL VOORKOMENDE
OPGAVEN

Ingrediënt voor een regionale
ruimtelijke economische visie

Toerisme & recreatie

Lokale klimaatmaatregelen
Multifunctionele logistiek

Campus als hart subregio

Benutten woonvoorraad

Leegstand benutten

Buitenwijken in de wei

-
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Onderdeel van
de warme
harten strategie
& principes

Ontwikkelgebied Zwolle
• Door de focus op Zwolle in zowel

•

Netwerkdelta, als Zwolle centraal is er
een grote rol voor sleutelgebieden
rondom Zwolle: “Ontwikkelgebied
Zwolle”.
De opgaven van de overige
sleutelgebieden hebben een plek
gekregen in de regionale opgaven

Singelstructuren
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Verstedelijkingsprincipes Regio Zwolle

Water en klimaat
1. Vermijd verstedelijking op plekken die veel
maatregelen vergen.

6. Zorg dat projecten bijdragen aan het helpen oplossen
van regionale opgaven

2. Verstedelijking volgt het watersysteem met
natuurlijke & meervoudige oplossingen.

7. Het sponswerkend vermogen van een
gebiedsontwikkeling neemt altijd toe.

3. Houd een druppel: zo lang mogelijk, zo hoog
mogelijk vast
4. Denk op regionaal & systeemniveau
5. Gebiedsontwikkeling als blauw-groene
klimaatmachine (zonder stekker)
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Verstedelijkingsprincipes Regio Zwolle

Wonen
1. Gebieden met hoge natuur of landschappelijke
waarde blijven vrij van uitbreiding van verstedelijking

4. Binnen Regio Zwolle kiezen we voor een regio in
balans

2. Het landschap vormt de contouren van de
verstedelijking

5. Investeringsmotor

3. We verbeteren het functioneren van de
woningmarkt en de leefbaarheid
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Verstedelijkingsprincipes Regio Zwolle

Economie
1. Gebieden met hoge natuur, landbouw of
landschappelijke waarde blijven vrij van uitbreiding van
verstedelijking

3. Binnen Regio Zwolle kiezen we voor een regio in
balans
4. Investeringsmotor: we zorgen dat bij de ontwikkeling
van nieuwe locaties er gelijktijdig geïnvesteerd wordt
in de versterking van de toekomstbestendigheid van
bestaande werklocaties

2. We verbeteren het functioneren van de markt van
werklocaties

5. We versterken de stedelijke economie in Zwolle,
waarvan de gehele Regio Zwolle kan profiteren
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Mobiliteit
1. We zetten in op een regionale mobiliteitstransitie
2. We realiseren woon-, werklocaties en
voorzieningen zoveel mogelijk binnenstedelijk.
3. Binnen de regio Zwolle ontwikkelen we
verschillende schaalniveaus van
mobiliteitssystemen

4. We realiseren de al aangewezen en toekomstige
uitleglocaties op voorwaarde dat ze goed en tijdig
ontsloten zijn met het openbaar vervoer en per
ets naar het centrum.
5. Ontwikkeling van nieuwe woon- en werklocaties en
recreatiegebieden gebeurt in wisselwerking met
het regionale OV-systeem, etsnetwerk en
deelmobiliteit
6. In het ontwerp van de gebiedsontwikkeling zetten
we in op het schaalniveau van de ets en kiezen
we voor een autoluwe verstedelijking met voorrang
voor voetganger en ets.
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Verstedelijkingsprincipes Regio Zwolle

Fase 3 : Uitwerking ontwikkelrichting
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle
Gebiedsgericht MIRT Onderzoek bereikbaarheid Zwolle e.o
19-20 januari 2022
Marion Garritsen, procesmanager
versie 22-01-22
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Fase 3

Uitwerken ontwikkelrichting

• Omslag van onderzoek naar een bestuurlijk gedragen strategie.
• Van ontwikkelrichting naar de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
• Verdiepend onderzoek handelingskader ontwikkelprincipes en Warme
Harten strategie.
• MIRT onderzoek afronden als een zelfstandig eindproduct.
• Ontwikkelpad gekoppeld aan Verstedelijkingsstrategie/MIRT
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Ontwikkelgebied
Zwolle

Verstedel kingsstrategie Zwolle

MIRT - ONDERZOEK

Middelgrote kernen:
quickscan verdichten
rondom OV-knopen

Stap 1 & 2:
Ambitie, doel en maatregelen

Vitale kernen:
quick scan potentie
inbreiding

Ontwikkelprincipes en handelingsperspectief

Mobiliteitsstrategie

Woningbouwopgave en strategie op deelgebieden

Maatregelen (short-list)

Verstedel kingsafspraken

Maatregelpakket

Eindrapport Verstedel kingsstrategie Zwolle

Eindrapport BO-MIRT

Fase 3

Verstedelijkingsstrategie / Ontwikkelpad

Fase 3

BOL juni 2022

Verstedelijkingsstrategie
Mobiliteitsstrategie als onderdeel van de
verstedelijkingsstrategie

Fase 4

BO MIRT nov. 2022

Ontwikkelpad / Verstedelijkingsakkoord
Eindrapportage MIRT Onderzoek
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Proces in de regio
Inzet op breed draagvlak bij alle betrokken overheden, waterschapsbesturen en maatschappelijke organisaties.
Ambtelijke betrokkenheid
• Verdiepend onderzoek in samenwerking met betrokkenen.
Bestuurlijke betrokkenheid: PFO Ruimte en BMAG
• Voorzetten van de bestuurlijke bijeenkomsten vergelijkbaar met 1 oktober/24 november.
• In Fase 3 doorwerken aan een gedragen strategie. Warme harten strategie, omgaan met de
ontwikkelprincipes en de gemeentelijke ambities bij elkaar brengen in gebiedsuitwerkingen.
• Gespreksronde regiobestuurders Janneke Greveling/Marion Garritsen – februari 2022
• Communicatie activeren. Van conceptuele benadering naar verhaal van de regio. Regiobestuurders aan het
woord.
Uitwerken van de wijze van besluitvorming
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