
Webinar 7 juli 2022 



Agenda

• Opening en spelregels	 	 	 	 Marion Garritsen


• Welke stappen hebben we gezet	 	 	 Marion Garritsen


• Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle	 	 Daan Zandbelt


• Mobiliteitsstrategie en MIRT Onderzoek	 	 Wieger Savenije


• Wat loopt en hoe gaan we verder		 	 Marion Garritsen


• Vragen en inbreng



Verstedelijkingsstrategie: gewijzigde context

Waar komen we vandaan:


• NOVI


• Omgevingsagenda Oost


• Verstedelijkingsstrategie R Zwolle


• Gebiedsgericht MIRT Onderzoek 


• Quickscan klimaat


• Verstedelijkingsakkoord

Waar gaan we naar toe:


• Landelijke programma’s


• Provinciale puzzel


• NOVEX gebieden


• Geen verstedelijkingsakkoord


• Rijk/Regio afspraken -> BO-MIRT 


• 1,5 + 6,0 miljard beschikbaar






Planning & producten
januari

november

juni





Een gezamenlijke 
verstedelijkingsstrategie voor 
de regio Zwolle voor de 
komende generatie (2040) 
Met 22 gemeenten, 4 provincies, 
4 waterschappen en het rijk. 
Deze geeft antwoord op de 
vraag waar we ruimte bieden 
voor woningbouw, werk-
gelegenheid, mobiliteit, 
klimaatadaptatie en water.  

Het komend half jaar worden 
nadere afspraken gemaakt over 
de samenwerking hierbij.
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Identiteiten & profielen 

Rijkdom en verscheidenheid 
Lokale verschillen in de regio





Economie Mobiliteit Water & KlimaatWoningbouwopgave

Hoofdopgaven & doelen



Aanpak klimaatopgave 

‘Naar een klimaat-
bestendige delta, 
door de spons-
werking van het 
bebouwde gebied 
te vergroten.’

Aanpak economische opgave 
‘Naar een conjunctuuur- 
bestendige economie, 
door differentiatie en  
verbeterde uitwisseling.’ 
>> Regionaal 
Economische Visie

Aanpak mobiliteitsopgave 

‘Naar een efficiënt  
en duurzaam  
mobiliteitssysteem, 
door de mobiliteits- 
transitie te versnellen.’

Aanpak woonopgave 

‘Naar vitale steden en 
dorpen, door te bouwen 
waar de mensen zijn.’ 
>> Toekomstbeeld  
Wonen 2050

Aanpak vier  
hoofdopgaven
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Waar komen we vandaan? Warme Harten op 3 schaalniveaus waarin de 
vier opgaven worden gecombineerd 

Zwolle Middelgrote 
kernen

Vitale 
kernen



Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 
Zeven integrale ontwikkelprincipes

 

1. Wees zuinig met ruimte: verdicht en versterk de bestaande kernen en kies 

voor ruimte-efficiënte 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 demografische trends

 

5. Geef voetganger, fiets 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 specifiek: 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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De gebiedsontwikkelingsprogramma’s

De systeemopgaven

- 71 -- 70 -

Vitale  
Kernen

Omvat alle kernen in de regio. Door 
nieuwbouw te plegen met aandacht voor 
lokale identiteit, vitaliteit en klimaatopgaven.

Onderdeel daarvan zijn: 
10 ! 12 duizend woningen
0 ! 3.200 banen

Vraagt samenwerking tussen de 
betre!ende gemeenten, de vier provincies,   
waterschappen en Rijk

Krachtige  
Binnensteden

Dit programma kent een sterke overlap met 
de Karakteristieke Stationsomgevingen en 
Vitale Kernen.

Indien de afspraken daarover minder vergaand 
zijn zou dit programma als alternatief kunnen 
dienen. Gezien de overlap geven we hier 
nu geen aantallen bij, om verwarring te 
voorkomen.

Overzicht 
ontwikkelprogramma’s
De systeemopgaven

Regionale 
Mobiliteitsstrategie
Hierover worden afspraken gemaakt in 
het kader van de Mobiliteitsstrategie als 
onderdeel van het Gebiedsgericht MIRT 
Onderzoek Zwolle en omgeving.

Regionale  
Sponsstrategie 
In een volgende stap zal deze 
sponsstrategie verder uitgewerkt worden. 
Dit is een gezamenlijke opgave waar alle 
in deze verstedelijkingsstrategie betrokken 
partijen voor staan: waterschappen, 
provincies, rijk en de betre!ende 
gemeenten. Dit zal in samenhang met het 
NOVI-gebied en de gebiedsuitwerkingen 
van het NPLG (Nationaal Programma 
Landelijk Gebied) dienen plaats te vinden.

De gebiedsontwikkelingsprogramma’s

Stedelijker  
Zwolle 

Kwalitatieve schaalsprong waarin de vier 
hoofdopgaven van klimaatbestendig, 
mobiliteitstransitie, stedelijke economie en 
woonmilieu worden gecombineerd. 

Totaal: 
15 ! 25 duizend woningen
0 ! 20 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen Zwolle, 
provincie, waterschap en Rijk 
 

Karakteristieke 
Stationsomgevingen

Omvat de stationsgebieden van de 
middelgrote kernen in de regio, waar een 
stevige ontwikkeling mogelijk is, met focus 
op verdichting en functiemenging en 
verblijfskwaliteit voor voetganger en fietser.

Onderdeel daarvan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen de 
gemeenten (Dronten, Kampen, Steenwijk, 
Meppel, Hoogeveen, Hardenberg 
en Raalte), de vier provincies en 
waterschappen, betrokken vervoerders en 
Rijk 

Gezonde  
Buurten

Verduurzaming, vergroening en update van 
woonbuurten (focus op jaren ’50!80) met 
behulp van verdichting. 

Onderdeel hiervan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen 
betre!ende gemeenten, hun provincies, 
waterschappen en Rijk

OOnnttwwiikkkkeellpprrooggrraammmmaa''ss WWoonniinnggbboouuww WWeerrkkggeelleeggeennhheeiidd
min. max. min. max.

Stadser Zwolle 15.000         25.000        0 20.000        
Karakteristieke Stationsomgevingen* 9.000          12.000         0 7.000          
Vitale Kernen** 10.000         12.000         0 3.200          
Gezonde Buurten 7.000          12.000         0 4.500          
Krachtige Binnensteden

*) Plannen binnen 800m van een station in Dronten, Kampen, Steenwijk, Meppel, Hoogeveen, Hardenberg en Raalte
**) groei met 5 à 6% van het huidige aantal woningen per kern

Indicatief overzicht plancapaciteit

Flevoland

IJssel-Vechtdelta

Kop van Overijssel

Zuidwest Drenthe

Vechtdal

Salland

Kop van de Veluwe 

Zwolle

Ontwikkelprogramma’s per subregio

- 71 -- 70 -
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De gebiedsontwikkelingsprogramma’s Voorbeeld 
Stationsgebied 
Meppel

Voorbeeld 
IQ boulevard 
Hardenberg
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- 71 -- 70 -

Vitale  
Kernen

Omvat alle kernen in de regio. Door 
nieuwbouw te plegen met aandacht voor 
lokale identiteit, vitaliteit en klimaatopgaven.

Onderdeel daarvan zijn: 
10 ! 12 duizend woningen
0 ! 3.200 banen

Vraagt samenwerking tussen de 
betre!ende gemeenten, de vier provincies,   
waterschappen en Rijk

Krachtige  
Binnensteden

Dit programma kent een sterke overlap met 
de Karakteristieke Stationsomgevingen en 
Vitale Kernen.

Indien de afspraken daarover minder vergaand 
zijn zou dit programma als alternatief kunnen 
dienen. Gezien de overlap geven we hier 
nu geen aantallen bij, om verwarring te 
voorkomen.

Overzicht 
ontwikkelprogramma’s
De systeemopgaven

Regionale 
Mobiliteitsstrategie
Hierover worden afspraken gemaakt in 
het kader van de Mobiliteitsstrategie als 
onderdeel van het Gebiedsgericht MIRT 
Onderzoek Zwolle en omgeving.

Regionale  
Sponsstrategie 
In een volgende stap zal deze 
sponsstrategie verder uitgewerkt worden. 
Dit is een gezamenlijke opgave waar alle 
in deze verstedelijkingsstrategie betrokken 
partijen voor staan: waterschappen, 
provincies, rijk en de betre!ende 
gemeenten. Dit zal in samenhang met het 
NOVI-gebied en de gebiedsuitwerkingen 
van het NPLG (Nationaal Programma 
Landelijk Gebied) dienen plaats te vinden.

De gebiedsontwikkelingsprogramma’s

Stedelijker  
Zwolle 

Kwalitatieve schaalsprong waarin de vier 
hoofdopgaven van klimaatbestendig, 
mobiliteitstransitie, stedelijke economie en 
woonmilieu worden gecombineerd. 

Totaal: 
15 ! 25 duizend woningen
0 ! 20 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen Zwolle, 
provincie, waterschap en Rijk 
 

Karakteristieke 
Stationsomgevingen

Omvat de stationsgebieden van de 
middelgrote kernen in de regio, waar een 
stevige ontwikkeling mogelijk is, met focus 
op verdichting en functiemenging en 
verblijfskwaliteit voor voetganger en fietser.

Onderdeel daarvan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen de 
gemeenten (Dronten, Kampen, Steenwijk, 
Meppel, Hoogeveen, Hardenberg 
en Raalte), de vier provincies en 
waterschappen, betrokken vervoerders en 
Rijk 

Gezonde  
Buurten

Verduurzaming, vergroening en update van 
woonbuurten (focus op jaren ’50!80) met 
behulp van verdichting. 

Onderdeel hiervan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen 
betre!ende gemeenten, hun provincies, 
waterschappen en Rijk

OOnnttwwiikkkkeellpprrooggrraammmmaa''ss WWoonniinnggbboouuww WWeerrkkggeelleeggeennhheeiidd
min. max. min. max.

Stadser Zwolle 15.000         25.000        0 20.000        
Karakteristieke Stationsomgevingen* 9.000          12.000         0 7.000          
Vitale Kernen** 10.000         12.000         0 3.200          
Gezonde Buurten 7.000          12.000         0 4.500          
Krachtige Binnensteden

*) Plannen binnen 800m van een station in Dronten, Kampen, Steenwijk, Meppel, Hoogeveen, Hardenberg en Raalte
**) groei met 5 à 6% van het huidige aantal woningen per kern

Indicatief overzicht plancapaciteit

Flevoland

IJssel-Vechtdelta

Kop van Overijssel

Zuidwest Drenthe

Vechtdal

Salland

Kop van de Veluwe 

Zwolle

Ontwikkelprogramma’s per subregio



De gebiedsontwikkelingsprogramma’s

- 71 -- 70 -

Vitale  
Kernen

Omvat alle kernen in de regio. Door 
nieuwbouw te plegen met aandacht voor 
lokale identiteit, vitaliteit en klimaatopgaven.

Onderdeel daarvan zijn: 
10 ! 12 duizend woningen
0 ! 3.200 banen

Vraagt samenwerking tussen de 
betre!ende gemeenten, de vier provincies,   
waterschappen en Rijk

Krachtige  
Binnensteden

Dit programma kent een sterke overlap met 
de Karakteristieke Stationsomgevingen en 
Vitale Kernen.

Indien de afspraken daarover minder vergaand 
zijn zou dit programma als alternatief kunnen 
dienen. Gezien de overlap geven we hier 
nu geen aantallen bij, om verwarring te 
voorkomen.

Overzicht 
ontwikkelprogramma’s
De systeemopgaven

Regionale 
Mobiliteitsstrategie
Hierover worden afspraken gemaakt in 
het kader van de Mobiliteitsstrategie als 
onderdeel van het Gebiedsgericht MIRT 
Onderzoek Zwolle en omgeving.

Regionale  
Sponsstrategie 
In een volgende stap zal deze 
sponsstrategie verder uitgewerkt worden. 
Dit is een gezamenlijke opgave waar alle 
in deze verstedelijkingsstrategie betrokken 
partijen voor staan: waterschappen, 
provincies, rijk en de betre!ende 
gemeenten. Dit zal in samenhang met het 
NOVI-gebied en de gebiedsuitwerkingen 
van het NPLG (Nationaal Programma 
Landelijk Gebied) dienen plaats te vinden.

De gebiedsontwikkelingsprogramma’s

Stedelijker  
Zwolle 

Kwalitatieve schaalsprong waarin de vier 
hoofdopgaven van klimaatbestendig, 
mobiliteitstransitie, stedelijke economie en 
woonmilieu worden gecombineerd. 

Totaal: 
15 ! 25 duizend woningen
0 ! 20 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen Zwolle, 
provincie, waterschap en Rijk 
 

Karakteristieke 
Stationsomgevingen

Omvat de stationsgebieden van de 
middelgrote kernen in de regio, waar een 
stevige ontwikkeling mogelijk is, met focus 
op verdichting en functiemenging en 
verblijfskwaliteit voor voetganger en fietser.

Onderdeel daarvan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen de 
gemeenten (Dronten, Kampen, Steenwijk, 
Meppel, Hoogeveen, Hardenberg 
en Raalte), de vier provincies en 
waterschappen, betrokken vervoerders en 
Rijk 

Gezonde  
Buurten

Verduurzaming, vergroening en update van 
woonbuurten (focus op jaren ’50!80) met 
behulp van verdichting. 

Onderdeel hiervan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen 
betre!ende gemeenten, hun provincies, 
waterschappen en Rijk

OOnnttwwiikkkkeellpprrooggrraammmmaa''ss WWoonniinnggbboouuww WWeerrkkggeelleeggeennhheeiidd
min. max. min. max.

Stadser Zwolle 15.000         25.000        0 20.000        
Karakteristieke Stationsomgevingen* 9.000          12.000         0 7.000          
Vitale Kernen** 10.000         12.000         0 3.200          
Gezonde Buurten 7.000          12.000         0 4.500          
Krachtige Binnensteden

*) Plannen binnen 800m van een station in Dronten, Kampen, Steenwijk, Meppel, Hoogeveen, Hardenberg en Raalte
**) groei met 5 à 6% van het huidige aantal woningen per kern

Indicatief overzicht plancapaciteit

Flevoland

IJssel-Vechtdelta

Kop van Overijssel

Zuidwest Drenthe

Vechtdal

Salland

Kop van de Veluwe 

Zwolle

Ontwikkelprogramma’s per subregio

Voorbeeld 
Buurthub



De gebiedsontwikkelingsprogramma’s

Voorbeeld 
Slim bouwen voor jongeren & ouderen uit het dorp
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Vraagt samenwerking tussen de 
betre!ende gemeenten, de vier provincies,   
waterschappen en Rijk

Krachtige  
Binnensteden

Dit programma kent een sterke overlap met 
de Karakteristieke Stationsomgevingen en 
Vitale Kernen.

Indien de afspraken daarover minder vergaand 
zijn zou dit programma als alternatief kunnen 
dienen. Gezien de overlap geven we hier 
nu geen aantallen bij, om verwarring te 
voorkomen.

Overzicht 
ontwikkelprogramma’s
De systeemopgaven

Regionale 
Mobiliteitsstrategie
Hierover worden afspraken gemaakt in 
het kader van de Mobiliteitsstrategie als 
onderdeel van het Gebiedsgericht MIRT 
Onderzoek Zwolle en omgeving.

Regionale  
Sponsstrategie 
In een volgende stap zal deze 
sponsstrategie verder uitgewerkt worden. 
Dit is een gezamenlijke opgave waar alle 
in deze verstedelijkingsstrategie betrokken 
partijen voor staan: waterschappen, 
provincies, rijk en de betre!ende 
gemeenten. Dit zal in samenhang met het 
NOVI-gebied en de gebiedsuitwerkingen 
van het NPLG (Nationaal Programma 
Landelijk Gebied) dienen plaats te vinden.

De gebiedsontwikkelingsprogramma’s

Stedelijker  
Zwolle 

Kwalitatieve schaalsprong waarin de vier 
hoofdopgaven van klimaatbestendig, 
mobiliteitstransitie, stedelijke economie en 
woonmilieu worden gecombineerd. 

Totaal: 
15 ! 25 duizend woningen
0 ! 20 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen Zwolle, 
provincie, waterschap en Rijk 
 

Karakteristieke 
Stationsomgevingen

Omvat de stationsgebieden van de 
middelgrote kernen in de regio, waar een 
stevige ontwikkeling mogelijk is, met focus 
op verdichting en functiemenging en 
verblijfskwaliteit voor voetganger en fietser.

Onderdeel daarvan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen de 
gemeenten (Dronten, Kampen, Steenwijk, 
Meppel, Hoogeveen, Hardenberg 
en Raalte), de vier provincies en 
waterschappen, betrokken vervoerders en 
Rijk 

Gezonde  
Buurten

Verduurzaming, vergroening en update van 
woonbuurten (focus op jaren ’50!80) met 
behulp van verdichting. 

Onderdeel hiervan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen 
betre!ende gemeenten, hun provincies, 
waterschappen en Rijk

OOnnttwwiikkkkeellpprrooggrraammmmaa''ss WWoonniinnggbboouuww WWeerrkkggeelleeggeennhheeiidd
min. max. min. max.

Stadser Zwolle 15.000         25.000        0 20.000        
Karakteristieke Stationsomgevingen* 9.000          12.000         0 7.000          
Vitale Kernen** 10.000         12.000         0 3.200          
Gezonde Buurten 7.000          12.000         0 4.500          
Krachtige Binnensteden

*) Plannen binnen 800m van een station in Dronten, Kampen, Steenwijk, Meppel, Hoogeveen, Hardenberg en Raalte
**) groei met 5 à 6% van het huidige aantal woningen per kern

Indicatief overzicht plancapaciteit

Flevoland

IJssel-Vechtdelta

Kop van Overijssel

Zuidwest Drenthe

Vechtdal

Salland

Kop van de Veluwe 

Zwolle

Ontwikkelprogramma’s per subregio



De gebiedsontwikkelingsprogramma’s
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Kernen
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nieuwbouw te plegen met aandacht voor 
lokale identiteit, vitaliteit en klimaatopgaven.

Onderdeel daarvan zijn: 
10 ! 12 duizend woningen
0 ! 3.200 banen

Vraagt samenwerking tussen de 
betre!ende gemeenten, de vier provincies,   
waterschappen en Rijk

Krachtige  
Binnensteden

Dit programma kent een sterke overlap met 
de Karakteristieke Stationsomgevingen en 
Vitale Kernen.

Indien de afspraken daarover minder vergaand 
zijn zou dit programma als alternatief kunnen 
dienen. Gezien de overlap geven we hier 
nu geen aantallen bij, om verwarring te 
voorkomen.

Overzicht 
ontwikkelprogramma’s
De systeemopgaven

Regionale 
Mobiliteitsstrategie
Hierover worden afspraken gemaakt in 
het kader van de Mobiliteitsstrategie als 
onderdeel van het Gebiedsgericht MIRT 
Onderzoek Zwolle en omgeving.

Regionale  
Sponsstrategie 
In een volgende stap zal deze 
sponsstrategie verder uitgewerkt worden. 
Dit is een gezamenlijke opgave waar alle 
in deze verstedelijkingsstrategie betrokken 
partijen voor staan: waterschappen, 
provincies, rijk en de betre!ende 
gemeenten. Dit zal in samenhang met het 
NOVI-gebied en de gebiedsuitwerkingen 
van het NPLG (Nationaal Programma 
Landelijk Gebied) dienen plaats te vinden.

De gebiedsontwikkelingsprogramma’s

Stedelijker  
Zwolle 

Kwalitatieve schaalsprong waarin de vier 
hoofdopgaven van klimaatbestendig, 
mobiliteitstransitie, stedelijke economie en 
woonmilieu worden gecombineerd. 

Totaal: 
15 ! 25 duizend woningen
0 ! 20 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen Zwolle, 
provincie, waterschap en Rijk 
 

Karakteristieke 
Stationsomgevingen

Omvat de stationsgebieden van de 
middelgrote kernen in de regio, waar een 
stevige ontwikkeling mogelijk is, met focus 
op verdichting en functiemenging en 
verblijfskwaliteit voor voetganger en fietser.

Onderdeel daarvan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen de 
gemeenten (Dronten, Kampen, Steenwijk, 
Meppel, Hoogeveen, Hardenberg 
en Raalte), de vier provincies en 
waterschappen, betrokken vervoerders en 
Rijk 

Gezonde  
Buurten

Verduurzaming, vergroening en update van 
woonbuurten (focus op jaren ’50!80) met 
behulp van verdichting. 

Onderdeel hiervan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen 
betre!ende gemeenten, hun provincies, 
waterschappen en Rijk

OOnnttwwiikkkkeellpprrooggrraammmmaa''ss WWoonniinnggbboouuww WWeerrkkggeelleeggeennhheeiidd
min. max. min. max.

Stadser Zwolle 15.000         25.000        0 20.000        
Karakteristieke Stationsomgevingen* 9.000          12.000         0 7.000          
Vitale Kernen** 10.000         12.000         0 3.200          
Gezonde Buurten 7.000          12.000         0 4.500          
Krachtige Binnensteden

*) Plannen binnen 800m van een station in Dronten, Kampen, Steenwijk, Meppel, Hoogeveen, Hardenberg en Raalte
**) groei met 5 à 6% van het huidige aantal woningen per kern

Indicatief overzicht plancapaciteit

Flevoland

IJssel-Vechtdelta

Kop van Overijssel

Zuidwest Drenthe

Vechtdal

Salland

Kop van de Veluwe 

Zwolle

Ontwikkelprogramma’s per subregio

Voorbeeld 
Klimaatstraat Dalfsen



Regionale   
sponsstrategie 
>> integraal onderdeel  
gebiedsontwikkelingen 
& resterende regionale opgave

Voorstelbare oplossingsrichtingen 
a. Meer ruimte voor water in Zwolle 
b. Op Sallandse Heuvelrug elke druppel 

langer vast houden en veelzijdig 
gebruiken 

c. Afvoer Sallandse Heuvelrug vertragen 
d. Retentiegbied om Zwolle voor water 

de stad in komt 
e. Bypass naar de Vecht 
f. Golfoploop IJsselmeergebied remmen



Regionale  
mobiliteitsstrategie

Aanpak mobiliteitsopgave 

‘Naar een efficiënt  
en duurzaam  
mobiliteitssysteem, 
door de mobiliteits- 
transitie te versnellen.’



De gebiedsontwikkelingsprogramma’s

De systeemopgaven

- 71 -- 70 -

Vitale  
Kernen

Omvat alle kernen in de regio. Door 
nieuwbouw te plegen met aandacht voor 
lokale identiteit, vitaliteit en klimaatopgaven.

Onderdeel daarvan zijn: 
10 ! 12 duizend woningen
0 ! 3.200 banen

Vraagt samenwerking tussen de 
betre!ende gemeenten, de vier provincies,   
waterschappen en Rijk

Krachtige  
Binnensteden

Dit programma kent een sterke overlap met 
de Karakteristieke Stationsomgevingen en 
Vitale Kernen.

Indien de afspraken daarover minder vergaand 
zijn zou dit programma als alternatief kunnen 
dienen. Gezien de overlap geven we hier 
nu geen aantallen bij, om verwarring te 
voorkomen.

Overzicht 
ontwikkelprogramma’s
De systeemopgaven

Regionale 
Mobiliteitsstrategie
Hierover worden afspraken gemaakt in 
het kader van de Mobiliteitsstrategie als 
onderdeel van het Gebiedsgericht MIRT 
Onderzoek Zwolle en omgeving.

Regionale  
Sponsstrategie 
In een volgende stap zal deze 
sponsstrategie verder uitgewerkt worden. 
Dit is een gezamenlijke opgave waar alle 
in deze verstedelijkingsstrategie betrokken 
partijen voor staan: waterschappen, 
provincies, rijk en de betre!ende 
gemeenten. Dit zal in samenhang met het 
NOVI-gebied en de gebiedsuitwerkingen 
van het NPLG (Nationaal Programma 
Landelijk Gebied) dienen plaats te vinden.

De gebiedsontwikkelingsprogramma’s

Stedelijker  
Zwolle 

Kwalitatieve schaalsprong waarin de vier 
hoofdopgaven van klimaatbestendig, 
mobiliteitstransitie, stedelijke economie en 
woonmilieu worden gecombineerd. 

Totaal: 
15 ! 25 duizend woningen
0 ! 20 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen Zwolle, 
provincie, waterschap en Rijk 
 

Karakteristieke 
Stationsomgevingen

Omvat de stationsgebieden van de 
middelgrote kernen in de regio, waar een 
stevige ontwikkeling mogelijk is, met focus 
op verdichting en functiemenging en 
verblijfskwaliteit voor voetganger en fietser.

Onderdeel daarvan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen de 
gemeenten (Dronten, Kampen, Steenwijk, 
Meppel, Hoogeveen, Hardenberg 
en Raalte), de vier provincies en 
waterschappen, betrokken vervoerders en 
Rijk 

Gezonde  
Buurten

Verduurzaming, vergroening en update van 
woonbuurten (focus op jaren ’50!80) met 
behulp van verdichting. 

Onderdeel hiervan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen 
betre!ende gemeenten, hun provincies, 
waterschappen en Rijk

OOnnttwwiikkkkeellpprrooggrraammmmaa''ss WWoonniinnggbboouuww WWeerrkkggeelleeggeennhheeiidd
min. max. min. max.

Stadser Zwolle 15.000         25.000        0 20.000        
Karakteristieke Stationsomgevingen* 9.000          12.000         0 7.000          
Vitale Kernen** 10.000         12.000         0 3.200          
Gezonde Buurten 7.000          12.000         0 4.500          
Krachtige Binnensteden

*) Plannen binnen 800m van een station in Dronten, Kampen, Steenwijk, Meppel, Hoogeveen, Hardenberg en Raalte
**) groei met 5 à 6% van het huidige aantal woningen per kern

Indicatief overzicht plancapaciteit

Flevoland

IJssel-Vechtdelta

Kop van Overijssel

Zuidwest Drenthe

Vechtdal

Salland

Kop van de Veluwe 

Zwolle

Ontwikkelprogramma’s per subregio
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Vitale  
Kernen

Omvat alle kernen in de regio. Door 
nieuwbouw te plegen met aandacht voor 
lokale identiteit, vitaliteit en klimaatopgaven.

Onderdeel daarvan zijn: 
10 ! 12 duizend woningen
0 ! 3.200 banen

Vraagt samenwerking tussen de 
betre!ende gemeenten, de vier provincies,   
waterschappen en Rijk

Krachtige  
Binnensteden

Dit programma kent een sterke overlap met 
de Karakteristieke Stationsomgevingen en 
Vitale Kernen.

Indien de afspraken daarover minder vergaand 
zijn zou dit programma als alternatief kunnen 
dienen. Gezien de overlap geven we hier 
nu geen aantallen bij, om verwarring te 
voorkomen.

Overzicht 
ontwikkelprogramma’s
De systeemopgaven

Regionale 
Mobiliteitsstrategie
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het kader van de Mobiliteitsstrategie als 
onderdeel van het Gebiedsgericht MIRT 
Onderzoek Zwolle en omgeving.

Regionale  
Sponsstrategie 
In een volgende stap zal deze 
sponsstrategie verder uitgewerkt worden. 
Dit is een gezamenlijke opgave waar alle 
in deze verstedelijkingsstrategie betrokken 
partijen voor staan: waterschappen, 
provincies, rijk en de betre!ende 
gemeenten. Dit zal in samenhang met het 
NOVI-gebied en de gebiedsuitwerkingen 
van het NPLG (Nationaal Programma 
Landelijk Gebied) dienen plaats te vinden.
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Stedelijker  
Zwolle 

Kwalitatieve schaalsprong waarin de vier 
hoofdopgaven van klimaatbestendig, 
mobiliteitstransitie, stedelijke economie en 
woonmilieu worden gecombineerd. 

Totaal: 
15 ! 25 duizend woningen
0 ! 20 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen Zwolle, 
provincie, waterschap en Rijk 
 

Karakteristieke 
Stationsomgevingen

Omvat de stationsgebieden van de 
middelgrote kernen in de regio, waar een 
stevige ontwikkeling mogelijk is, met focus 
op verdichting en functiemenging en 
verblijfskwaliteit voor voetganger en fietser.

Onderdeel daarvan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen de 
gemeenten (Dronten, Kampen, Steenwijk, 
Meppel, Hoogeveen, Hardenberg 
en Raalte), de vier provincies en 
waterschappen, betrokken vervoerders en 
Rijk 

Gezonde  
Buurten

Verduurzaming, vergroening en update van 
woonbuurten (focus op jaren ’50!80) met 
behulp van verdichting. 

Onderdeel hiervan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen 
betre!ende gemeenten, hun provincies, 
waterschappen en Rijk

OOnnttwwiikkkkeellpprrooggrraammmmaa''ss WWoonniinnggbboouuww WWeerrkkggeelleeggeennhheeiidd
min. max. min. max.

Stadser Zwolle 15.000         25.000        0 20.000        
Karakteristieke Stationsomgevingen* 9.000          12.000         0 7.000          
Vitale Kernen** 10.000         12.000         0 3.200          
Gezonde Buurten 7.000          12.000         0 4.500          
Krachtige Binnensteden

*) Plannen binnen 800m van een station in Dronten, Kampen, Steenwijk, Meppel, Hoogeveen, Hardenberg en Raalte
**) groei met 5 à 6% van het huidige aantal woningen per kern
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Salland

Kop van de Veluwe 

Zwolle
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betre!ende gemeenten, de vier provincies,   
waterschappen en Rijk
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Binnensteden

Dit programma kent een sterke overlap met 
de Karakteristieke Stationsomgevingen en 
Vitale Kernen.

Indien de afspraken daarover minder vergaand 
zijn zou dit programma als alternatief kunnen 
dienen. Gezien de overlap geven we hier 
nu geen aantallen bij, om verwarring te 
voorkomen.

Overzicht 
ontwikkelprogramma’s
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Mobiliteitsstrategie
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In een volgende stap zal deze 
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Dit is een gezamenlijke opgave waar alle 
in deze verstedelijkingsstrategie betrokken 
partijen voor staan: waterschappen, 
provincies, rijk en de betre!ende 
gemeenten. Dit zal in samenhang met het 
NOVI-gebied en de gebiedsuitwerkingen 
van het NPLG (Nationaal Programma 
Landelijk Gebied) dienen plaats te vinden.
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Stedelijker  
Zwolle 

Kwalitatieve schaalsprong waarin de vier 
hoofdopgaven van klimaatbestendig, 
mobiliteitstransitie, stedelijke economie en 
woonmilieu worden gecombineerd. 

Totaal: 
15 ! 25 duizend woningen
0 ! 20 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen Zwolle, 
provincie, waterschap en Rijk 
 

Karakteristieke 
Stationsomgevingen

Omvat de stationsgebieden van de 
middelgrote kernen in de regio, waar een 
stevige ontwikkeling mogelijk is, met focus 
op verdichting en functiemenging en 
verblijfskwaliteit voor voetganger en fietser.

Onderdeel daarvan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen de 
gemeenten (Dronten, Kampen, Steenwijk, 
Meppel, Hoogeveen, Hardenberg 
en Raalte), de vier provincies en 
waterschappen, betrokken vervoerders en 
Rijk 

Gezonde  
Buurten

Verduurzaming, vergroening en update van 
woonbuurten (focus op jaren ’50!80) met 
behulp van verdichting. 

Onderdeel hiervan zijn: 
9 ! 12 duizend woningen
0 ! 7 duizend banen

Vraagt samenwerking tussen 
betre!ende gemeenten, hun provincies, 
waterschappen en Rijk

OOnnttwwiikkkkeellpprrooggrraammmmaa''ss WWoonniinnggbboouuww WWeerrkkggeelleeggeennhheeiidd
min. max. min. max.

Stadser Zwolle 15.000         25.000        0 20.000        
Karakteristieke Stationsomgevingen* 9.000          12.000         0 7.000          
Vitale Kernen** 10.000         12.000         0 3.200          
Gezonde Buurten 7.000          12.000         0 4.500          
Krachtige Binnensteden

*) Plannen binnen 800m van een station in Dronten, Kampen, Steenwijk, Meppel, Hoogeveen, Hardenberg en Raalte
**) groei met 5 à 6% van het huidige aantal woningen per kern

Indicatief overzicht plancapaciteit

Flevoland

IJssel-Vechtdelta

Kop van Overijssel

Zuidwest Drenthe

Vechtdal

Salland

Kop van de Veluwe 

Zwolle

Ontwikkelprogramma’s per subregio





De gebiedsontwikkelingsprogramma’s



Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle
publicatie met heldere verhaalljn
strategie: samenhang tussen de onderdelen
overall proces met Kernteam en bestuurlijke gremia
advies vanuit MIRT Onderzoek

Quick scan 
Middelgrote kernen

Quick scan 
Vitale kernen

Eindrapport BO!MIRT

Quick scan 
Ontwikkelgebied Zwolle

4.1

4.4 4.5

4.3

5

4.2

Gebiedsgericht 
MIRT Onderzoek Bereikbaarheid 
Zwolle en omgeving
 

Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle

Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle
publicatie met heldere verhaalljn
strategie: samenhang tussen de onderdelen

input vanuit F1 en F2 met als basis ‘Warme Harten’-strategie op drie schaalniveaus input vanuit F1 en F2 met als basis ‘Warme Harten’-strategie op drie schaalniveaus

Integratie tot gedragen en samenhangende verstedelijkingsstrategie
Proces begeleiding kernteam, Presentatiereeks MO t/m SG,  Advies behoefteraming & MIRT onderzoek

Quick scan 
Middelgrote kernen

Dronten, Kampen, Meppel, 
Hoogeveen en Hardenberg
& 
lessen voor andere 
(middelgrote) kernen

Quick scan 
Vitale kernen

&
Ontwikkelingsprincipes naar 
‘handelingsperspectief’
& 
Visie op deelgbieden

Quick scan 
Ontwikkelgebied Zwolle

Centrum, Oost en Zuidzijde
& Sallandse Heuvelrug

Stap 1 & 2: 
Ambitie, doel en maatregelen

Gebiedsgericht MIRT Onderzoek
Bereikbaarheid Zwolle en omgeving

Mobiliteitsstrategie Maatregelen (shortlist) Maatregelenpakket

Eindrapport BO!MIRT
Gebiedsgericht MIRT Onderzoek
Bereikbaarheid Zwolle en omgeving

Ontwikkelpad
Verstedelijkingsafspraken

Consortium

Kernteam olv procesmanager

4.1

4.4 4.5

4.34.1

4.2

5

Planning & producten
januari

november

juni





Programma’s 
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naam ambtelijk trekker betrokkenen 

Stedelijk Zwolle
 

Joost Rengers Zwolle e.o

Karakteristieke 
Stationsgebieden

Marion Garritsen Hoogeveen, Meppel, Raalte, Dronten, Kampen, 
Hardenberg, Steenwijk, BZK, provincies

Gezonde buurten Wietze van der Ploeg  wacht op reactie colleges

Vitale Kernen Bert Groot  wacht op reactie colleges

Krachtige binnensteden p.m combinatie met karakteristieke stationsgebieden ? 

Regionale Mobiliteitsstrategie Gerard Kuiper provincie, IenW, gemeenten, RWS, NS. ProRail

Regionale Sponsstrategie Rolf van Toorn WDOD, provincies, gemeenten, IenW



Hoofdlijn Planning 
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Verstedelijkingsstrategie Datum Toelichting

Stuurgroep 2 juni      vrijgegeven colleges en BOL 

BOL 21 juni
• minister onderschrijft de koers 

verstedelijkingsstrategie

• vraagt aandacht voor economie

Colleges/ DB waterschappen juni – juli     commitment op de verstedelijkingsstrategie

Stuurgroep
 22 september
• vaststellen verstedelijkingsstrategie

• uitwerking programma’s tot programmaplan

• concept MIRT

• concept ontwikkelpad

Colleges/DB Waterschappen september-oktober
• bespreken met raden, staten en AB

• vaststellen in colleges, GS en DB-en

Stuurgroep oktober
• MIRT-eindrapportage en maatregelenpakket

• ontwikkelpad / verstedelijkingsafspraken

BO – MIRT

besluitvorming

8-9-10 november 
2022 

•   verstedelijkingsstrategie, ontwikkelpad en afspraken.

•   MIRT eindrapportage en maatregelenpakket




Webinar
MIRT Onderzoek Bereikbaarheid Zwolle e.o.



2

Inhoud

Context
Aanleiding en 

scope

Doel
Wat willen we 

bereiken? 

Middel
Hoe willen we dat 

bereiken? 

Concretisering
Hoe wordt dat 

concreet? 



3

Stap 1: opgave
Stap 2: 

maatregelen
Stap 3: 

mobiliteitsstrategie
Stap 4: effecten

Stap 5: 
maatregelpakket & 

ontwikkelpad

Doelstelling: 
Faciliteren van de verstedelijkingsopgave Regio Zwolle met behoud van 

bereikbaarheid door in te zetten op de regionale mobiliteitstransitie

Resultaat: maatregelpakket Regionale Mobiliteitstransitie Zwolle e.o.

Proces MIRT Onderzoek Bereikbaarheid Zwolle e.o
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Context
Aanleiding en 

scope

Doel
Wat willen we 

bereiken? 

Middel
Hoe willen we dat 

bereiken? 

Concretisering
Hoe wordt dat 

concreet? 
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Ruimtelijk economisch functioneren
opgave MIRT Onderzoek Zwolle en omstreken

bereikbaarheid op NL schaal

 

Verplaatsingen tussen gemeente Zwolle en andere gemeenten in de Regio

Zwolle  (Bron: ODiN, 2004 - 2018)

Verplaatsingen tussen gemeente Zwolle en andere gemeenten buiten de Regio Zwolle  (Bron: 

ODiN, 2004 - 2018)

Verplaatsingen binnen de Regio Zwolle  (Bron: ODiN, 2004 - 2018) Verplaatsingen tussen de Regio Zwolle en andere gemeenten buiten de Regio Zwolle  (Bron: 

ODiN, 2004 - 2018)

30

bereikbaarheid Zwolle vanuit Regio Zwolle
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Duurzame Mobiliteit
opgave MIRT Onderzoek Zwolle en omstreken

Klimaat, leefkwaliteit en 
gezondheid

Andere benadering 
van mobiliteit
(STOMP)



7

Ruimtelijke kwaliteit 
opgave MIRT Onderzoek Zwolle en omstreken

Beperken ruimte gebruik 
van de mobiliteit

Verminderen van impact
van verkeer
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Context
Aanleiding en 

scope

Doel
Wat willen we 

bereiken? 

Middel
Hoe willen we dat 

bereiken? 

Concretisering
Hoe wordt dat 

concreet? 
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Vergroten van nabijheid staat centraal
meer bereikbaarheid voor meer mensen, duurzamer en veilig
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Stap 1: de juiste verstedelijkingskeuzes

• Wonen (versterken nabijheid)

• Inbreiden en bouwen op multimodaal ontsloten 

locaties

• Functiomenging (wonen, werken en 

voorzieningen

• Lage parkeernormen voor ontwikkelgebieden

• Werken (beperken woon-werk pendel)

• Inzetten op knooppuntontwikkeling rondom 

OV-knopen (bus / trein)

• Evenwichtige verdeling van woningen en banen
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Mobiliteitsstrategie
Algemene ontwikkelprincipes

Voorkomen onnodige mobiliteit 
(meer mensen meer keuze nabij)

Verstedelijken op multimodale knopen
Verstedelijken op multimodaal ontsloten gebieden

STOMP als basis
STOMP als basis voor de (gebieds)maatregelen en alternatieven, ook in 

volgorde van investeren

Juiste schaalniveau in mobiliteitssystemen
Verschillende schaalniveaus in mobiliteitssystemen (stad versus regio) met 

eigen primaire vervoersmiddel, aangevuld met hoogwaardige 
overstappunten
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Regionale mobiliteitstransitie

Toevoegen van aantrekkelijke en 
kwalitatieve ontbrekende schakels 

voor fiets en voetganger

Regionale afspraken t.a.v. 
parkeerbeleid (betaald 

bezoekersparkeren rond 
voorzieningen en werken) en 

parkeren op afstand

Afwaarderen weg-infra binnen 
bebouwd gebied (snelheid + 

capaciteit) om ruimte vrij te maken 
voor verstedelijking en (extra) 

kwaliteit voor fiets en lopen

De fiets en de voetganger 
wordt de belangrijkste 
vervoerwijze binnen het 
bebouwd gebied; extra 
(ruimtelijke) kwaliteit 
maakt het aantrekkelijker 
en moet het gebruik 
bevorderen 
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Regionale mobiliteitstransitie

Inzetten op een regionale hub-
strategie (realisatie van herkomst en 

bestemmings mobihubs)

OV-bereikbaarheid door HOV-bus in 
combinatie met de hub-strategie

Op de regionale 
verbindingen versterken 
we het HOV-gebruik door 
vebetering van het 
systeem; in combinatie 
met een hubstrategie als 
toegang voor het systeem;

hubs vormen ook de 
overstap van een 
regionale reiziger en een 
stedelijke reiziger (fiets)
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Regionale mobiliteitstransitie

Inzetten op deelmobiliteit, 
communicatie en 

werkgeversbenadering
fiets en lopen

Logistieke transitie: stedelijke 
distributie (minder en schoon) en 

vervoer via water en spoor

We maken het reizigers 
eenvoudig om voor een 
schoner alternatief te 
kiezen. Ook qua logistiek 
zorgen we voor goede 
alternatieven. 
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Context
Aanleiding en 

scope

Doel
Wat willen we 

bereiken? 

Middel
Hoe willen we dat 

bereiken? 

Concretisering
Hoe wordt dat 

concreet? 
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Vervolg: maatregelenpakket
Maatregelen voor drie corridors + Zwolle

1. Zwolle

2. Kampen/IJsselbrug/

A28-N50

3. N35 (ri Heino/ Raalte) 

4. Vechtdal en Drenthe
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