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Warme Harten in een Klimaatadaptieve
Delta is zuinig omgaan met de ruimte
De regio kent een groot grondgebied met
compacte (Hanze)steden en veel ruimte voor
het landschap. Dat is haar kracht en daar
moeten we zuinig mee omgaan. Deze ruimte
maakt de kwaliteit van de regio en willen we
niet onnodig onder druk zetten. Gebieden
met hoge natuur- of landschappelijke waarde
blijven vrij van uitbreiding van verstedelijking,
infrastructuur en grootschalige economie
(bijv. logistiek). Verstedelijking mag
niet ten koste gaan van de natuur- en
biodiversiteitsdoelstellingen. Daarom
kijken we eerst naar een verantwoorde en
gezonde wijze van ontwikkeling binnen
het bestaande bebouwde gebied en kijken
naar mogelijkheden van versterking van het
waardevolle landschap. Door te investeren in
de kwaliteit van de steden en dorpen houden
we ze vitaal en klimaatbestendig.
In een Klimaatadaptieve Delta pakken we
opgaven aan bij de bron
Decennialang zijn we uitgegaan van
de technische maakbaarheid van deze
natuurlijke systemen. Meer en meer komen
we tot inzicht dat dit niet altijd het geval
is. We willen inzetten op maatregelen die
duurzaam de wateropgave verlichten,
passend bij het natuurlijke bodem- en
watersysteem. Nieuwe verstedelijking
mag niet leiden tot een grotere klimaaten wateropgave, maar moet juist leiden
tot een verkleining daarvan. Niet alleen in
het ontwikkelgebied zelf, maar ook voor
de omgeving. Daarbij hebben natuurlijke
oplossingen de voorkeur boven technische
omdat ze zich ook beter laten combineren
met andere opgaven zoals onze gezondheid,
de biodiversiteit en een aantrekkelijke
leefomgeving. De hanteren deze aanpak
ook voor het mobiliteitssysteem: we pakken
mobiliteitsopgaven aan bij de bron door
met slimme verstedelijkingskeuzes een
betere balans tussen wonen en werken op
fietsafstand te maken.
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In Warme Harten helpt nieuw bestaand
met transitieopgaven
De ambities op het gebied van woningbouw
zijn groot. Er zijn veel woningen nodig,
maar de nieuwbouw blijft altijd maar een
klein gedeelte van de totale voorraad. In al
bestaande huizen wonen ook mensen die te
maken (kunnen) krijgen met opgaven zoals
de energietransitie, klimaatadaptatie en met
mobiliteitsarmoede. We willen dat wat we
nieuw toevoegen in de regio het bestaande
versterkt: bestaande wijken en kernen met
hun opgaven kunnen geholpen worden door
middel van nieuwbouw. Dit noemen we ook
wel ‘buiten het bouwhek’ denken, waarmee
we bedoelen dat hetgeen dat gebouwd wordt
niet alleen zelf van goede kwaliteit moet zijn,
maar ook als hefboom voor noodzakelijke
transities in de omgeving moet dienen.
Warme Harten bieden een passend
woningaanbod voor iedereen
Iedere ontwikkeling maakt het woningaanbod
diverser. Nu bestaat dat uit veel op elkaar
lijkende, grote eengezinswoningen. Dit past
niet zo goed met de demografische trends.
Dit betekent met name dat we goed kijken
naar welke woningen er al zijn, wie erin
wonen en hoe we de (toekomstige) vraag
goed kunnen bedienen. Algemeen geldt dat
nieuwe ontwikkelingen aanvullend moeten
zijn op het bestaande qua typologie, rekening
houdend met demografische trends, zodat
het totale aanbod diverser en veerkrachtiger
wordt.
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In Warme Harten geven we voorrang aan
voetganger, fietser en OV
Iedere ontwikkeling draagt bij aan de
mobiliteitstransitie door in te zetten op
een andere manier van verplaatsen: meer
lopen, fietsen en OV-gebruik. We kiezen
voor ruimte-efficiënte vervoerswijzen.
Dat betekent inzet op een regionale
mobiliteitstransitie in combinatie met
verdichten in de kernen, rond OV-knopen
en het mengen van wonen en werken
waardoor inwoners minder (ver) hoeven te
reizen: multimodale plekken maken waar
een alternatief voor de auto voor handen is.
Met dit principe maken we mobiliteit voor
voor iedereen toegankelijker duurzamer en
gezonder.
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Elk Warm Hart speelt een rol in het
vergroten van regionaal economisch elan
Iedere ontwikkeling kan bijdragen aan het
versterken van economische samenhang
van de regio als gehee. We zetten in op een
stedelijke economie in Zwolle, de enige
kern in de regio waar een schaalsprong
in stedelijkheid mogelijk zou zijn (met
bijbehorende lokale agglomeratiekracht,
stedelijke economie en functiemix) en op
specialisatie in subregio’s voortbouwend op
de lokale cultuur en historie. We beschermen
en ontwikkelen diverse milieus zodat alle
typen bedrijvigheid op de juiste plek komen
en stimuleren uitwisseling van kennis en
kunde. Bijvoorbeeld in binnensteden en
stationsgebieden kunnen ‘interactiemilieus’
tot stand komen door concentratie en
clustering van mensen en bedrijvigheid.

De 7 Ontwikkelprincipes samen
vormen de Warmehartenstrategie

In een Klimaatadaptieve Delta
bouwen we gebiedspecifiek
Omdat identiteit in grote mate bepalend is
voor leefbaarheid en sociale samenhang,
omarmen we in dit principe de
gebiedspecifieke unieke eigenschappen
van onze diverse regio. De ondergrond en
het watersysteem zijn bepalend voor waar
en hoe we bouwen om ook op lange termijn
bij klimaatverandering een florerende regio
te kunnen zijn. Iedere ontwikkeling heeft
oog voor de door de landschappelijke
ondergrond, natuur, cultuurhistorie en
bouwcultuur gevormde karakteristieken
en identiteit van de plek en behoudt of
versterkt deze. Daar zetten we vol op in en
bouwen zo aan een afwisselende regio. De
gebiedsbiografie Regio Zwolle concretiseert
de cultuurhistorische subregio’s en
helpt de eigenschappen in te zetten bij
gebiedsspecifiek bouwen (wordt i.s.m Rijk
(BZK/OCW) en regio opgesteld en start
binnenkort).

In hoofdstuk 3 worden
deze iconen 		
gebruikt om aan te geven
waar welk van de zeven
ontwikkelingsprincipes
toegepast worden.
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