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Toelichting 
 

Dit document bevat alle ingekomen zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsvisie. Waar 

nodig zijn deze geanonimiseerd vanwege de privacyregels. Dit document heeft geen 

status. Het is gemaakt op verzoek van de gemeenteraad van Zwolle, mede naar 

aanleiding van verzoeken van geïnteresseerde inwoners van Zwolle.  

 

Bij publicatie van de definitieve omgevingsvisie publiceert het college van burgemeester 

en wethouders een zienswijzennota. Hierin zijn alle zienswijzen samengevat en van 

reactie voorzien.  

Overzicht zienswijzen niet-particulieren 
  

Er zijn 122 zienswijzen ingediend. Deze zijn in dit document weergegeven op volgorde 

van binnenkomst.  

- 72 particulieren dienden een zienswijze in. Deze zijn in dit document 

geanonimiseerd.  

- De overige 50 zienswijzen zijn door diverse organisaties ingediend. Hierbij is 

informatie die kan leiden tot natuurlijke personen geanonimiseerd.  

 

Onderstaande tabel bevat een overzicht van organisaties. Deze zijn ingedeeld in een 

aantal categorieën. In de rechterkolom vindt u het volgnummer van de zienswijze. Deze 

nummering vindt u in het document rechtsboven op elke pagina.  

 

Bedrijven/organisaties Nr: 

Spectrum 24 1 

Autismehuis 27 

Landgoed Schellerberg 39 

Leenrent b.v. 41 

Engie 43 

Fietsgoed.nl / Scholten 78 

SATL 85 

Family Farming 94 

Stadslanderijen 109 

Bedrijven publieke dienstverlening  

NS Regio Noord-Oost 10 

ProRail 13 

Openbaar Belang 44 

Tennet 56 

Concilium 104 
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Belangenvereniging stedelijk / regionaal / landelijk  

Participatieraad 25 

Natuurplatform &Milieuraad 29 

Fietserbond 51 

Gebiedscoöperatie IJsseldelta 77 

Zwolle Fonds 81 

Stichting Landschapsbelangen 82 

Vrienden van de Stadskern 103 

Erfgoedvereniging Heemschut 105 

Belangenverenigingen wijken en buurten  

Buurtvereniging Schellerlanden 3 

Bewonersbelang Deventerstraatweg 12 

Plaatselijk Windesheim 18 

Streekvereniging De Marsen 28 

Vereniging Schelle Oldeneel 32 

Bewoners ZwarteWaterZone 42 

Wijkvereniging Berkum 46 

Comité Stadsbroek Natuurlijk 47 

Groep Kiekeboslaantje 61 

Windesheim - Dirc Herxenweg - Veldweg 65 

Wijkvereniging WVF 71 

VVV Assendorp 74 

Vrienden van de Oliemolen De Passiebloem 80 

Stichtings Duurzaam Berkum 86 

Plaatselijk Belang Wijthmen 90 

Spoolderbelangen 96 

Stadsbroek Natuurlijk 108 

VVE Goudplevier 110 

Wijkstichting Stadshagen Totaal 111 

Wijkvereniging Aalanden 120 

Wijkvereniging Oud Ittersum 121 

Overheden  

Gemeente Raalte 36 

Gemeente Zwartewaterland 55 

Gemeente Kampen 59 

Waterschap Drents-Overijsselse Delta 60 

Gemeente Olst Wijhe 69 

Gemeente Dalfsen 106 

Rijkswaterstaat 118 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

7-8-2020 Spectrum 24 1 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

1. Het verbaast mij dat er voor gekozen is de procedure voor inspraak in de vakantietijd 

te plannen. 

 

Ik heb hiertegen bezwaar. 

Motivatie: ik houd ervan alle Zwolse burgers eerlijke kansen te geven. Dat wil zeggen 

hen de kans te geven voor inspraak in een periode dat ze met grote kans thuis zijn, de 

uitnodiging in de krant te lezen en te reageren. Dus buiten vakantietijd om. 

Dat is nu niet gebeurd. Ik stel voor de proceduretijd uit te breiden tot 1 oktober. En 

vooraf veel informatie te bieden via huis aan huisbladen en bijeenkomsten in de wijken. 

 

2. M.b.t. blz. 42 en verder, woningen erbij. Dit is te duiden als "Woontorens mogen zo 

hoog worden als de Peperbus". 

Ik heb hiertegen bezwaar. 

Motivatie: 

Vanuit mijn beroep als zelfstandig ergotherapeut weet ik dat de leefomgeving grote 

impact op mensen en hun welbevinden kan hebben.  

De Peberbus is voor mij één (1) vast oriëntatiepunt in  Zwolle. Het wordt verwacht ik 

een vol, druk, propperig en verwarrend beeld als er meerdere zo hoge gebouwen in de 

stad verschijnen. 

Dit komt het woongenot niet te goede. 

 

Ik stel voor om de duurzaamheid, het wonen en het omgevingsbeeld te dienen door:  

* voort te gaan op de goede weg met ombouwen van leegstaande kantoorpanden tot 

wooneenheden. Lukt dat onvoldoende dan pas kijken naar enkele woongebouwen te 

creëren 

  * in "de Krans"  tot maximaal 20 meter hoogte te gaan. 

  * in "de Ruit"tot maximaal 35 meter hoogte te gaan. 

  * aan de Rand tot maximaal 15 meter hoogte te gaan. 

 

Ik stel tevens voor ter bevordering van de schoonheid van de aanblik: op de woontorens 

een puntdak of boldak of dergelijks te creëren, in plaats van een platte doosvorm als 

dak. 

Dus meer speelsheid en wat meer "vrouwelijke" vormgeving. 

 

Heb een hart en oog voor kwaliteit in het streven naar kwantiteit! En vraag u als 

gemeente af wanneer de maat vol is ten behoeven van de leefbaarheid. 

 



 

5/293 

      

  

 2  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      
Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

20-7-2020 Particulier 2 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Allereerst vind ik het vreemd dat dit gemeentestuk als reactietijd de periode 17 juli tot en 

met 27 augustus 2020 is toebedeeld. Aangezien dit een vakantieperiode is, zullen er 

volgens mij weinig mensen zijn die op dit stuk zullen reageren. Ik ga ervan uit dat dat 

niet de bedoeling zal zijn omdat de gemeente “overleg met de inwoners” hoog in het 

vaandel heeft staan! 

 

Ter zake: op pagina 79 staan in zwart gedrukt de “voorgestelde” aansluitingen op de 

stadsring. Mijn vraag is waarom de Hortensiastraat als stippellijn is afgedrukt?  

Tevens is de tunnel bij de Hoge spoorbrug als ontsluiting aangegeven; betekent dit dat 

de tunnel in de toekomst in twee richtingen voor het autoverkeer toegankelijk wordt? 

Ik had begrepen dat daar eerst onderzoek naar zou worden gedaan om te kijken wat 

dat betekent voor de verkeersdrukte op de Hortensiastraat richting Oosterenk. 

Als dat zou gebeuren zal de Hortensiastraat duidelijk een sluiproute worden tussen de 

Ijsselallee en de Oosterenk voor het verkeer van de A28 naar het ziekenhuis en de vele 

kantoren die daar gevestigd zijn. Gezien de nu al onveilige situatie in de Hortensiastraat 

is dat geen goede beslissing. 

 

Tot slot vraag ik u om een bericht van ontvangst van deze mail en dank u bij voorbaat 

voor een spoedig antwoord. 



 

6/293 

      

  

 3  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      
Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

7-8-2020 Buurtvereniging Schellerlanden 3 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

“De bewoners en ondernemers van het buitengebied nemen vaak zelf het initiatief om 

te komen tot een leefbaar en vitaal buitengebied. (..) De inwoners en ondernemers van 

het buitengebied vormen een krachtige en zelfredzame samenleving, met oog voor 

elkaar. Dat wordt mede geïllustreerd door het rijke verenigingsleven” (bron: 

samenvatting van de ontwerp omgevingsvisie). 

Bovenstaande citaat beschrijft de actieve rol die inwoners en ondernemers in het 

buitengebied spelen bij het behoud van leefbaarheid en vitaliteit van hun woon- en 

werkomgeving. De bewoners van de buurtschappen Schelle en Oldeneel en de 

buurtvereniging Schelle Oldeneel herkennen zich zeer goed in die omschrijving. 

Afgelopen jaren hebben we ons voortdurend ingespannen om te komen tot goede 

samenwerking met de gemeente Zwolle (en met andere partijen die actief zijn in dit 

gebied, zoals Waterschap, Vitens, SBB, Rijkswaterstaat, ProRail). Samenwerking die 

geheel in lijn is met hoofdstuk 5 van de omgevingsvisie waarin participatie wordt 

benadrukt.  

Met aandacht heeft buurtvereniging Schelle Oldeneel dan ook kennis genomen van 

‘Mijn Zwolle van morgen’. Met teleurstelling constateren we dat in deze omgevingsvisie 

iedere aanwijzing ontbreekt dat met de uitkomsten van de bestaande samenwerking (in 

de afgelopen jaren) ook de plannen en visies zijn gevoed. Tekenend is dat nergens in 

de omgevingsvisie het buurtschap Schelle Oldeneel wordt geduid (het buurtschap 

Schelle wordt niet eens genoemd!). Ook wordt voorbij gegaan aan de door de 

buurtbewoners opgestelde buurtvisie, waardoor allerlei mogelijkheden en kansen 

onbenut dreigen te blijven.  

Het enige voorbeeld in de opgestelde omgevingsvisie van concrete initiatieven in dit 

deel van Zwolle is het ‘Engelenpad’. Maar helaas is de communicatie en informatie over 

dit pad te beschouwen als een schoolvoorbeeld van gebrekkige coördinatie in de 

communicatie en (nog) niet gelukte participatie. Het roept bij de betrokken bewoners 

grote ergernis op.  

Deze twee constateringen onderstrepen eerdere ervaringen waaruit blijkt dat de 

participatieve aanpak die de gemeente Zwolle propageert, kwalitatief sterk kan en moet 

verbeteren. Helaas schieten de genoemde criteria voor het beoordelen van de kwaliteit 

van dat participatieproces (Hoofdstuk 5, blz. 114) schromelijk tekort. Deze criteria 

toetsen namelijk op geen enkele wijze of het participatieproces is uitgevoerd met de 

juiste stakeholders, of het proces is gegaan over het juiste onderwerp en of daartoe 

voldoende tijd is genomen! 

 

Samenvattende conclusie en oproep 

De participatieve aanpak die de gemeente Zwolle in Hoofdstuk 5 propageert, juichen we 

toe. Maar de ervaringen in de praktijk tonen aan dat de gemeente Zwolle deze 

participatieve aanpak nog lang niet onder de knie heeft. Het negeren van de bestaande 

overleg- en samenwerkingsvormen bij het opstellen van de omgevingsvisie, het 
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negeren van de door de buurtbewoners opgestelde buurtvisie van Schelle Oldeneel en 

de manier waarop wordt gecommuniceerd over het ‘Engelenpad’ ondermijnen de 

geloofwaardigheid, het vertrouwen en daarmee het draagvlak en de benodigde energie 

om samen te werken in de zo gewenste participatieve aanpak. Het verzoek is: 
1. deze samenwerking met buurtvereniging Schelle Oldeneel serieus te nemen en 

de opgestelde buurtvisie op te nemen als onderdeel van de omgevingsvisie (zie 
ad 1.) 

2. Het Engelenpad (voor wat betreft het deel dat door Schelle Oldeneel loopt) af te 
voeren van de lijst ‘levendige stadsstraten’ (zie ad 2.) 

3. De criteria waarmee de kwaliteit van het participatieproces door de gemeente 
wordt beoordeeld uit te breiden met het ‘AREIN’-criterium en het thema- en 
tijdcriterium (dit zijn criteria waarmee kan worden vastgesteld of in de 
participatieve aanpak is samengewerkt met alle belanghebbenden, of over het 
juiste onderwerp is gesproken en of voldoende tijd is genomen voor de 
participatie).(zie ad 3.) 

 

In de bijlage worden deze drie verzoeken nader onderbouwd en toegelicht aan de hand 

van de tekstdelen uit de Ontwerp Omgevingsvisie 2030. 

 

Het uitgangspunt dat buurtvereniging Schelle Oldeneel hanteert is dat we graag 

bijdragen aan een mooie en leefbare stad (via de participatieve aanpak). We roepen de 

gemeente Zwolle op tot coördinatie van de contacten voor eenduidigheid in 

communicatie en aanspreekbaarheid. Participatie als realisatiestrategie is een enorme 

opgave voor iedere gemeente, ook voor de gemeente Zwolle. Kleine fouten kunnen 

grote consequenties hebben voor draagvlak en vertrouwen van betrokken bewoners. 

Buurtvereniging Schelle Oldeneel werkt en denkt graag mee! 
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Bijlage bij zienswijze: Uitwerking met verwijzing naar bronnen 

Ad 1: Buurtvisie Schelle Oldeneel 

Feiten en bronnen 

Ondanks de ronkende en lovende tekst in de samenvatting over de bewoners van de 

buitengebieden, wordt het buurtschap Schelle in de Ontwerp Omgevingsvisie niet één 

keer genoemd. In de opsomming van buurtschappen (pag. 108) wordt Oldeneel wel 

genoemd maar ontbreekt Schelle. 

 

De bewoners en gebruikers van Schelle Oldeneel hebben via een participatieve aanpak 

(waaraan meer dan 60% van alle bewoners heeft deelgenomen) in 2017-2018 een 

eigen buurtvisie opgesteld. Deze buurtvisie is in boekvorm verschenen en op 19 

januari 2019 aangeboden aan wethouder Van Willigen. In deze buurtvisie worden rust, 

ruimte, natuur, vrijheid en het agrarische en dorpse karakter als waarden door de 

bewoners en gebruikers gekoesterd. Waarden die ze willen beschermen.  

 

Conclusie en bezwaren 

We realiseren ons terdege de aantrekkingskracht van dit gebied voor bezoekers en met 

name inwoners van Zwolle. Deze aantrekkingskracht vormt een belangrijke legitimiteit 

om deze waarden te koesteren en te behouden, zo blijft dit gebied aantrekkelijk om te 

wandelen, fietsen of te verblijven en daarbij te genieten van de rust, de ruimte en de 

natuur. Anderzijds zijn we ook zeer beducht voor aantasting van deze waarden door 

een te grote toestroom van gebruikers.  De balans tussen bescherming van de waarden 

van dit gebied en het beleven van de schoonheid en de natuur in dit gebied maakt een 

goede samenwerking tussen alle partijen die in dit gebied actief zijn noodzakelijk. Deze 

samenwerking bestaat inmiddels enige tijd en de betekenis en het onderlinge 

vertrouwen groeit. Deze samenwerking is een schoolvoorbeeld van de gepropageerde 

participatieve aanpak. Niet alleen vanwege de inhoud van de buurtvisie, maar ook 

vanwege (de erkenning van) het samenwerkingsproces met alle betrokken instanties is 

het verschrikkelijk jammer dat de omgevingsvisie Schelle Oldeneel onbenoemd laat. 

 

Ad 2: Levendige stadsstraten en het Engelenpad 

Feiten en bronnen 

In de Ontwerp Omgevingsvisie 2030 wordt op pag. 45 het concept Stadsstraten geduid. 

Stadsstraten zijn: “Het decor voor het dagelijks leven. Dat is wat stadsstraten doen, ze 

faciliteren het dagelijks leven. Het zijn de belangrijke openbare ruimtes van de stad; hier 

zijn winkels, café’s, kappers, boekenzaken, restaurants”. 

Op pag. 37 wordt het Engelenpad genoemd als voorbeeld van een stadsstraat. Op 

pagina 40 en 44 is een stadsstraat indicatief ingetekend vanaf de campus Windesheim, 

over landgoed Schellerberg naar de Schellerenkweg.  

Op basis van de definitie op pag 45 wordt dus gedacht aan een pad tussen de campus 

van Windesheim en de IJssel, dat als belangrijke openbare ruimte het dagelijks leven 

faciliteert (kapper, boekhandel, café), waarbij het traject over het landgoed loopt naar 

het buurtschap Schelle Oldeneel en eindigt op de dijk bij de IJssel (zie figuur 

overgenomen uit omgevingsvisie). 
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Conclusie en bezwaren 

1. Een levendige stadsstraat zoals beschreven en ingetekend (pag. 40 en 44) 
staat haaks op de waarden uit onze buurtvisie en het behoud van het ‘cultuur 
historisch waardevol ensemble’. Het is evident dat het Engelenpad als 
‘levendige stadsstraat’ op deze voorgestelde route door Schelle onhaalbaar en 
onwenselijk is.  

2. Maar dat is niet het enige: terwijl enkele betrokken bewoners door een 
gemeenteambtenaar worden geïnformeerd dat de route en de ideeën rondom 
het Engelenpad nog heel conceptueel zijn en ‘het allemaal nog alle kanten op 
kan’, wordt tegelijkertijd een omgevingsvisie gepubliceerd waarin dit pad al 
staat beschreven en met een (indicatieve) route. (Nota bene: al die andere 
straten in dit netwerk van ‘levendige stadsstraten’ zijn al bestaand!). En om het 
nog bonter te maken: in diezelfde periode publiceert de gemeente Zwolle op 
Youtube een video over het Engelenpad (https://youtu.be/WyBkiSd-rG0) . 
Daarin vertelt nota bene wethouder Anker (!) over de route van dit pad tot aan 
de IJssel. Door de presentatie van de wethouder wordt het pad, de route en de 
inrichting direct gepromoveerd en geframed als beleid of beleidsvoornemen.   

Bewoners raken op deze wijze het vertrouwen in de samenwerking kwijt. Wat is waar? 

Wie moet ik geloven? Wat moet ik me aantrekken van deze omgevingsvisie? Wat is de 

waarde van het overleg met de ambtenaar? Is het al een beklonken kwestie? Deze 

ervaringen zijn ondermijnend voor het vertrouwen en de samenwerking tussen 

buurtbewoners en gemeente.  

 

Ad 3. Toetsingscriteria kwaliteit participatieproces 

Feiten en bronnen 

De onder ad 1. en ad 2. Genoemde kwesties laten zien hoe ingewikkeld een goed 

participatief proces is. Een goede beoordeling van de kwaliteit van het 

participatieproces ondersteunt de zo noodzakelijke verbeterslag. In de Ontwerp 

Omgevingsvisie 2030 wordt op pag. 114 een reeks criteria opgesomd waarmee de 

gemeente de kwaliteit van het participatieproces beoordeelt: 
• vroegtijdig 
• inclusief 
• begrijpelijke taal 
• toegankelijk in contact 
• proportioneel 

 

Conclusie en bezwaren 
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Deze criteria kunnen wellicht hun nut hebben bij het beoordelen van de communicatieve 

kant van het participatieproces, maar om de kwaliteit van het participatieproces te 

beoordelen zin deze criteria volstrekt ondeugdelijk en ontoereikend. Daarvoor het dient 

de gemeente minimaal te toetsen: 
1. of de belanghebbende stakeholders allemaal betrokken zijn geweest (vaak 

wordt (in het Engels) AREIN als acronym gehanteerd: Authority, Resources, 
Expertise, Information, Need); 

2. of het participatieproces is gegaan over het juiste onderwerp (een positief 
toekomstig thema waarbij doel en middel duidelijk en gescheiden zijn!); 

3. of er voldoende tijd en gelegenheid is geweest voor betrokkenen om te 
participeren en zich met elkaar te ‘verbinden’ 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

5-8-2020 Particulier 4 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Hierbij wil ik mijn zienswijze betreffende hoogbouw in Zwolle bekend maken. 

Ik ben een voorstander van hoogbouw aan de rand van Zwolle, in de buitenwijken. 

Dit geeft een ruimtelijk effect, en een prachtige oplossing voor de te bouwen woningen. 

Niet in het centrum want Zwolle heeft een mooi centrum waar hoogbouw niet thuis 

hoort. 



 

12/293 

      

  

 5  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      
Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

30-7-2020 Particulier 5 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Tijdens mijn rondje hardlopen stelde ik mezelf de vraag, wat gaat er eigenlijk gebeuren 

met de locatie bij de IJsselcentraleweg.  

 

Door contact te hebben gehad met <naam> heb ik informatie op de website gevonden 

over de omgevingsvisie Zwolle. Deze heb ik proberen door te lezen, maar gebrek aan 

kennis heb ik niet duidelijk kunnen vinden wat er met deze locatie gaat gebeuren.  

 

Ik ben benieuwd naar de plannen, zouden jullie hier meer informatie over kunnen 

sturen? Daarnaast ben ik te bereiken op <telefoonnr> 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

12-8-2020 Particulier 6 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Ondergetekende was lid (namens de bewoners van oud Schelle.) van de door 

wethouder Meindersma ingestelde ambtelijke werkgroep om OUD SCHELLE te 

integreren in de Nieuwbouw Zwolle- Zuid.  

Gedurende enkele jaren is intensief vergaderd met alle stedelijke diciplines van de 

Gem. Zwolle. Over o.a. plaats winkelcentrum, samenhang wegstruktuur. Verkeer, 

Busroutes, extra aansluiting op ijsselallee, hoofdgroenstruktuur, enz, enz.   

 

Deze vastgestelde hoofdgroenstruktuur is niet volledig in het ontwerp omgevingsplan 

terug te vinden.  Ik verzoek u het ontbrekende stuk, zoals op de bijlage getekend, toe te 

voegen.   

 

Essentieel is de steeds breder wordende groenstrook vanaf de Van Karnebeektunnel 

via Stockholmlaan.Schellerpad.Forelkolk (soort Brink), schaats baan, en park, breed 

uitmondend naar het bestaande groen van het landgoed De Schellerberg. Met zichdijn 

welke door enkele kunst-objekten geaccentueerd wordt. Hierdoor krijgen mensen bij de 

tunnel en vanuit oud Schelle direkt het gevoel naar ‘buiten’ te gaan.  Vanwege 

coronacrisis, vakantieperode, het niet kunnen vergaderen etc. dient u dit verzoek ook 

namens de oud wergroepleden, als ook namens veel oud Schelle bewoners te zien.   

 

bijlage: tekening bestaande hoofdgroenstructuur Schelle. dd. 6-8-2020 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

15-8-2020 Particulier 7 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

De stad moet weer Groenstad worden, minder bomen kappen. Met veel aanplant van 

gevarieerde bomen.  

Niet van die iele grassprieten maar een fatsoenlijk formaatboom. Onder andere vrucht 

dragende voor de bioderversiteit van plant, dier, insect en mens.  

Meer nestkasten voor diverse dier en insectensoorten ophangen.  

Verder bewoners stimuleren geen  "beton" tuinen  met schuttingen aan te legen. Minder 

beton, minder wateroverlast en geen schuttingen, meer interactie met elkaar voor 

elkaar. 

Waterpunten aanleggen in de stad, zodat er minder behoefte ontstaat om plastic flesjes 

of blikjes aan te schaffen voor de dorst. Dit bespaart afval en de natuur. 

 

Huizenkoop voor verhuur door "pandjes bazen en of project ontwikkelaars aanpakken, 

nog nooit was de spanning en wacht tijd voor een huis zo hoog in Zwolle.  

Op alle daken die geschikt zijn zonnepanelen verplicht stellen, dit is te stimuleren met 

subsidie of goedkope leningen. En alle daken die nu met bitume panelen zijn voorzien 

verplichten deze te vervangen voor groen zoals sedumschtige planten, ook eventueel 

met subsidie of goedkope lening te stimuleren.  

Tot slot Geen biomassacentrales meer bouwen,daar zijn we nu toch hopelijk wel achter 

dat dit geen goed idee meer is.  

 

Als deze ideeën gerealiseerd zouden worden hebben wij een groene, koele, met minder 

fijnstof in de longen aangename stad.  

Met elkaar voor elkaar. 

Dit is de wens van een echte Zwollenaar 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

15-8-2020 Particulier 8 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

hierbij willen we graag onze visie geven op de omgevingsvisie van Zwolle. 

 

De omgevingsvisie (het technische deel) is voor een leek zo goed als onbegrijpbaar. Als 

ik naar onze woning kijk (<adres>) dan zie ik dat we zo ongeveer onder alle plannen 

vallen, dus wat er dan kan gebeuren is dan volledig onvoorspelbaar. Die onzekerheid is 

vervelend en geeft ons bijna op dagelijkse basis een onrustig gevoel en dat verpest ons 

woongenot. 

 

Omdat we aan de toegangsweg van het centrum wonen hebben we best wel een goed 

beeld wat hier allemaal op dagelijkse basis speelt. De hoek ijsselallee, nieuwe veerallee 

is een erg druk stuk weg. Daarbij is de Willemsvaart een drukke fietsstraat en komen de 

provinciale busroutes vanuit het westen hier binnen. 

 

In de visie stukken staat de Willemsvaart getekend als een straat vol met woningen 

(deels hoogbouw) en inmiddels hebben we uit de krant mogen vernemen dat er achter 

VAN wonen maar liefst 450 woningen bij komen. Dat zijn waarschijnlijk meer woningen 

dan in heel de wijk veerallee staan. De locatie van de IJsselhal zal op termijn ook 

volgebouwd worden. Dat voelt voor ons als het 'volproppen van grond'. De wijk 

veerallee is aangeduid als hebbende een 'hoge historische waarde' maar de rand van 

die wijk (de straat willemvaart valt onder de wijk veerallee) wordt volpropt met moderne 

nieuw en -hoogbouw. De panden Willemsvaart 12 - 15 zijn gebouwd rond 1873 en 

stonden er al voordat de wijk Veerallee werd gebouwd. In deze visie worden deze 

panden ofwel afgebroken (verkocht aan projectontwikkelaars) of dermate tussen de 

flats ingezet (veerallee flat, middelbouw willemsvaart en hoogbouw Hanzeland)  dat er 

wonen geen enkel vreugde meer oplevert.  

Daarmee gaat een mooi stukje Zwolse geschiedenis verloren. Huizen die 2 

wereldoorlogen hebben overleeft, zwaar te lijden hebben gehad van het dempen van de 

helft van de Willemsvaart maar er nog steeds staan. 

Dat kan alleen omdat iemand er iets om geeft en er flink geld in stopt om deze 

geschiedenis te behouden. 

 

De aanloop van zwolle is in de visie van hoogbouw (VAN wonen oude gemeentewerf 

450 woningen op de meest lawaaiige plek van Zwolle) naar middelhoogbouw 

(willemsvaart), weer terug naar hoogbouw (veeralleeflat) en dan ineens laagbouw. Dat 

geeft een onrustig beeld en niet de uitstraling van een stad die geeft om zijn Hanzestad 

geschiedenis en prachtige klassieke stadskern. De overloop van de stad naar het 

ittersumsebos met aansluitend het Engelse Werk is nu laagbouw en daar wordt veel 

gerecreëerd in de vorm van wandelen en fietsen. Als deze aanloop volgepropt wordt 

met hoogbouw komt er een harde overgang van hoogbouw naar park, waarbij je in het 

ittersumsebos en het Engelswerk een horizonvervuiling hebt van flats.   
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De impact van deze visie is groot op het aantal verkeersbewegingen op de IJsselallee, 

Nieuwe veerallee en Willemsvaart. Veel extra verkeer, terwijl de nieuwe veerallee 

iedere dag tussen 16:30 en 18:30 gemiddeld nu al vol staat. Wij voorzien hier een groot 

verkeersinfarct. Daarnaast wil Zwolle de tunnel onder het spoor verbreden en grote 

parkeerplaatsen aanleggen aan de andere kant van het spoor in Hanzeland. 

Ook dat verkeer komt er bij. 

 

Hoogbouw hoort niet bij Zwolle. In Holtenbroek werkt het niet (lelijke flats aan de 

palastrinalaan met veel criminaliteit), in de AA landen is het geen gezicht en ook de 

ABN toren (waar gezien de doorlopende verhuur reclame zo te zien vaak hele delen 

van leeg staan) heeft ook geen toegevoegde waarde aan het stadsbeeld, net zoals het 

vorige lelijke ABN pand trouwens, waar nu de wijk Prinsenpoort staat. 

 

Daarom willen wij pleiten voor een zachtere aanloop met laagbouw en middelhoogbouw 

(max 6 verdiepingen) en minder/geen hoogbouw in het gehele plan: kwaliteit voor de 

stad in plaats van hebzucht om maar zoveel mogelijk geld te verdienen aan zo min 

mogelijk grond. Dat men vanuit de randstad hier wil wonen is prima, maar dat betekent 

niet dat wij eruit moeten zien als de randstad. Zwolle heeft een belangrijke functie in de 

regio en als toegang naar de drie noordelijke provincies. Laten we dat sentiment 

behouden, zodat Zwolle ondanks dat het al 790 jaar Hanzestad is, toch blijft voelen als 

een groot dorp. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat dat kan zonder torens van 45 of 70 meter die skyline 

van  Zwolle de komende decennia gaan ontsieren.  
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16-8-2020 Particulier 9 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Bij deze mijn voorlopige zienswijze op het door u geproduceerde stuk over de 

omgevingsvisie 2030.  

Deze omgevingsvisie heeft weinig toekomst ambities wat betreft de ontwikkeling van de 

stad en zijn ligging als strategisch ov knooppunt(internationale trein verbindingen) en 

voor de toekomstige industrieën die zich hier willen vestigen. Dit stuk is een fixatie op 

maar een ding en dat is inbreiding binnen de bestaande stad. Het ontbreekt in dit stuk 

aan een goede helikopter view over het gehele gebied (Zwolle zuid en voormalige 

terrein Centrale Harculo ontbreken) en bied weinig ontwikkel perspectief.  

Een ding is wel bijzonder opvallend en dat is het enthousiasme in dit stuk om veel en 

uitsluitend hoogbouw rond de oude stadkern te plaatsen tot maar liefst 45 meter hoog. 

Dit enthousiasme is terug te vinden in een aantal wijzigingen in reeds aangenomen en 

vastgestelde bestemmingsplannen rond de oude stadskern. Het geknutsel in de diverse 

bestemmingsplannen heef al tot excessen geleid. Zoal het bestemmingsplan Assendorp 

2013. Hierin heeft men onder andere het maximum aantal bouwlagen weg 

gelaten(bestemmingsplan 1999) en dit niet correct verwerkt in de maximum 

bouwhoogtes(ambtelijke vrijheden FK ????) hier door wordt het aanzicht van deze wijk 

al ernstig verminkt en door nu bouwhoogtes toe te staan van wel 45 meter hoog zal het 

hele prettige woonklimaat wat er nu is ernstig verstoort worden. Plaats daar nog een 

bouw hoogte tussen van 25 meter in bestaande oude wijken en klaar is het proppen van 

veel woningen in overbevolkte wijken rond de stadskern.(Wat we al wel geleerd hebben 

van corona: te dicht op elkaar is besmettelijk) Bovendien wordt de oude stadskern 

opgesloten met rondom hoogbouw. De stad Zwolle heeft lucht nodig en geen 

verwurgende hoogbouw rond de kern. Voor de stedenbouwkundigen van de wereldstad 

Zwolle een droom schijnbaar. Hier wordt al vele jaren opgestuurd. Echter dient men ook 

naar de landelijke ontwikkeling te kijken en daar wordt de hoogbouw al 

vervangen(Bijlmer met veel groen) omdat dit niet als een prettige woon vorm wordt 

ervaren door de mensen. Verder komen er steeds meer naar beneden bijgesteld 

gegevens over verwachte daling in studenten en inwoners aantallen van Nederland. We 

hebben het dan nog niet eens gehad over de lange termijn effecten van de 

Coronacrisis. Zwolle zal dit ook gaan merken. Zeker omdat er ook geen verwachtings 

patroon en ambities is wat betreft hogescholen mbo, hbo en universitaire opleidingen 

vermeld worden. Verder wordt er in de diverse bijlagen van o.a. Royal Haskoning nog al 

wat aantekeningen geplaats bij de diverse klimaat en milieu en energie vraagstukken 

die Zwolle heeft. Tevens is er nog een opvallend gegeven uit recente rapportages en 

onderzoeken blijkt dat Zwolle steeds verder wegzakt in de top 100 van populaire 

Nederlandse steden. Zwolle zal daar in de nabij toekomst met deze plannen helemaal 

uitgaan verdwijnen. Deze omgevingsvisie kan wat mij betreft de prullenbak in omdat er 

recente ontwikkelingen zijn waar nu volledig aan voorbij wordt gegaan. Tevens wordt 

het tijd dat bepaald afdelingen van het gemeentelijke apparaat is beter leren 

communiceren met de betrokken bewoners in divers wijken.  
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In het verleden zijn er door de raad en college al richtlijnen aangegeven wat betreft de 

spoorzone en met name assendorp wat betreft type en soort bebouwing die daar 

geplaats zou kunnen worden. Deze richtlijnen moet dus ook onverkort van toepassing 

blijven op de spoorzone en assendorp. Hier vindt ik niks van terug in deze 

omgevingsvisie. Verzoek dan ook om deze afspraken uit het verleden op te nemen in 

de omgevingsvisie. Tevens dient de mogelijke ontwikkeling van het voormalige terrein 

van de Centrale Harculo opgenomen te worden in de visie voor de komende 10 jaar. 

Een terrein van ongeveer 34 hectare laat je niet ongebruikt liggen als je 10000 woning 

wil bouwen de komende jaren ook een ideale plek om echte hoogbouw te plaatsen en 

een extra brug over de IJssel aan de zuidkant van de stad zou als studie moeten 

worden meegenomen in de visie voor 2030 zodat de verkeerstromen rond Zwolle zich 

meer kunnen spreiden en de verwerkingscapaciteit van IJssel alle en A28 ontlast kan 

worden en er ring gevormd rond Zwolle denk aan aansluiting met A50 naar IJssel alle 

en Heinoseweg. Maar ja dat is mijn visie op de omgeving en de toekomst voor Zwolle  
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

17-8-2020 NS Regio Noord-Oost 10 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Namens NS wil ik u melden dat we de opgestelde Omgevingsvisie met veel interesse 

bestudeerd. We hebben veel waardering voor het werk dat is verricht om deze visie 

voor Zwolle op te stellen. We herkennen uw analyse van de belangrijke trends op het 

terrein van mobiliteit, in lijn met de eerder door u opgestelde Mobiliteitsvisie. Ook 

ondersteunen wij uw inzet voor onder meer blijvende investeringen in knooppunten en 

het verder stimuleren van het gebruik van de fiets in Zwolle en de regio. Verder stel ik 

met genoegen vast dat wij de in de Omgevingsvisie gestelde ambities ten aanzien van 

de stationsontwikkeling en de ontwikkeling van Spoorzone Zwolle herkennen. Graag 

blijven wij met uw stad en andere partners samenwerken aan het realiseren van de 

ambities uit de Omgevingsvisie.   
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

17-8-2020 Particulier 11 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Een oplossing die alleen maar tot ergernis zal lijden . ten eerste zullen er steeds minder 

toeristen naar zwolle komen de winkeliers in de binnenstadt zullen een groot omzet 

verlies lijden . Want de toerist en zeker de inwoners van zwolle zullen dan uitwijken 

naar de buiten wijken voor hun inkopen want daar kun je nog redelijk bij de horeca en 

andere winkels komen wat dan overblijft van de binnenstadt is erg weinig gezien dat nu 

al inwoners naar de omringende dorpen hun inkopen doen . Dus als u als colege de 

stadt zwolle naar de filansteine wil helpen ga dan vooral u gang maar denk wel dat u als 

bestuurders een zeer slechte naam krijgt. 
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18-8-2020 Bewonersbelang Deventerstraatweg 12 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Bij deze onze voorlopige zienswijze op het door u geproduceerde stukken over de 

omgevingsvisie en tevens het bijbehorende schrijven omgevingseffectrapportage.  

 

Ten eerste vinden wij het heel raar dat er tijdens de vakantie periode deze stukken ter 

inzage liggen voor een periode van nog geen 6 weken. Zelf heeft de gemeente Zwolle 

hier een paar jaar voor uitgetrokken en zijn burgers moeten het met veel minder doen.  

 

In uw omgevingseffectrapportage van 24 juni 2020 vermeld u dat er dat er in het 

inbreidingsgebied de Spoorzone wateroverlast kan optreden bij een bui van 67mm 

water in 1 uur. Assendorp heeft nu bij zo'n bui al last van wateroverlast en door het 

gebied liggende aan de Deventerstraatweg vol te bouwen zal de overlast alleen nog 

maar toenemen. Ons inziens is het beter om deze zone alleen maar te gebruiken voor 

een waterbekken.  

 

Deze wateroverlast komt voornamelijk doordat er te veel verharding in Assendorp 

aanwezig is. Dit concluderen jullie in uw omgevingseffectrapportage van 24 juni 2020 

zelf omdat er maar 20% groen is in Assendorp (zie figuur 3-20 van 

omgevingseffectrapportage). Hierin geeft u ook zelf aan dat er 2 gebieden zijn die al last 

hebben van de steeds toenemende "hittestress"; namelijk Spoorzone en 

Weezenlanden. U geeft hier een tweetal referentiewijken aan. Vergelijkende met deze 

referentiewijken zijn wij van mening dat hieruit blijkt dat Assendorp behoorlijk in een 

"hittestress" gebied ligt met zijn hoge bebouwing (52 woningen/hectare) en maar 20% 

groen.  

 

Hieruit blijkt dat Assendorp tot het meest dichtstbevolkte gebied van Zwolle behoort! 

Wederom, maak van het Spoorzone gebied liggende aan Assendorp een groen park 

wat als buffer kan dienen om het te vele regenwater bij een stortbui kan opvangen voor 

Assendorp.  

 

Verderop in de omgevingseffectrapportage geeft u een 7-tal referentiewijken op ter 

vergelijken met wijken in Zwolle. 5 van de 7 referentiewijken zijn wijken uit 

Amsterdam...... Laten we Zwolle alstublieft niet gaan vergelijken met Amsterdam! 

Mensen trekken weg uit Amsterdam (het westen) richting Zwolle. Dit doen ze niet voor 

niets!  

 

In uw omgevingseffectrapportage van 24 juni 2020 vermeld u dat er in de Spoorzone 

veel last is van geluidshinder. Bij eventuele nieuwbouw kan dit toch hogere negatieve 

gezondheidseffecten leiden. "In de nieuwe woningen zullen (volgens wetgeving) 

voldoende geluidswerende maatregelen genomen worden om de geluidsbelasting 

binnen tot een acceptabel of gezond niveau te krijgen." Maar wat met de huidige 
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bestaande woningen in Assendorp? Deze zullen geen last hebben van de extra 

geluidshinder en hierdoor de ontstane negatieve gezondheidseffecten?  

In uw omgevingseffectrapportage concludeert u ook het volgende: “In de spoorzone 

spelen een aantal milieu-aandachtspunten. Momenteel is de geluidsbelasting erg hoog 

door de nabijheid van het spoor en drukke verkeerswegen. Dit zal in de autonome 

situatie niet afnemen. De nabijheid van transportroutes en inrichtingen voor gevaarlijke 

stoffen zorgt vooromgevingsveiligheidsrisico’s. Momenteel is de kans op wateroverlast 

en hittestress groot en scoort deze buurt lager dan gemiddeld op sport- en 

speelplekken.” “De risico’s voor veiligheid en geluidsoverlast blijven echter een 

aandachtspunt. Mede doordat de woningdichtheid hier erg hoog wordt, is het lastig om 

alle risico’s te mitigeren.”  

 

Wij concluderen dan ook dat het totaal geen goed plan is om het gebied in de 

Spoorzone grenzende aan Assendorp dan ook te voorzien van enig of welke bebouwing 

dan ook. In dit gebied zou juist groen moeten worden voorzien om de bovenstaande de 

door ons en door u zelf genoemde knelpunten te verlichten.  

 

In "Mijn Zwolle van Morgen"ontwerp omgevingsvisie versie 0 schrijft u op pagina 32 een 

mooi stukje waar iemand zijn verhaal doet in het jaar 2035: "Gelukkig heb ik inmiddels 

mijn adresjes rondom de stad waar ik terecht kan voor goede en verse producten. Het 

is altijd weer een mooie tocht, door het groene Assendorp, de doorsteek via Diezepoort 

onder de A28 richting Aa-landen en telkens weer die heerlijke overgang van de drukke 

stad naar dat rustige buitengebied."  

 

Hier staat toch duidelijk geschreven door iemand dat in 2035 Assendorp blijkbaar 

redelijk groener is dan de rest van de stad. Helaas kunnen we in 2020 uit uw 

omgevingseffectrapport van 24 juni 2020 concluderen dat er Assendorp op dit moment 

tot de minst groene wijken van Zwolle behoort. Hopende dat u de omschrijving "door 

het Groene Assendorp" heden ten dage goed in zicht houd. We waren als gemeente 

Zwolle in 2006 toch zo trots op het feit dat we de Groenste Stad van Europa waren?  

 

Op pagina 44 schrijft u dat er onderzocht wordt of de van Karnebeektunnel open 

gesteld kan worden voor autoverkeer. Door het hele schrijven heen lees ik heel vaak 

dat de bedoeling is om het centrum van Zwolle "uit te breiden". Helaas komen we tot de 

conclusie dat deze twee punten haaks op elkaar staan, namelijk vanwege het feit dat 

Zwolle het centrum autoluw wil maken en anderzijds (tunnel openen voor autoverkeer) 

de auto's gemakkelijker het "centrum" in wil laten komen.  

 

Zwolse visie op hoogbouw in de stadsruit.... Bouwhoogtes tot 70 meter.... Zodra er in de 

spoorzone gebouwen komen van 70 meter hoog raken de huidige bewoners aan de 

rand van Assendorp niet alleen het directe zonlicht uit de woning kwijt, maar is ook het 

vrije uitzicht totaal verdwenen. Deze twee factoren zijn voor veel bewoners (mede) 

bepalend geweest om aan bijvoorbeeld de Deventerstraatweg of rand van Assendorp te 

gaan wonen. Dit geldt voor zowel oudere als nieuwe bewoners (minder dan 1 jaar!).  
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Naast het verdwijnen van licht en ruimte zijn er meerdere argumenten waarom de 

hoogbouwgedachte niet passend is het huidige, karakteristieke (cultuur historische) 

beeld van Assendorp:  

- Assendorp heeft geen hoogbouw, waardoor deze wijze van bouwen niet in het 

totaalbeeld van de wijk past;  

- De bouwstijl zal in ieder geval overeen moeten komen met de huidige 

historische stijl(en) die in de wijk voorkomen  

- Aanzien van Assendorp wordt beschadigd: de ingang naar de wijk geeft een 

beeld dat niet overeenkomt met de sfeer en uitstraling van de rest van de wijk; - 

Verlies van het al spaarzaam aanwezige groen, terwijl Zwolle zich toch mag 

promoten als de Groenste Stad van Europa!  

- Overlast bij parkeren door grote toename van het aantal bewoners.  

 

Tevens zien wij een afbeelding op pagina 42 van Maike van Stiphout staan: 

Natuurinclusief bouwen. Dit Natuurinclusief bouwen houdt in dat er naast hoogbouw 

direct aangrenzend veel groen is. Er is in Assendorp al te weinig groen, ook zonder 

hoogbouw!  

 

Wij hopen hiermee u voldoende te hebben ingelicht over onze voorlopige zienswijze en 

zien dan ook graag dat de bovengenoemde opmerkingen in uw officiële plan voor 

Omgevingsvisie Zwolle worden meegenomen.  
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

17-8-2020 ProRail 13 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 
Dank voor het ons doen toekomen van de ontwerp-Omgevingsvisie Mijn Zwolle van 
Morgen 2030. Mocht deze visie worden uitgewerkt in ruimtelijke plannen dan verzoekt 
ProRail u om de onderstaande aspecten op te laten nemen c.q. te verwerken. 
 
Aspect Externe Veiligheid 
ProRail verzoekt u voor het aspect Externe Veiligheid in relatie tot Railverkeer gebruik 
te maken van de meest recente gegevens (Basisnet). 
 
Aspect Geluid 
ProRail verzoekt u voor het aspect Geluid in relatie tot Railverkeer gebruik te maken 
van de meest recente gegevens (Geluidproductieplafonds). 
 
Aspect Trillingen 
ProRail beoogt niet alleen voor gemeenten die plannen maken in de spooromgeving, 
maar ook voor toekomstige bewoners rond het spoor een “goede buur” te zijn. Indien de 
ontwerp-omgevingsvisie bebouwing dichtbij het spoor mogelijk maakt, kan trillinghinder 
voor de toekomstige bewoners/gebruikers ontstaan als gevolg van treinverkeer. Hoewel 
er geen wettelijke normen bestaan voor trillinghinder in dit soort situaties acht ProRail 
het gewenst dat er in de planvorming wel aandacht voor is. ProRail raadt u dan ook aan 
om het aspect trillingen te betrekken bij de ontwerp-omgevingsvisie en alle in de 
toekomst daar op gebaseerde ruimtelijke plannen. In dit kader verwijst ProRail u naar 
de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/18/handreiking-
nieuwbouw-enspoortrillingen). 
 
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

19-8-2020 Particulier 14 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Klimaatneutraal in 2050. Als dit betekent dat we als stad in zijn geheel van het gas af 

moeten dan niet doen. Kapitaal vernietiging voor overheden en particulieren.  

 

Geen hoogbouw waar het woongenot van anderen in het geding komt. Dan maar 

minder mensen naar de stad.  

 

Auto luwe binnenstad prima idee. 
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11-8-2020 Particulier 15 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Graag wil ik als burger reageren n.a.v. het artikel in De Stentor van 5 en 6 augustus 

2020 over woontorens in Zwolle op enige afstand van het centrum. Als inwoner van 

Zwolle waardeer ik dat Zwolle aandacht besteed aan de leefomgeving, bomen, parken, 

natuur, mooie fietspaden, recreatie mogelijkheden en aandacht voor kunst en cultuur. 

Dit maakt dat het leefklimaat fijn is.  

 

De visie die in het artikel aangedragen wordt “ Hoogbouw draagt zichtbaar bij aan de 

ambitie en trots van onze stad “ ervaar ik als volstrekt onbegrijpelijk en een slecht 

uitgangspunt. Ook dat hoogbouw “een toegevoegde waarde voor de biodiversiteit zou 

zijn” is voor mij niet te vatten. Volgens mij vermindert hoogbouw juist de biodiversiteit. 

 

Als ik Zwolle via de A 28 binnenrijd, erger ik mij aan die lelijke hoogbouw en is van trots 

geen sprake. Hoogbouw is vaak horizonvervuiling, het verhoogt de warmte in een stad 

en is een aanslag op het leefklimaat. Het is goed dat Zwolle kijkt naar mogelijkheden 

voor woonruimte. Doch veel mensen wonen graag in een huisje met een tuintje of een 

appartement dat verbinding heeft met het leven op straat.  

 

Daarnaast kan het uitgangspunt zijn dat er op een gegeven moment genoeg 

woonruimte in Zwolle is. Waarom altijd meer. Dat is niet altijd beter. Er zijn diverse 

plaatsen in Nederland waar de centrale voorzieningen verdwijnen omdat mensen 

wegtrekken op zoek naar werk. Draag zorg voor meer werkgelegenheid en woonruimte 

in de regio en goede OV verbinding met Zwolle.  

 

Er zijn zoveel andere mogelijkheden om (bio)diversiteit in een stad te vergroten en 

Zwolle uniek te maken b.v. Tinyhouses ( milieuvriendelijk en klimaatneutraal) in een 

groene omgeving voor studenten, starters en andere belangstellenden. Zwolle hoeft niet 

op weg te gaan naar een stad zoals Den Haag of Utrecht, waar ik jaren heb gewoond. 

 

Ik hoop met dit schrijven een bijdrage te leveren aan de discussie rond de ontwikkeling 

van onze tot nu toe mooie plaats Zwolle. 
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20-8-2020 Particulier 16 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

De Jeugd onze jeugd de jongeren zijn de toekomst. Niemand van ons Ouders, 

grootouders wil toch dat zijn hun kinderen kleinkinderen hun levens worden verwoest 

door in aanraking en nog erger het gebruik te geraken van drugs mn XTC, Crystal Meth 

en al die andere zooi die hun jonge leven toekomst verwoesten. Gezinnen radeloos 

achterlaten en wat leidt tot meer geweld, criminaliteit in de wijk, stad en land en een 

giga sociale ontwrichting thuis en in de samenleving maar ook op alle vormen van zorg, 

nazorg die dit vraagt maar ook financieel.  

 

Thuis, op scholen, op straat, de wijk, de steden het moet weer veilig leven wonen en 

werken worden in onze prachtige stad.  

 

Er wordt mi teveel gedoogd, weggekeken, onvoldoende opgetreden te laag gestraft met 

alle gevolgen van dien. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Ik wil graag aangegeven dat toestaan van verdere groei van Zwolle door metname 

hoogbouw de stad zwolle naar mijn mening niet ten goede zal komen.  

 

Hoogbouw betekent namelijk meer mensen op een kleiner oppervlakte en groter kans 

op anonimiteit. Ook is de kans groter op minder interactie met buren dan bijvoorbeeld in 

een straat met rijtjeswoningen. Verdergaande hoogbouw zorg volgens mij dan ook voor 

meer drukte op wegen en randstedelijke problematiek.  

 

Neem als eigen Zwolse voorbeeld bij uitstek de wij: Holterbroek. Daar is in het verleden 

nu juist hoogbouw vervangen door gewone huizen, omdat er veel problemen waren 

zoals genoemd. 
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20-8-2020 Plaatselijk belang Windesheim 18 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Windesheim wil dorp blijven. Dat is uitgesproken door het dorp in het toekomstscenario 

‘Windesheim 2030’. Dat is een spannende situatie met een ambitieuze, gezonde en 

sterk groeiende stad Zwolle als grote buur. Wij lezen in de ontwerp-omgevingsvisie van 

het college een mooie beschrijvingen over ons dorp en ons gebied en waarderen de 

opvattingen over Windesheim. Windesheim is een fijn dorp in, in woorden van het 

college, een waardevol, historisch gebied met belangrijke natuurwaarden en landbouw.  

 

Algemeen  

Wij constateren dat het college in de ontwerp-omgevingsvisie géén invulling geeft aan 

de opgave van de omgevingsvisie deel 1: ‘waar’ en ‘hoe’ de opgaven in Zwolle landen. 

Er worden geen keuzes gemaakt op gebiedsniveau, zoals aangekondigd. In het 

voorwoord van wethouder Anker in deel 1: “Deze visie (deel 1) met topambities krijgt 

haar vervolg in het tweede deel in 2018 waarbij de richting concreter en praktischer 

wordt.” Het college maakt niet de beloofde keuzes.  

 

De ontwerp-omgevingsvisie besteedt geen aandacht aan de essentiële, bepalende 

factoren (realisatie van de grootschalige woonopgave, hoe om te gaan met 

mobiliteit/infrastructuur en de opwek van duurzame energie). Daarentegen heeft het 

collge een heldere visie op de groenblauwe structuren. Het college schetst in deze 

ontwerp-omgevingsvisie een vertekend beeld van de toekomst van Zwolle.  

 

Met de keuze voor groei, gebaseerd op het begrip ‘inclusieve stad’ kiest het college 

voor sterke groei van de stad. De groei die het college ambieert, met verstrekkende 

gevolgen voor elke Zwollenaar, is eenzijdig en mager onderbouwd. Als u met deze visie 

instemt, zet u de kwaliteiten van stad en ommeland op het spel. Daar hebben de 

Zwollenaren niet om gevraagd. Daarnaast zegt het college dat de stad moet groeien 

met behoud van waarden, maar maakt vervolgens niet duidelijk hoe de groeiambities 

gerealiseerd moeten worden.  

 

Wij zijn teleurgesteld in het ontbreken van een kader dat aangeeft hoe u, na vaststelling 

van de omgevingsvisie, met het buitengebied van Zwolle wil omgaan. Als 

toetsingskader van afwijkingen van het bestemmingsplan heeft uw omgevingsvisie 

rechtstreeks invloed op het toestaan van de ontwikkelingen in onze omgeving. Vooral 

voor zonnevelden, windturbines, woningen, bedrijvigheid en wegen beschikt u eind 

2020 niet over een kader waaraan u ontwikkelingen kunt toetsen. U maakt het gehele 

buitengebied, met deze omgevingsvisie ‘vogelvrij’.  
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Windesheim  

Op 19 juni 2019 heeft gemeente Zwolle in samenwerking met Plaatselijk Belang 

Windesheim en Landschapsbelangen Harculo, Herxen en Windesheim een 

bewonersbijeenkomst georganiseerd. De uitkomsten daarvan lezen wij slechts deels 

terug of worden verkeerd geïnterpreteerd. Wij vragen uw aandacht om hier, bij de 

uitwerking van de omgevingsvisie medio 2020, rekening te houden.  

 

Woningbouw, zoals besproken in de bewonersbijeenkomst, is gewenst ‘passend bij de 

schaal, maat en betaalbaar, voor de behoefte van het dorp Windesheim, niet voor de 

stad’. Wij verzoeken u het college op te dragen de kaart van uitbreidingslocaties aan te 

passen, opdat het overduidelijk over een klein aantal woningen gaat. Wij lezen liever 

niet in de krant dat Windesheim een uitleglocatie is (De Stentor, 18-8-2020).  

 

De opwek van duurzame energie heeft grote invloed op het landschap, de ecologie en 

de bewoners. Het college geeft aan dat opwek van duurzame energie nodig is, maar 

biedt daarvoor geen ruimtelijk kader. De kaart voor zonnevelden biedt dat niet en over 

windturbines wordt niet gerept, terwijl het college de opgaven uit de RES kent en weet 

wat de ruimtelijke consequenties kunnen zijn. Opwek van duurzame energie heeft 

gezondheidseffecten. Wij verzoeken u het college hierop te wijzen en dit kenbaar te 

maken in tekst en kaarten (gezondheidszone) in de omgevingsvisie. Met het ontbreken 

van een duidelijk ruimtelijk kader voorzien wij problemen, wanneer zich in het 

buitengebied van Windesheim een initiatief aandient. 

 

Verkeer is een onderwerp in de ontwerp-omgevingsvisie. Graag zien wij aandacht voor 

de effecten van de provinciale wegen in Zwolle. Pal langs Windesheim passeren over 

de provinciale weg N377 dagelijks 12.000 voertuigen. Dat gaat niet zonder overlast 

(geluid, verkeersveiligheid). Verkeersveiligheid, zowel binnen als buiten de bebouwde 

kom, vindt het college geen item in de omgevingsvisie. Maar verkeersveiligheid raakt 

alle inwoners van Zwolle. Wij verzoeken u uw visie op verkeersveiligheid kenbaar te 

maken in de omgevingsvisie. Wij voeren in Windesheim het gesprek over het 

verbeteren van de verkeersveiligheid met gemeente Zwolle, provincie Overijssel en 

ROV. 

 

Wij vragen ons af wat de gevolgen zijn van het mogelijk intensiever gebruik van het 

spoor tussen Zwolle en Deventer en hoe u met de gezondheid en leefbaarheid in 

Windesheim denkt om te gaan. Deze spoorlijn passeert niet alleen Zwolle-Zuid, zoals 

aangegeven in de ontwerp-omgevingsvisie, maar ook Windesheim. Ook uw visie op het 

openbaar vervoer per bus, relevant voor onze dorpsbewoners, zien wij graag 

opgenomen in de omgevingsvisie. 

 

Landbouw is een belangrijke grondgebruiker in het gebied. Het vormt een bron van 

inkomsten, maar is ook een belangrijke landschappelijke drager en grenst aan gebieden 

met hoge natuurwaarden. Een duidelijk perspectief voor de landbouw ontbreekt. Tijdens 

de bewonersbijeenkomst hebben gemeente Zwolle, Plaatselijk Belang Windesheim en 

Landschapsbelangen geconcludeerd dat maatschappelijke en privébelangen (van 

agrariërs) de discussie over windturbines verwarren. Deze conclusie is niet uitgewerkt 
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in de omgevingsvisie. Welk perspectief biedt u de landbouw in dit deel van Zwolle? En 

wat wil gemeente Zwolle doen om agrariërs ondersteunen bij overgang naar circulaire 

landbouw en boeren met goede bodem, zoals het college stelt in de ontwerp-

omgevingsvisie? Welke effecten gaan de mogelijke groenblauwe structuren en 

waterbergingsgebieden hebben in de omgeving van Windesheim op de landbouw?  

 

Participatie biedt ons gelegenheid om in vroeg stadium mee te denken met de 

ontwikkeling van ons gebied. U, de raad, hecht hier groot belang aan. Wij hebben ook 

prettig samengewerkt met de ambtenaren van gemeente Zwolle, waarvoor wij ook onze 

dank willen uitspreken. Op dit moment zijn wij weer in gesprek met de gemeente om dit 

najaar in Windesheim een bewonersbijeenkomst te organiseren, waarin gemeente 

Zwolle de ontwerp-omgevingsvisie kan toelichten en inbreng van bewoners kan 

ophalen. Maar dat uiteindelijk zo selectief met onze inbreng wordt omgegaan en dat wij 

ons genoodzaakt zien deze zienswijze in te dienen, valt ons zwaar.  

 

In gesprek  

Graag nodigen wij u uit voor een gesprek dit najaar in Windesheim om in gesprek te 

gaan. Zodat u beter begrijpt waarom wij deze zienswijze indienen en onze zorgen over 

een aantal ontwikkelingen die u in uw ontwerp-omgevingsvisie aanstipt of duidelijk 

ambieert, kunt ervaren. Een rechtstreeks gesprek draagt in ieder geval bij aan 

democratische legitimatie van het proces, met als enige goede uitkomst dat u meer tijd 

neemt om uw ontwerp-omgevingsvisie ingrijpend aan te passen. 

 

Tot slot, Windesheim is een dorp, een van de weinige dorpjes binnen gemeente Zwolle 

die nog over zijn. Wij willen net als de stad ook vooruit en ondernemen. Er is hier ook 

saamhorigheid en vrijheid. Maar wij willen ook een herkenbaar, toekomstbestendig dorp 

blijven, omringd door waardevol gebied. Zwolle in het klein. Zwolle hoe het was en 

Zwolle hoe we, u en wij, zouden willen.  
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

21-8-2020 Particulier 19 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Waarom moet Zwolle nog groter worden? Het is toch een keer genoeg. Ik heb noog 

meegemaakt dat Holtenbroek gebouwd werd. En moet je nu zien, wat er na die tijd 

allemaal bij gebouwd is. Om de hele stad zijn er industrieterreinen. Ikmvind het nu al 

overal te druk, als je wilt recreeren. We hebben zelfs geen openluchtbad meer. Wij 

gaan vaak naar b.v. het openluchtbad in Hasselt. Waarom in dorpen zoals Hasselt, 

Heino en Dalfsen wel een Openluchtbad.  

 

Ik heb al vaker naar o.a. Edwin Anker een mail gestuurd, waarom er zo weinig 

seniorenwoningen gebouwd worden. Het lijkt wel alsof de ouderen als ze niet meer 

werken niet meer mee tellen. En als er al seniorenwoningen gebouwd worden zijn het 

er enkelen en te duur. Achter de Bierton zouden seniorenwoningen, maar dat gaat ook 

weer niet door. Nu wordt er voor Frion gebouwd. Het lijkt wel of Jansen vastgoed beslist 

wat er komt. Maar ik denk dat dit plan meer geld oplevert. Er worden wel nieuwe 

woningen gebouwd , maar niet voor ons.  

 

Had ook best wel willen wonen waar ziekenhuis de weezenlanden heeft gestaan. Maar 

een appartement van ongeveer €500.000,00 is voor ons en vele Zwollenaren niet 

betalen en daardoor komen er veel mensen uit het westen hier wonen, die het wel 

kunnen betalen, omdat zij hun huis voor meer geld als ons kunnen verkopen. Ik vind dat 

heel jammer. En er zijn zoveel plannen, terrein voormalig Hanzebad, duurt ook veel te 

lang. Er zou in in Wythem gebouwd worden, dat leek ons ook wel wat, maar daar horen 

we ook niets meer van. Ik vind dat als er gebouwd wirdt, er meer voor de 

middeninkomens gebouwd moet worden. We wilden ook wel huren, maar gaan echt 

geen €1300,00 huur betalen.  

 

Het zou ook heel jammer zijn om nog meer natuur gebieden op te offeren voor 

woningbouw. En i.p.v. zonneparken kun je b.v. de grote parkeerplaats bij v.d. Valk 

overdekken met een dak van zonnepanelen. Twee vliegen in een klap, de auto's staan 

in de schaduw, met deze hitte wel zo prettig en je hoeft er geen weiland voor op te 

offeren. Ik ben bang dat er steaks weinig natuur overblijft. Alles wordt volgebouwd. Je 

kunt straks nergens meer fietsen of wandelen zonder dat je een zonnepark of 

windmolens ziet.  

 

Maar wij hebben lang genoeg gezocht en niet een appartement of seniorenwoning 

kunnen en het laatste half jaar rijzen de pan en daarom gaan wij over 2 maanden 

verhuizen naar Meppel waar nog wel betaalbare appartementen gebouwd worden. Veel 

succes en ik hoop wel dat de natuur rondom Zwolle blijft. 



 

34/293 

      

  

 20  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      
Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

22-8-2020 Particulier 20 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Via de website Mijn Overheid (Gemeenteblad van Zwolle) van 17 juli 2020 is het "Mijn 

Zwolle van morgen 2030"- gemeentelijke structuurvisie Zwolle: ontwerp-Omgevingsvisie 

en het ontwerp-OER bekendgemaakt.  

 

Hierbij maak ik mÍjn zienswijze kenbaar over dit ontwerp-omgevingsvisie en ontwerp 

OER. Een aantal argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen 

hieronder aan de orde.  

 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen dit 

ontwerpomgevingsvisie en ontwerp OER. Naar aanleiding van het voorgaande verzoek 

ik u met inachtneming van mijn zienswijze het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vast 

te stellen, namelijk door betere doestellingen voor leefomgeving vast te stellen, en 

daarvoor ook toetsing en handhaving te organiseren. lk ga ervan uit dat u mij van de 

verdere procedure op de hoogte houdt.  

 
Samenvatting 

De Omgevingsvisie is een verbetering in vergelijking met de oude 

"bestemmingsplannen en visie" door meer integrale aanpak. Een positieve visie voor 

Zwolle is geformuleerd.  

 

Om balans te brengen in woningbouw en leefomgeving: zijn SMART doelstellingen 

nodig (specifiek, meetbaar, realistisch, actie gericht & tijdsgebonden) voor leefomgeving 

en daarnaast toetsing/handhaving van deze leefomgevíng doelstellingen.  

 

De ambitie voor realisatie van 1000 woningen per jaar tot 2030 en 25 000 woningen 

extra per 2040 heeft een negatief effect op de leefbaarheid in de stad, indien er geen 

concrete uitwerkingen en doelstellingen voor leefbaarheidsonderdelen geformuleerd 

worden om dit te voorkomen.  

 

ln het onderstaande worden deze specifiek toegelicht, waarbij de blauw gedrukte delen 

verwijzen naar de tekst in de ontwerp-omgevingsvisie of ontwerp-OER.  

 

Woningbouw 

Woning bouw groeí met 10 000 tot 2030 (1000 per jaar) en met 25 000 tot 2040 

(ambitie). Dit zijn concrete doelstellingen, ook vertaald naar 40% sub urbaan wonen, 

30% groen stedelijk wonen en 30% centrum stedelijk wonen, en het 

woningbouwprogramma bestaat daarom voor 30% uit goedkope woningen , 4Ao/o uit 

middel dure en 30% uit dure woningen. De nieuwkomers zijn vooral gezinnen en 

ouderen die een nieuwe woning zoeken. ln de visie zijn wijken/locatie benoemd voor 

realisatie van de woningbouw tot 2030.  
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Om woningbouw te realiseren wordt expliciet gerefereerd naar hoogbouw. Bij de 

hoogbouw staat een mooi plaatje met biodiversiteit: echter er zijn concrete regels & 

aanbevelingen nodig voor "groene hoogbouw"! Dit moet nadrukkelijk uitgewerkt worden 

om de biodiversiteit (die al onder druk staat in de huidige situatie) niet nog verder 

achteruit te laten gaan.  

 

Hoogbouw mag afhankelijk van de locatie variëren van 25-35/45 m of zelfs tot 70 m! 

"Quote: ln de nabijheid van de binnenstad (de Stadskrans) moet nieuwe hoogbouw zich 

verhouden tot de Peperbus en zal het maximaal 35-45m hoog zijn. De stadsruit, op 

enige afstand van de binnenstad met projecten zoals, de Spoorzone, Oosterenk, Zwarte 

Waterallee e.d. biedt kansen voor accenten tot 70m. In de wijken is hoogbouw 

gekoppeld aan de (hoofd)centra mogelijk tot max 25m." Waar Zwolle nu vooral veel 

laagbouw heeft, is dit een duidelijke verandering van koers. Daarmee rijst de vraag of 

dit aansluit bij de behoeften van de "nieuwkomers" vooral gezinnen en ouderen die een 

nieuwe woning zoeken?? Zijn onze ouderen straks gedwongen om in een appartement 

in een flat te gaan wonen? Gezinnen willen juist vaak een tuin voor de kinderen... Het 

lijkt een beetje de makkelijkste oplossing: met hoogbouw kan meer woningen per 

vierkante meter grondoppervlak gerealiseerd worden, echter het is sterk de vraag of dit 

gaat aansluiten op de woning behoefte (die zoals door de gemeente is aangegeven juist 

vooral bestaat uit gezinnen en ouderen). Op dit moment zien we in Zwolle een aantal 

flats (= semi hoogbouw) waar juist de leefbaarheid achteruit gaat en sommige lijken 

zelfs te verloederen.  

 

Daarom lijkt hoogbouw in de stadskrans en in de wijken geen goed idee.  

 
Kantoorpanden 
Op dit moment kent Zwolle een overschot aan kantoren. Met de Corona ervaringen, is 

te verwachten dat mensen relatief meer zullen thuiswerken in beroepen waar dat 

mogelijk is, en het is dus ook te verwachten dat de behoeft naar grootschalige 
kantoren verder zal afnemen. Hierbij rijst de vraag of leegstaande kantoren 

omgebouwd kunnen worden naar woon locaties. Daarnaast vraagt de nieuwe manier 

van werken "multifunctionele plekken" voor ontmoeten en experimenteren; dus niet 

om traditionele kantooroplossíngen maar grotere ruimtes /pilot bedrijfshallen, waar 
innovaties uitgewerkt kunnen worden. Qua kantoren, zal er mogelijk niet zozeer 
behoefte zijn aan kleinschalige kantoren, maar meer aan flexibele oplossingen (te 

huur per dag).  

 
Leefomgeving  
Quote ontwerp-OER. "ln de Leefbaarometer (Leefbaarometer.nl) heeft de fysieke 
omgeving in Zwolle in 2018 een heel kleine positieve score. De huidige situatie is 
dus kwetsbaar." Het is dus van groot belang dat bijbouwen van woningen getoetst 
gaat worden aan concrete leefbaarheidsdoelstellingen om individuele (bouw) 
projecten te beoordelen, en "leefbaarheid verbeter projecten" dezelfde urgentie te 
geven als woningbouw.  
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Biodiversiteit/ecologie  

Natuur líjkt er in deze ontwerp-omgevingsvisíe bekaaid af te komen: in de ontwerp-OER 

wordt aangegeven dat de "doelstellingen voor NNN-gebieden waarschijnlijk niet 

gehaald omdat niet alle NNN-gronden zijn aangekocht en ingericht voor 2030"en 

"Referentiesituaties 2030: Autonoom wordt verwacht dat de doelstellingen voor de 

Natura 2000 uiterwaarden Zwarte Water en Vecht wel worden behaald, voor de Veluwe 

geldt dit zeker niet. De knelpunten zijn hier nog te groot." Ook: "De biodiversiteit staat in 

de huidige situatíe enigszins onder druk. Voor de groene stad die Zwolle is, komen er 

relatief gezien niet heel veel beschermde soorten voor binnen de stad. 

Referentiesituaties 2030 De gemeente Zwolle wil een actieve rol in de verhoging van de 

biodiversiteit, door inrichting en beheer van het openbaar groen en gemeentelijke 

eigendommen en door het aanwijzen van ambassadeursoorten. Ook is actie vereist bij 

de uitvoering van monitoring van biodiversiteit. De gemeente is vooral faciliterend bij 

aanpassingen aan gebouwen en het nemen van mitigerende maatregelen door 

particulieren. Dit biedt enige kans op toename van de biodiversiteit. De inzet leidt echter 

niet tot grote veranderingen. Referentie 2 leidt tot een grotere druk op de beschikbare 

ruimte en daarmee ook op de biodiversiteit. De verwachting is dat een zwaardere inzet 

dan thans voorzien nodig is om achteruitgang te voorkomen."  

 

Hier is meer inspanning nodig en dat gaat alleen werken als er concrete doelstellingen 

komen. Gemeente heeft de mogelijkheid de publieke ruimte vorm te geven en de 

gemeentelijk groen structuur te beheren. Hier kunnen keuzes gemaakt worden voor 

bloemstroken (ipv alleen gras), meer diversiteit in boomsoorten, wallen voor 

zwaluwen/nestkasten, struik percelen etc etc. Mogelijk ook te combineren met 

kinderspeelplaatsen "natuurlijk spelen". Het verdient aanbeveling per 2030 ook de 

realisatie van de Natura 2000 en NNN-gronden doelstellingen te halen naast de bouw 

van woningen. Qua biodiversiteit kunnen doelstellingen ook helpen: verbetering van 

50% per 2025, en verbetering van 100% in 2030 (soorten aantallen), dit vraagt om 

concrete metingen en actieplannen. Voorbeelden:  
<lokale verwijzing> 
https://www.eelerwoude.nl/project/kansen-voor-biodiversiteit-in-beeld-met-
soortenatlas-voor-gemeente-bronckhorst/ 
https://drimmelen.nl/file/3171/download 
https://www.zoeterwoude.nl/home/biodiversiteit_42569 
 
Acties en plannen kunnen klein en groot zijn (geheel Zwolle, per wijk), meer er is wel 

regie en samenhang voor geheel Zwolle nodig om dit vorm te geven. Dit kan dus niet 

alleen apart per onderliggend omgevíngsplan geregeld worden.  

 

Thema Groen-vergroening-beweging  

O.a. wandelen, fietsen/sporten in openbare ruimte/groen. Stadsparken, maar ook 

speelplekken (niet benoemd!). Quote ontwerp-OER: "De verdere verdichting van de 

stad en intensiever (ruimte)gebruik van de infrastructuur kan ten koste gaan van de 

kwaliteit van de openbare ruimte, maar kan ook een verbetering van deze kwaliteit 

leveren. Het is sterk afhankelijk van de wijze van invulling hiervan. De verdere 
verdichting van de stad brengt zowel kansen als risico's met zich mee: nieuwe 
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elementen kunnen bij een zorgvuldige inpassing de ruimtelijke kwaliteit versterken, 
maar kunnen deze ook op diverse manieren verminderen."  
 
Hier is duidelijk meer concretisering nodig om de doelstelling dat de leefbaarheid in 

tact blijft te waarborgen.  

 
Cultuur en cultureel erfgoed:  
Cultureel erfgoed is wel benoemd maar ook hier is geen actief behoud geformuleerd. 

Ontwerp-OER quote: "Referentiesituaties 2030 Uit een rondgang door de stad en een 

gesprek met de betrokken ambtenaren blijkt dat de cultuurhistorische en 

landschappelijke waarden niet altijd worden meegenomen in de herontwikkelingen, 

ondanks het gemeentelijk beleid gericht op de duurzame instandhouding van historisch 

waardevolle objecten, stedenbouwkundige en landschappelijke structuren. Er is op dit 

criterium derhalve weinig verandering te venrvachten in de beide referentiesituaties" 

Doelstelling zou kunnen zijn: "Zwolle zet zich in om de rijke cultuur historie voor het 

nageslacht te bewaren en bewaken". Hiertoe zullen de bestaande cultuur historische 

gebieden, locaties en panden beschermd worden. Nieuwe stadsontwikkelingen qua 

bebouwing, vernieuwing, klimaatbeheersing en mobiliteit worden gerealiseerd op een 

zodanige wijze dat het culturele erfgoed in tact blijft of verhoogd wordt. ln de 

beoordelingen van de omgevingsplannen wordt dit expliciet meegenomen.  
 
Klimaatbestendigheid & energietransitie  
Eén van de geformuleerde topambities in de ontwerp-Omgevingsvisie is het behouden 

en beschermen van cultuurhistorie, biodiversiteit en landschap als belangrijke fysieke 

waarden. Gezondheid heeft raakvlakken met meerdere thema's, zoals klimaatadaptatie, 

biodiversiteit en milieu. We stellen 'Zwolle gezond' centraal als leidend principe voor 

een toekomstbestendig Zwolle. Hiervandaan zoeken we continu naar win-win situaties. 

We zetten Zwolle gezond in als handvat voor afwegingen in de fysieke leefomgeving." 

Wat zijn nu de concrete doelstellingen ? Voor Zwolle is het belangrijk dat dit verder 

uitgewerkt wordt.  

Klimaatplan voorbeeld Arnhem <lokale verwijzing> en Wageningen : 

https://www.wageningenduurzaam.nl/wo-content/uploads/Klimaatplan-Wageningen-

2017.pdf 

 

Energietransítie:  

Quote " Zwolle heeft ruim 55.000 woningen en 4.400 bedrijfspanden waarvoor in meer 

of mindere mate een besparingsopgave geldt. Het toekomstige wijk of 

buurtwarmtesysteem bepaalt de technische installatie en isolatie inspanning op woníng 

en gebouwniveau. Al deze inspanningen vinden plaats achter de "voordeur" en vormen 

een inspanning voor de eigenaar van het gebouw of de woning." Dit roept vragen op: de 

woning eigenaar kan niet alleen een keuze maken voor aardwarmte/waterstof of 

wind/zonneenergie.. hier vormt zich een lastig en ondoorzichtig speelveld van 

energiebedrijven, installateurs, gemeentes (die wel of niet beleid/uitvoering maken of 

faciliteren) particuliere initiatieven per buurt of straat of huizen blok. Woning eigenaren 

kunnen zelf besluiten over isolatie en zonnepanelen, maar voor grotere ruimtelijke 

initiatieven zoals waterstof /aardwarmte zijn grootschaliger infrastructuur en keuzes 
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nodig. Het verdient aanbeveling dat voor nieuwbouw/bestaande bouw per wijk hier 

meer structuur opgezet gaat worden met inventarisatie van opties en kosten, maar ook 

met inbreng van grote energie bedrijven die uiteindelijk elektra/waterstof/aardwarmte 

zullen leveren. Alleen een regie rol van de gemeente lijkt hierin onvoldoende  

 
Voor emissie van broeikasgassen qeldt:  

Quote ontwerp-OER:"_Referentiesituaties 2030 De uitstoot mag in 2025 maximaal 375 

kton bedragen. De programmadoelstellingen voldoen hieraan, waarbij een reserve is 

ingebouwd voor tegenvallers (Zwolle geeft energie, december 2018). Daarmee lijkt de 

reductiedoelstelling op korte termijn te worden gehaald. De emissie van broeikasgassen 

zal nog verder afnemen. Zeker ook omdat bij nieuwe ontwikkelingen het uitgangspunt is 

dat er geen nieuwe emissies bij komen. Maar de huidige doelstellingen voor 2030 

(reductie CO2-uitstoot met 49olo conform het Klimaatakkoord) vormen nog een grote 

stap ten opzichte van 2025. Naar verwachtinq wordt deze doelstellinq niet behaald. Er 

is nog qeen proqramma en er zijn noq qeen initiatieven voor deze wat langere termijn 

bekend. " Hier lijkt nog werk te doen "voor 2030 zijn concrete plannen nodig om de 

doelstellingen te realiseren. Het verdient aanbeveling dit niet over te laten aan de 

omgevingsplannen per wijk, maar om wel eerst een concreet plan voor Zwolle als 

geheel op te stellen.  

 
Waterbeheer / water berging  
Dit is niet alleen nodig bij extreme neerslag maar ook anticiperend op droogte : hiervoor 

zijn (ondergrondse) waterbekkens en mogelijk sluizen nodig. Bevloeiing van 

stadsparken vanuit opgevangen /overtollig regen water in tijden van hitte stress 

mogelijk?  

 

Hittestress  

Wijken met hoge woondichtheden (veel steen) krijgen groter risico op- hitte stress. 

Ontwerp-OER "Met toenemende woning aantallen lijken vooral toename hitte stress en 

afname oppervlakte stedelijk groen en water negatieve consequenties voor leefbaarheid 

op te leveren". In de omgevingsvisie wordt aangegeven dat dit nog meer uitgewerkt 

moet worden. De ambitie van de gemeente Zwolle op het gebied van hittestress is dat 

zij de periode met nachten boven de 20oC wil beperken tot maxirnaal één week per jaar 

en het stedelijk hitte-effect wil beperken tot maximaal 3oC. De stijging van 3 graden is 

fors en vergelijkbaar met steden als Amsterdam en Rotterdam. Perioden met nachten 

boven de 20C van 1 week worden nu in 2020 al gehaald, zonder flinke aanpassingen 

zullen dit er in 2030/2040 nog veel meer zijn. Zonder aanpassingen dan ook het gebruik 

van particuliere aircos (en daarmee het energie verbruik van de stand Zwolle) 

toenemen.. waardoor ook andere doelstellingen in gevaar kunnen komen.  

 
Circulaire samenleving  

Positief dat dit genoemd wordt, tegelijkertijd weinig concreet.  

 
Gezondheid-Fijnstof 

Momenteel aan de norm, aanname dat elektrisch ríjden toename fijnstof zal beperken 

tot 2030 (zie ontwerp-OER)-echter geen garantie, maar ook geen doelstelling 
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verwoord. Advies: Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft, op basis van 

gezondheidskundige overwegingen, advieswaarden geformuleerd die lager zijn dan de 

huidige grenswaarden (20 pg/m3 voor PM10). De maximale waarden in Zwolle (18,5 

pg/m3 op de Burgemeester van Rooijensingel/Groot Wezenland, bron Atlas 

Leefomgeving, 2017). Zet voor 2025/2030 en 2040 in op doelstelling zoals maximale 

waarde 15 pg/m3, gemiddelde waarde <10 pg/m3 in 2030, en meet deze per wijk, zodat 

in de omgevingsplannen concrete doelstellÍngen gezet kunnen worden en 

verkeersoplossingen/bouw plannen ook gewogen kunnen worden tov deze waardes.  

 

Veilig verkeer  

Terugdringen van autoverkeer is een goede zaak. Daarnaast blijft het belangrijk de 

verkeersveiligheid te garanderen en te verbeteren. Bij het mobiliteitsplan zouden 

daarom ook zaken als 30 km zones, hoofdstructuur fietspaden, beleid tav elektrische 

fietsen (hoge snelheid tov niet elektrische fietsen/ongelukken) aan bod moeten komen. 

Gemeente zet in op meer fietsen en lopen in de stad, uit de OER kan wordt opgemerkt 

dat het dan noodzakelijk is het onderhoud van de stoepen te verbeteren (budget ?) en 

het aantal fietsparkeerplaatsen richting 2025/2030 drastisch te verhogen om de 

bereikbaarheid te garanderen en overlast te beperken.  

 

Gezondheid-Geluidsbelasting  

ln het ontwerp-OER: Referentiesituaties 2030 Door het uitvoeren van maatregelen uit 

het Actieplan neemt de huidige geluidhinder op de knelpuntlocaties af. De groei van 

verkeer en bedrijvigheid laat de hinder elders echter toenemen. ln de autonome 

ontwikkeling wordt derhalve geen substantiële verandering van de situatie verwacht, 

Ondanks de verschillen tussen de beide referentiesituaties, is de veruvachting dat beide 

situaties niet wezenlijk van elkaar verschillen waar het gaat om de verandering van de 

geluidbelasting. " Deze conclusie geldt voor de "Zwolle als geheel" maar niet voor 

individuele locaties. Het verdient aanbeveling de acties wel uit te voerden, maar op 

punten waar verkeer en bedrijvigheid gaat groeien tot 2030, ook maatregelen te nemen 

om geluidshinder aan te pakken (wallen, meer groen, max snelheid 30 km ivp 50 km, ..) 

en dit concreet te maken: doelstelling 50 dB als maximum in Zwolle per 2030, jaarlijkse 

of 2 jaarlijkse metíngen, en actieplannen in de komende omgevingsplannen voor 

gebieden/wegen/wijken waar de geluidsbelasting > 60 dB is.  

 

Ontwerp-OER  

ln de ontwerp-OER gesproken over groeí (1000 woningen per jaar tot 2029), 16000-20 

000 tot 2040: dit is MINDER lijkt het dan in de Omgevingsvisie (mogelfik 25 000 

woningen tot 2040. Effecten: zie foto leef omgeving van de Concrete plannen 

"Woonvisie 2017" en: "Ontwikkelingsstrategie Wonen 2019-2024”. Wat opvalt is dat 

"wonen" relatief positief en "natuur" relatief negatief scoort (terwijl groei zelfs minder lijkt 

dan in Omgevingsvisie). Relatief slecht scoren: geluidshinder, Natura 20000, 

biodiversiteit, emissie. Wijken met hoge woondichtheden (veel steen) krijgen groter 

risico op- hitte stress. Met toenemende woning aantallen lijken vooral toename hitte 

stress en afname oppervlakte stedelijk groen en water negatieve consequenties voor 

leefbaarheid op te leveren. ln de OER wordt ook gekeken naar de effecten van 

opschaling van de woningbouw "Alternatief B" met 20 000 woningen in 2040: daarbij is 
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de inschatting dat er op verschillende punten risico's genomen worden waarbij de 

beschreven leefbaarheid ( oa biodiversiteit, oppervlakte stedelijk groen en water, 

wateroverlast , hitte stress, logistiek) nog verder achteruit zal gaan. Aangezien in de 

omgevingsvisie een ambitie uitgesproken wordt die nog verder gaat: " Wijwillen ons 

voorbereiden om tot 2040 met mogelijk 25.000 woningen te gaan groeien".. loopt de 

gemeente hierbijeen risico,( dat kan enerzijds een risico op sociale problematiek zijn 

(negatieve effecten op gezondheid, kan ook invloed hebben op het type bewoners dat 

in Zwolle blijft of in Zwolle wil gaan wonen (of een andere gemeente uitzoekt) of ook 

anderzijds dat normen en afspraken ( Natura 2000 /geluidsoverlast/beperking Co2 

uitstoot) bij voorbaat niet gehaald gaan worden.  

 

Aanbeveling  

ln de omgevingsvisie lijkt vooral gekozen te zijn om de woningbouw doelstellingen 

centraal te zetten. De andere factoren rondom leefbaarheid, gezondheid, en culturele 

waarde worden wel genoemd, maar blijken in de Ontwerp-Omgevings Effect 

Rapportage toch vaak niet haalbaar te zijn. Concrete doelstellingen voor leefbaarheid in 

Zwolle moeten niet per wijk of in onderliggende omgevingsplannen gedefinieerd 

worden, maar vragen gemeente regie op strategische niveau vanuit de omgevingsvisie 

voor geheel Zwolle. Het verdient aanbeveling concrete SMART doelstellingen te 

definiëren voor alle leefbaarheid/gezondheid elementen voor geheel Zwolle. Daarnaast 

als concrete doelstellingen geformuleerd zijn, is het ook noodzakelijk om 

monitoring/toetsing ( per wijk/per omgevingsplan/per jaar) in te voeren. Dit vraagt ook 

om multidisciplinaire toetsingscommissies die een omgevingsplan beoordelen en 

bekijken of dit past in zowel woning bouw als leefbaarheidsdoelstellingen. Zonder deze 

aanpassing zal de leefbaarheid in Zwolle per 203012040 structureel achteruit gaan, 

hetgeen ook een negatief effect kan hebben op het imago van de stad en op de 

ambities. Hoog bouw toestaan als antwoord op de vraag naar woningbouw, kan 

ongewenste neven effecten krijgen (grote stad problematiek:  

https://www.delta.tudelft.nl/article/grote-steden-dreigen-onleefbaar-te-worden 

https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/stress-de-stad 

https://academievandestad.nl/verstedelijking-in-nederland 

 

Het is belangrijk dat bij stadsontwikkeling, de sociale structuur en leefbaarheid 

behouden blijft: Een andere manier om woongelegenheid te creëren is het opknappen 

van bestaande woonwijken. Veel oude stadswijken zijn toe aan vernieuwing. Door deze 

oude wijken te slopen of te renoveren wordt er plaats gemaakt voor meer woningen die 

aan de eisen van bewoners voldoen. Ook dit kan een oplossing bieden voor de 

verdichting van de stad. Dit wordt in een aantal Nederlandse steden al veel gedaan. 

Echter, het is belangrijk dat bij het renoveren of slopen van bestaande woonwijken de 

sociale structuur van de bestaande wijk niet wordt verstoord. Welke alternatieven zijn er 

om leegstaande kantoor/opslag /industrie panden te hergebruíken voor woningen? Zijn 

er naast de Energie centrale meer mogelijkheden? Daarnaast is de vraag of het 

"nieuwe werken" waarbij veel meer mensen thuis werken ook andere woning behoefte 

en stedelijke ontwíkkeling gaat vragen. Als er meer mensen thuis werken, hebben die 

behoefte en een rustige kamer thuis (grotere woning, mogelijk geen klein appartement), 

behoefte aan grote kantoor complexen kan verminderen. Met thuiswerken is ook de 
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noodzaak om in een grote stad te gaan wonen niet meer aanwezig het werk kan (deels) 

ook prima vanuit een kleiner dorp in een minder stedelijke omgeving gedaan worden. 

Daarmee rijst de vraag of de ambitie van stedelijke groei van Zwolle met 25 000 

woningen in 2040 wel een goede ambitie is.. misschien is inzetten op een deel van 

deze woninggroei met meer aandacht voor digitalisering wel een betere strategie. 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

22-8-2020 Particulier 21 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Als directe buren van de Oosterenk willen wij graag deze zienswijze over het ontwerp 

Omgevingsvisie indienen.  

Onlangs hebben wij een prima persoonlijk gesprek gehad met een van uw 

medewerksters en een stedenbouwkundige in de Weijenbelt over de omgevingsvisie. Er 

is daar met geen woord gerept over mogelijke hoogbouw hoger dan het ziekenhuis. Wij 

vinden het dan ook jammer dat we via de krant vernemen dat de Oosterenk ook een 

zoekgebied is voor bebouwing tot ongeveer 70 meter hoogte! 

Waarom moet een kantorengebied zoveel uitgebreid worden om er een woonwijk van te 

maken? Is dat om de mensen uit de Randstad te plezieren? Daar zijn we het niet mee 

eens.   

Wij snappen dat er een woningtekort is en er wat moet gebeuren om dit op te lossen. 

Zeker voor alleenstaanden en de wat kleinere gezinnen die nu al uit Zwolle of de regio 

komen. U hebt enkele jaren geleden de bestemming van de Oosterenk al aangepast 

zodat er ook tijdelijke bewoning mogelijk is.  

Wij stellen voor dat u op die voet doorgaat en de uitbreiding zoekt in het aanpassen van                       

nog enkele ( leegstaande) kantoren voor bewoning en eventueel in kleine omvang wat 

laagbouw op plaatsen waar dat niet storend is voor de mensen die aan de oostzijde en 

daar al vele jaren in het buitengebied wonen. Vanuit het buitengebied is het aanzicht 

naar de Oosterenk nagenoeg helemaal groen. Wij vinden dat het zo moet blijven en er 

geen flats in het zicht moeten komen. Waarom zeggen mensen altijd tegen ons dat we 

in een prachtige omgeving wonen? Juist! Wij zitten niet tegen allerlei hoogbouw aan te 

kijken en daar ook nog de overlast van te hebben. Langs de Ceintuurbaan is misschien 

wat mogelijk om iets hoger te bouwen. 

De wijk is totaal ongeschikt als woonwijk en is ingericht als kantoren locatie en niet te 

vergeten de schoolvoorzieningen voor kinderen met een rugzakje ( Hengeveld college 

en de Ambelt en andere opvang) en de locatie van het Leger des Heils. Er doemen ook 

nog vele andere problemen op als er nog meer mensen komen wonen op de 

Oosterenk. Het lijkt ons nu niet het moment om daar gedetailleerd op in te gaan. 
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23-8-2020 Particulier 22 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

De terminologie <Drang Nach Osten> herinnert aan de expansiedrang van het Duitse 

Rijk. 

 

Dat argument is gelukkig niet aan de orde. Maar is het gerechtvaardigd een beweging 

naar het Oosten te voorzien in Nederland. Zal Zwolle ooit de stad Utrecht (waar ik 

opgroeide) overvleugelen? Ik sluit het niet uit.  

 

Klimatologische omstandigheden en bevolkingsdruk zouden daaraan een versnelling 

kunnen geven. 

 

Laat ik de hoop uitspreken dat we het goede weten te behouden. Dat betekent dat 

fysieke en psychische ruimte behouden blijft. Het belang daarvan wordt extra benadrukt 

door de gevolgen van de COVID19 uitbraak. Dus niet overal verstening en 

bewoning. We kunnen geen hek om de stad zetten, maar proactief beleid is toe te 

juichen 
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23-8-2020 Particulier 23 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Mijzelf ziend als betrokken Zwollenaar, ben ik nieuwsgierig en enthousiast gaan lezen in 

de concept Ontwerp Omgevingsvisie “Mijn Zwolle van Morgen" d.d. 26 juni 2020. 

 

Graag deel ik mijn zorgen en vragen over de vermoedelijk te ambitieuze koers die jullie 

met Zwolle voor ogen hebben. Heel platgeslagen is mijn kritiek dat de demografische 

groeiambities niet zichtbaar zijn gematcht met de kosten in maatschappelijke én zeker 

ook financiële zin. De visie verwordt daardoor een vrijblijvende opsomming van veel 

moois voor Zwolle, waarbij – zo lees ik - met van alles en iedereen rekening wordt 

gehouden maar hoe dat gaat gebeuren ontbreekt. 

 

Mijn zorgenMijn zorgenMijn zorgenMijn zorgen 

In het voorwoord van wethouder Ed Anker lees ik meteen waarover “we” het in Zwolle 

met elkaar als politiek/bestuur/inwoners dienen te hebben en waarom ik het niet eens 
kan zijn met de ontwerp-Omgevingsvisie en het ontwerp-OER, namelijk: “de zorg over de “de zorg over de “de zorg over de “de zorg over de 

onstuimige groei die deonstuimige groei die deonstuimige groei die deonstuimige groei die de    stad doormaakt”stad doormaakt”stad doormaakt”stad doormaakt”. 

 

Ik mis in het concept Ontwerp Omgevingsvisie “grenzen” die ongetwijfeld gesteld 

dienen te worden om “het” optimale Zwolle te kunnen definiëren en daarop een 

strategie te formuleren. De realisatiestrategie die nu is opgesteld, staat bol van samen, 

samen, samen maar ik mis wie doet wat wanneer hoe en wat kost het. Ook de causale 

verbanden ontbreken. 

Soms snap ik het ook niet, “we” willen van alles en groeien als Zwolle maar alles moet 

wel liefst zo blijven als het is ofwel geen “afval” opleveren. De realisatiestrategie is 

beperkt tot slechts 2 pagina’s en nergens staat iets over de financiering ervan. Dit kán 

gewoonweg niet! 

 

Grenzen stellen Grenzen stellen Grenzen stellen Grenzen stellen  

De omgevingsvisie voor Zwolle in 2030 dient wat mij betreft compleet te worden 

gemaakt met afrekenbare kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen, waarbij sprake is 

van “grenzen”. Wethouder Anker zegt trots te zijn op de hard groeiende stad Zwolle, 

maar op welke groei doelt-ie dan en zijn we daar blij mee als we terugkijken in 2030? 

Wanneer zeggen we Zwolle is demografisch klaar? Bij 150.000 inwoners, 250.000 

inwoners? “Dat we groeien staat echter buiten kijf”, zo lees ik. We hoeven maar te 

kijken naar andere steden in Nederland om te zien dat demografische groei gepaard 

gaat met spanningen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de mobiliteitsprincipes, de 

leefbaarheid, de sociale cohesie beïnvloedt etc. Willen we de buitenwijk van de 

Randstad worden? Alleen al vanuit de Randstad verwachten we de komende 5 jaar 

zo’n 60.000 nieuwe huishoudens in het Oosten, maar wat willen we als huidige 

Zwollenaren daarvoor opofferen om maar te kunnen blijven bouwen (met de stikstof-

issues erbij)? 
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Tot 2030 zijn 10.000 woningen - 6000 urbaan / 4000 suburbaan - nodig om de ambitie 

van inclusieve stad te kunnen waarmaken. Maar wat behelst inclusief concreet als we 

het SMART maken? 

“Ruzie” met omliggende gemeenten dient te worden voorkomen (vgl. ’s-Heerenbroek). 

Wellicht dat we hier ook een STOP-principe dienen te hanteren, dat we op de rem 

trappen en niet verder kijken dan 2030. 

Ik lees namelijk ook: “Wij willen ons voorbereiden om tot 2040 met mogelijk 25.000 

woningen te gaan groeien. Onze groei richt zich op de Zwollenaar van nu en nieuwe 

generaties Zwollenaren”. Echter, ik wordt nu gevraagd om te kijken naar 2030 en zijn 

25.000 woningen nodig voor autonome groei of voorzien jullie een ander scenario? 

Gesteld wordt dat geen besluiten worden voorgelegd over plekken waar in de toekomst 

nieuwe wijken gebouwd kunnen worden. Maar kennelijk is dit al wel overwogen en 

besproken; welke dit zijn zou ik als inwoner nu wel graag willen weten. Persoonlijk zou 

ik niet kiezen voor woontorens zo hoog als de Peperpus met alle traffic die dat 

genereert of je draait het STOP-principe om. 

Een zekere groei(doelstelling) betekent ook dat een zeker voorzieningenniveau nodig 

c.q. noodzakelijk is. Wat zijn de benodigde gemeentelijke inkomsten daarvoor en is het 

duurzaam te financieren en door wie dan? De collectieve lasten en de belastingdruk zijn 

de afgelopen jaren immers al flink gegroeid en dit nog zonder de Corona-crisis. Kortom, 

linksom of rechtsom zijn er grenzen aan de groei die nu dienen te worden 

geïdentificeerd en geadresseerd door politiek, bestuur en bewoners. 

 

Wie gaat de rekening betalen?Wie gaat de rekening betalen?Wie gaat de rekening betalen?Wie gaat de rekening betalen? 

In samenhang en toekomstbestendig betekent dan ook dat bij het opstellen van 

groeiscenario’s en de daarbij te stellen “grenzen” zichtbaar dient te worden gemaakt 

wat we in Zwolle in 2030 met z’n allen willen verdienen (als onderdeel van het BNP), 

met/bij welke soort bedrijven/instellingen verdienen en met welke werkenden? Kortom, 

de opgaven waarvoor Zwolle staat en die het Rijk (h)erkent met als resultaat het 

onlangs gesloten Regio Deal Regio Zwolle dienen terug te komen in de concept 

Ontwerp Omgevingsvisie. Een “opgave” betekent dat we iets nu al hebben (kunnen) 

voorzien wat Zwolle ook sociaal gaat raken, dus ik zou graag zien dat zichtbaar is 

waarover we het hebben oftewel wat de ambitie om de 4e economische topregio van 

Nederland te worden waarbij wordt aansluiten aan de economische hoofdstructuur 

opleveren en kosten in meer dan alleen euro’s? Wat betekent dit voor de leefbaarheid? 

 

Heroverweeg klimaatambitieHeroverweeg klimaatambitieHeroverweeg klimaatambitieHeroverweeg klimaatambitie 

Zwolle is in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal en 100% circulair, dat is niet 

haalbaar, niet uitvoerbaar, niet betaalbaar en niet organiseerbaar ... Ik lees: 

“Energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen, zoals gas, 

kernenergie en steenkolen, naar volledig groene energie, zoals energie uit zon, wind, 

biogas en water. Samen vormen ze de basis voor de topambitie om in 2050 

klimaatbestendig en energieneutraal te zijn”. Ik ben bang dat Zwolle kernenergie nodig 

zal hebben - of dienen uit te zoeken of thoriumcentrales in 2050 opportuun kunnen zijn - 

nu we Planet of the humans van Michael Moore hebben gezien? Ik lees over de 

opgaven klimaatadaptatie en energietransitie die ertoe leiden ertoe dat de fysieke 

leefomgeving gaat veranderen; met -populair gezegd-  landschapsvervuilende 
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windmolens en zonneparken die draaien op subsidies? Mij bekruipt het gevoel dat 

Zwolle probeert een wit voetje te halen bij het Rijk door 1-op-1 de geplande Sustainable 

Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te halen. 

 

Tot slot: zorg voor echte inspraak van de Zwolleneren!Tot slot: zorg voor echte inspraak van de Zwolleneren!Tot slot: zorg voor echte inspraak van de Zwolleneren!Tot slot: zorg voor echte inspraak van de Zwolleneren! 

Ik zou het fijn vind dat ik als inwoner meerdere (groei)scenario’s zou krijgen voorgelegd, 

wellicht zelfs met meerdere referenda. Immers, het college van burgemeester en 

wethouders en de gemeenteraad regeren nogal over het eigen graf heen. 

Wat is het ultieme einddoel van Zwolle in 2030 en wat gaat het opleveren en kosten? 

Kan dit niet dan ook minder ambitieus zijn, de wereld om ons heen verandert immers 

steeds sneller. 

Gelet op het belang voor onze kinderen, neem voor het bevorderen van draagvlak iets 

meer (doorloop)tijd temeer we nu door de Corona-maatregelen nauwelijks face-to-face 

kunnen samenkomen. Nu - zeker met de Corona-maatregelen - is de gepresenteerde 

"ruimte" veel te beperkt om écht met de stad en de inwoners in gesprek te gaan over 

hoe we willen dat Zwolle in 2030. Het middenin de zomervakantie publiceren komt een 

beetje over als nu “effe” de Awb-spelregels volgen en dan doorrrrr ... Naar jullie 

verwachting is de omgevingsvisie aankomende decembermaand al definitief en dat 

komt op mij over alsof het al een gelopen race is!  

In het licht van samen maken we de stad, vertrouw ik erop dat mijn zienswijze wordt 

betrokken bij de beraadslagingen/discussies over Omgevingsvisie “Mijn Zwolle van 

Morgen". Ik ben zeer bereid om mee te praten op wat voor manier dan ook. Ik hoor 

graag van u, waarvoor bij voorbaat dank. 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

23-8-2020 Particulier 24 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Naar aanleiding van het lezen van het artikel betreffende de omgevingsvisie "Mijn 

Zwolle van Morgen 2030" in de Peperbus van 15 juli schrijf ik deze e-mail. 

 

Al 29 jaar ben ik woonachtig in het mooie Hoog-Zuthem, een klein buurtschap net 

buiten Zwolle Zuid. Dit buurtschap voegt veel waarde toe aan Zwolle, in de vorm van 

recreatie (camping, manege, wandelen/fietsen) en de diverse natuur. 

 

Wat hier opvalt is de nogal overweldigende aanwezigheid van elektriciteitsmasten 

(portaalmasten) van voormalig energiecentrale Harculo, die het landschap niet positief 

beïnvloeden. Helemaal als je nagaat dat deze masten langs een bestaand 

schakelstation lopen (Sekdoorn) waar deze kunnen worden afgekoppeld. Op de 

bijlagen treft u de plattengronden met betrekking tot culturele historie (onze locatie, 

camping 't Hofje van Hoog-Zuthem, wordt aangeduid als zeer waardevol) en veiligheid 

(tegelijkertijd lopen er hoogspanningsmasten door de locatie).  

 

De omgevingsvisie geeft aan dat Zwolle vooral de toegevoegde waarde van de 

natuur/buitengebieden rond de kern van Zwolle wil versterken. Het verwijderen van de 

masten in het gebied Hoog-Zuthem zou hier zeer positief aan bijdragen. 

 

Zo kan dit mooie gebied echt tot haar werkelijke schoonheid uitgroeien tot een 

recreatieve en ontspannende omgeving, aan de rand van het bruisende stadsleven. 
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24-8-2020 Participatieraad 25 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Huurdersvereniging De Woonkoepel, de Jongerenraad Zwolle, de Seniorenraad Zwolle, 

Toegankelijk Zwolle en de Participatieraad Zwolle geven hieronder gezamenlijk een 

reactie op de Omgevingsvisie.  

 

Participatie  

Alle bovenstaande partijen vinden het belangrijk dat inwoners mee kunnen denken over 

de Omgevingsvisie. Fijn dat de gemeente Zwolle deze mogelijkheid biedt. 

Bovenstaande partijen hebben hun achterban geraadpleegd en kregen als signaal dat 

de Omgevingsvisie moeilijk leesbaar is en veel tekst bevat. Om Participatie te 

bevorderen is het belangrijk dat het stuk voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is. We 

zien graag beschreven op welke wijze diverse partijen (waaronder bovengenoemde) 

betrokken worden bij de uitwerking van de Omgevingsvisie.  

Daarnaast raden we u aan om de tekst uit de Omgevingsvisie door het ‘Versimpelteam’ 

te laten inkorten en te vereenvoudigen. In 2017 heeft u over deel 1 van de 

Omgevingsvisie een samenvatting beschikbaar gesteld. Het zou prettig zijn wanneer er 

ook van de huidige versie een kort maar krachtige variant van de Omgevingsvisie 

beschikbaar komt zowel schriftelijk als door middel van een filmpje. Bij het maken 

hiervan adviseren wij u om jongeren en andere inwoners te betrekken.  

 

Concreet en praktisch  

We vinden het prettig om te lezen dat Zwolle zaken wil verbeteren en mooier wil maken. 

Wel willen we dit graag concreter en praktischer omschreven zien. Er worden veel 

algemeenheden genoemd. Het is dikwijls onduidelijk waar naar verwezen wordt en 

onderbouwing ontbreekt meermalen. We adviseren om zaken minder stellig te 

beschrijven wanneer onderbouwing ontbreekt.  

 

Koppeling fysiek domein versus sociaal Domein  

De Omgevingsvisie is volgens ons voornamelijk geschreven vanuit het fysiek domein. 

We missen de koppeling tussen het fysiek en sociaal domein. Het wordt ons in deze 

visie onvoldoende duidelijk wat de plannen van de gemeente Zwolle betekenen voor 

inwoners en op welke wijze zij betrokken worden. Wij zien graag dat vanuit de 

gemeente Zwolle met inwoners in gesprek wordt gegaan en de uitkomsten worden 

verwerkt in de Omgevingsvisie.  

 

Gevolgen door Corona  

Door Corona is er veel veranderd. We zouden de gevolgen hiervan meer beschreven 

willen zien in de Omgevingsvisie. Zo geeft u op pagina 49 bijvoorbeeld het volgende 

aan: ‘Met name door de positie van Zwolle als regionale kantorenstad is er daarnaast 

behoefte aan kantorenmilieus voor de (middel)grote kantoorgebruikers.’  
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Wij vragen ons af of die behoefte nog steeds zo urgent is nu veel meer mensen vaker 

thuis werken. Wellicht kan de ruimte die voor kantoren was bedoeld, deels ingezet 

worden voor woonruimte. Daar is ernstig gebrek aan.  

Daarnaast moet er in de toekomst meer rekening gehouden worden met woningen van 

waaruit goed thuis gewerkt kan worden. Denk hierbij aan voldoende isolatie en 

ventilatie.  

 

Inclusie  

We zijn van mening dat het stuk vooral uitgaat van ‘de gemiddelde inwoner’. Aan de 

ene kant siert u dit aangezien u geen onderscheid maakt en iedereen gelijk is. Aan de 

andere kant zijn wij van mening dat Zwolle op dit moment nog geen inclusieve stad is. 

Zolang dit nog niet het geval is zien we graag beschreven op welke wijze u in dit stuk 

rekening houdt met o.a. kinderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden en ouderen. Ook 

zien wij graag omschreven wat u verstaat onder inclusie. Concrete stappen die de 

gemeente kan zetten zijn het maken van toegankelijke speeltuinen. De gemeente is 

namelijk verplicht om beleid te maken op inclusief spelen. Daarnaast vinden wij het 

belangrijk dat er in flats altijd een lift aanwezig is zodat alle flats in Zwolle toegankelijk 

zijn voor inwoners. Tot slot is het belangrijk dat Zwolle ook ‘prikkelarme’/ rustige 

woongebieden heeft zodat inwoners die niet tegen drukte kunnen ook in Zwolle kunnen 

blijven wonen. Daarnaast schrijft u op blz. 37: ‘Bij het ontwerpen van de openbare 

ruimte is de standaard van de binnenstad aangehouden.’  

De opzet van de binnenstad wordt als voorbeeld genomen. De binnenstad zien wij 

echter niet als goed voorbeeld van een toegankelijke plaats voor alle inwoners.  

 

Tekort versus toegankelijkheid  

Het tekort aan woningen in Zwolle is groot. We zijn blij dat hier aandacht voor is. We 

vinden echter dat het tekort aan woningen niet ten koste moet gaan van de 

toegankelijkheid van woningen. In de Omgevingsvisie mag wat ons betreft duidelijker 

omschreven worden dat naast economische belangen, vooral ook het menselijk aspect 

centraal staat.  

 

Verstedelijking  

We vinden dat er goed is nagedacht over het behoud van groen. Hoogbouw is 

waarschijnlijk een goede oplossing. We schatten in dat hoogbouw meer kosten met zich 

meebrengt. We vinden het belangrijk dat huizen betaalbaar blijven. Tevens vinden we 

het belangrijk dat er in hoogbouw altijd twee liften aanwezig zijn zodat bewoners bij 

uitval van een lift, niet opgesloten zitten.  

Daarnaast hechten we grote waarde aan het ‘dorpsachtige imago’ dat Zwolle, volgens 

veel inwoners, heeft. Velen kennen elkaar. Dat geeft het gevoel van gezien worden en 

erbij horen. Voor jong en oud is dit van belang. Daarom zien we graag omschreven op 

welke wijze Zwolle haar authenticiteit kan behouden.  

Wellicht kan ‘Welzijn’ daarin een belangrijke rol spelen. Zij kennen de wijken en kunnen 

een verbindende rol spelen zowel ín de wijk als tússen diverse wijken.  

Het ‘dorpsachtige imago’ kan ook versterkt worden door inwoners meer bekend te 

maken met ‘Right to Challenge’ en hieraan uitvoering te geven. Bij Right to Challenge 

kunnen bewoners, taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, 
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goedkoper of anders te kunnen doen. Dit recht is opgenomen in de Wmo. Zo hebben 

inwoners meer regie en zeggenschap, wordt saamhorigheid gerealiseerd, kwaliteit kan 

worden verhoogd, verpaupering tegengegaan en kosten verminderd.  

Ook geven we u graag mee dat er bij het groeien van de stad ook goed gekeken moet 

worden naar toegankelijkheid van de infrastructuur. Wij vinden het belangrijk dat alle 

verkeerstromen zich veilig voelen in het verkeer en zich goed door de stad kunnen 

blijven bewegen.  

 

De binnenstad  

Het verschil tussen de binnenstad en de buitenschil van Zwolle vinden wij groot. In de 

buitenschil van Zwolle is steeds minder openbaar vervoer en er is minder te doen. 

Daardoor is het minder toegankelijk en inclusief. We zien graag dat dit in de toekomst 

verandert. We adviseren u om te kijken naar grotere steden in Nederland om te zien op 

welke wijze zij de binnenstad en de buitenschil met elkaar verbinden zodat inclusie en 

toegankelijkheid gewaarborgd blijven.  

Op pagina 38 schrijft u dat onderzocht wordt ‘of het instellen van een verkeerssysteem 

van kwadrantontsluiting leidt tot minder (doorgaand) autoverkeer rondom het centrum. 

Fiets, voetganger gaan het straatbeeld bepalen, al dan niet gecombineerd met 

(hoogwaardige) Openbaar Vervoer-assen. Door de goede koppeling tussen auto-

ontsluitingen, het Openbaar Vervoer en directe langzaam verkeersroutes naar het 

centrum en de stadsdelen ontstaan kansen voor multimodale overstapvoorzieningen. 

Van (privé) auto naar deelmobiliteit, Openbaar Vervoer of lopen. Zogenaamde “Hubs”.  

Wij raden u aan om in dit onderzoek ook toegankelijkheid en leefbaarheid een plaats te 

geven. Zijn de loopafstanden bereikbaar voor iedereen? Zijn er voldoende toegankelijke 

bankjes om even uit te rusten als dat nodig is? Zijn er voldoende schone openbare 

toiletten e.d.? Op die manier kunnen meer inwoners gebruik maken van de 

mogelijkheden.  

 

Raamwerken  

U schrijft uitgebreid over de raamwerken. Wanneer u straten en paden toegankelijk wilt 

maken is het belangrijk dit mee te nemen in de raamwerken. Daarbij is het essentieel 

om inwoners te betrekken.  

 

Onderzoek onder jongeren  

In de zomer van 2018 is onder 749 jongeren onderzocht, hoe ‘hun Zwolle’ er in 2030 

uitziet. Daarbij werd o.a. gevraagd wat hun favoriete plek is en wat zij in 2030 belangrijk 

vinden. Opvallend vonden wij dat jongeren veel waarde hechten aan parken, mobiliteit, 

veiligheid en dat men elkaar kent. We vinden echter niets terug van dit onderzoek in de 

Omgevingsvisie. Ook geven jongeren aan dat er destijds geen terugkoppeling is 

gegeven en onbekend is wat er met de uitkomsten van het onderzoek is gebeurd. 

Hierboven beschreven we al het belang van het betrekken van (specifieke groepen) 

inwoners. We vinden het daarnaast van groot belang dat terugkoppeling plaatsvindt 

naar de betrokkenen en dat er zoveel mogelijk gedaan wordt met de inbreng van 

betrokkenen.  
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

De discussie in de media gaat op het moment vooral over gebrek aan recreatieruimte 

en woningen. Op de hoek van het zwarte water en het zwolle-ijsselkanaal bevindt zich 

momenteel een opslagterrein voor vrachtwagens. Dit is een terrein waar geen 

woningbouw is toegestaan i.v.m de zichtlijnen van de binnenvaart. Als op die plaats de 

jachthavens kunnen worden gerealiseerd, kan de rest van de zwarte water zone 

gebruikt worden voor recreatie en woningen. De vrachtwagens kunnen ongetwijfeld op 

een plaats buiten het centrum geplaatst worden. De huidige bewoners van frankhuis 

zullen er ook erg blij mee zijn aangezien hun uitzicht er aanzienlijk op vooruit zou gaan. 
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25-8-2020 Autismehuis 27 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Wat een mooi stuk! Omdat <naam> en ik al een tijdje bezig zijn geweest, maar ook een tijdje 

druk zijn geweest met andere zaken kwam het bericht over het ontwerp omgevingsvisie als 

geroepen. 

We hebben het gelezen en werden erg blij van de inhoud. Gelukkig lazen we dat je het in 

een zienswijze niet alleen niet-eens kunt zijn, maar dat je ook een positieve reactie mag 

geven. Bij deze dus �, met vooral positieve reactie, en her en der ook een opmerking ter 

verbetering / bespreking. 

 

We lazen oa dat de omgevingsvisie uit 2008-2010 niet geheel meer passend is bij de 

ambities van het heden. Datzelfde hadden wij met onze plannen met <adres>, die ook uit 

ongeveer dezelfde tijd stammen.  De tijd haalt ons soms gewoon in � 

De basis blijft, maar we hebben een aantal nieuwe dingen bedacht of besproken met diverse 

mensen en partijen waarvan we denken dat die heel goed binnen de nieuwe omgevingsvisie 

passen. 

 

Graag gaan we daar dus ook over in gesprek, voor zover we dat al niet waren, vanuit het 

Rood voor Rood traject dat we samen met gemeente lopen. Dat laatste gaat door allerlei 

redenen wat langzamer dan we eerder gepland hadden. Met de omgevingsvisie erbij 

kunnen we niets anders zeggen dat dit gelukkig zo is geweest, omdat we er nu helemaal iets 

moois van kunnen maken in gezamenlijkheid. 

 

Onder gezamenlijkheid verstaan we dan : 

- Samen met gemeente, provincie, maar juist ook 

- Samen met andere inwoners van Haerst  

- Samen met de eigenaren van de zandwinning / omgeving 

- Samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en 12 Landschappen 

- Etc 

 

Afgelopen tijd hebben we, zonder dat we van de omgevingsvisie afwisten, gesprekken 

gevoerd met andere bewoners (soms is er zelfs dynamiek in Haerst), met de zandwinning, 

met rentmeesters die dit gebied eerder beheerden, met ecologische bouwers, met 

leefgemeenschappen, met erfdelers maar ook met mensen van staatsbosbeheer en 

bijvoorbeeld landschapsarchitecten.  

 

En toen kwam het ontwerp omgevingsvisie, waar we heel graag bij aansluiten met onze 

Rood voor Rood ideeën, maar ook met bredere plannen om Haerst een uniek stukje van 

Zwolle te laten zijn en worden. Een aantal gedachten gangen uit eerdere 

omgevingsplannen, maar ook Rood voor Rood uitwerkingen zijn bijvoorbeeld: 

 

- Oude elementen bewaren voor de toekomst 
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- De Haerster Esch in ere herstellen 

- De Esch als verbinding inzetten tussen natuur van Vecht en Bomhofsplas (oa de otter heeft 

z’n weg hier gevonden!), alsmede de overloop van water naar landbouw natuurlijker laten 

verlopen 

- Wonen, zorgen en werken combineren, waarbij bv autisme en omgeving elkaar positief 

versterken 

- Voldoen aan toenemende woningvraag, met aandacht voor klimaat, leefkwaliteit, vitaliteit, 

solidariteit, gezondheid en duurzaamheid. 

- Deeleconomie op gebied van wonen en dienstverlening, levensloop bestendig wonen 

- Een leven lang ontwikkelen, met communities naast digitale initiatieven 

- Het buitengebied als potentiele broedplaats voor pionerende economische activiteiten 

- Menging van functies, hybride bedrijfsvoeringen, crossover concepten, met aandacht voor 

groen blauw 

- Activiteiten en instandhoudingsdoelstellingen op gebied van natura2000 en (zeer) 

waardevolle gebieden, met aandacht voor hoofdgroenstructuur, water, cultuurhistorie en 

natuurontwikkeling 

 

We hebben vanuit het plan ook wel wat vragen, bv over wat een straalpad is, welke invloed 

de geschetste laagvliegroutes, fijnstof van (snel)wegen en geluid/licht beleving van 

windmolens hebben op wonen, werken, gezondheid en natuur. In dat kader is het ook goed 

om uit te zoeken wat trillingen van bv de zandwinning (kunnen) doen op genoemde 

gebieden, bv via grond (verzakkingen) en of dat van invloed is op onze plannen. Waarbij we 

altijd als motto hebben dat we eventuele negatieve invloed zoveel mogelijk gezamenlijk 

positief willen neutraliseren 

 

Andere, anno 2020 actuele zaken die we ook graag meenemen in de planvorming zijn 

zaken als het in de visie genoemde STOP (Stappen, Trappen, Ov, Personenautos), TOD 

(Transport Bike Oriented Development) en MAAS (Mobility As A Service). Dat verkennen we 

graag, waarbij we als het kan verbinding maken tussen oude historische zaken als het 

pontje bij Haerst en alle moderne mogelijkheden en opties die we anno 2020 zouden 

kunnen combineren. 

 

Bij eventueel (ver)bouwen zouden we ook graag aansluiten bij de Zwolsche ambities om in 

2050 een circulaire economie na te streven. Bv door extra aandacht voor de primaire 

grondstoffen tijdens bouwfasen (misschien kunnen we wel echt gerecycled bouwen), maar 

ook het verbruik tijdens de gebruiksfase. Denk bij beide fasen ook aan het in de visie 

genoemde voorkomen van afval, flexibel en demontabel bouwen, het gebruiken van 

reststromen grondstoffen, maar ook het gebruik van biobased materialen. Voor energie is 

het zonnepark nabij, maar ook hier verkennen we graag zaken uit de omgevingsvisie, zoals 

bodemenergie en geothermie, hoge temperatuuropslag etc. Maar ook traditionele en vaak 

vergeten zaken als gebruik van natuur en landschapselementen en ijskelders gecombineerd 

met moderne inzichten uit verdampingsleer combineren we graag. 

 

Verder is het ook goed om te kijken naar het gebied dat we willen ontwikkelen, rondom en 

op de Haerster Esch. Leuk om te zien dat dit genoemd werd in de bijlagen van de visie! 
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De diverse kaartjes uit de omgevingsvisie verdienden daarbij aandacht, omdat het gebied 

vaak net op, of over een bepaalde grens ligt. De Esch ligt tussen de bijzondere gebieden 

rondom Bomhofsplas en de Vecht. De vraag is welke gebiedsaanduiding hierbij goed 

passend is, gekeken vanuit de geschetste visie en bijvoorbeeld onze ervaringen met het 

stimuleren van biodiversiteit.  

Traditionele akkerbouw draagt daar ons inziens niet meteen aan bij. Logischer zou 

bijvoorbeeld zijn om aan te sluiten bij de gedachtegang om dit gebiedje rondom de Haerster 

Esch te bestempelen als gemengd gebied, waarbij we een mooie overgang realiseren van 

natura 2000 gebied richting akkerbouw. We denken dus dat het goed zou zijn om iig over de 

lengte van de plas tussen de plas en de Doornweg gemengd landelijk gebied in te tekenen 

ipv agrarisch gebied. 

Hierbij zijn de Vecht, de Esch en de Bomhofsplas verbonden, en lopen ze aan de zijkanten 

geleidelijk over in het omringende landschap, zoals dat ook vroeger het geval was.  

 

Dit past ook beter bij de omschrijving die dit gebied in de omgevingsvisie heeft, met een rol 

als uitloopgebied voor de inwoners van Zwolle en als gebied waar de band tussen burger en 

landbouw is te versterken, inclusief mogelijkheden en ruimte voor een mix aan functies, 

biologische- en stadslandbouw, verbreding van landbouwbedrijven, recreatie, landschap, 

natuur, cultuurhistorie, wonen, klimaatadaptatie en kleinschalige niet agrarische 

bedrijvigheid. In dit kader is het ook zinvol om na te denken over de (on)mogelijkheden van 

een kansrijk, of juist niet kansrijk gebied, in het kader van bv (kleinere) zonnevelden. Ook dit 

zou een mooi passende overloop kunnen zijn.  

 

Dat “laten overlopen” willen we doen door juist rekening te houden met zaken als 

biodiversiteit, herstel en aanleg van natuur etc. Ook dat sluit aan op de visie dat wonen moet 

passen binnen het karakter van, en bij moet dragen aan de kwaliteiten van een buurtschap / 

gebied. Daarbij rekening houdend met de aanleg van nieuw, passend landschap en de 

toekomstbestendigheid van het gebied. In het kader van dit gebied zag we dat Haerst niet 

expliciet als buurtschap genoemd werd, en buurman Genne wel. Heeft dat een speciale 

reden? Vanuit ons gewoon nieuwsgierigheid � 

 

De zinsnede “openbare ruimte wordt buitengeluk” vinden we ook erg inspirerend. Als er 

bijvoorbeeld een kwaliteitsimpuls benodigd is zouden we die graag binnen het plan en 

ontwikkelinsgebied laten plaatsvinden, aansluitend bij de visie, om op die manier de band 

van lokale burgers, natuur en landbouw verder te versterken en dit ook heel expliciet en 

praktisch te maken. 

Bij het doorpraten en denken over de omgevingsvisie en de ontwikkeling van het gebied in 

en rondom Haerst lijkt het ons goed om de Rood voor Rood plannen en de wat bredere 

ontwikkeling van het gebied te combineren met de inmiddels opgebouwde ervaringen vanuit 

de provincie bij het ontwikkelen van erven en omgeving. Want als er al een mooi inspirerend 

wiel ontwikkeld is, moeten we natuurlijk niet proberen om dat helemaal zelf opnieuw uit te 

vinden. Dus ook op die manier verbinden we ons graag breder en met andere initiatieven uit 

de omgeving.  

 

Tot slot, we hebben iemand gevonden die graag meedenkt, en een mooie visie heeft over 

de eerder genoemde en beschreven punten. Een visie, het woord zegt het al, moet je 
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omzetten in iets wat je kunt zien. We hadden het idee om vanuit een grove schets van 

Haerst en omgeving de plannen wat concreter te maken en te toetsen bij de diverse 

belanghebbenden. Dat lukt alleen niet voor de datum van 27 augustus, maar volgens ons is 

dit bericht meer dan voldoende om de verbinding te leggen � 

 

We hopen dat dit stuk voldoende duidelijk is, en ook formeel als zienswijze ok is. Mocht 1 

van de 2 dingen niet zo zijn, laat het ons vooral weten, dan passen we het aan, zodat het 

wel bruikbaar is. We zijn bereikbaar op de onderstaande manieren. 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

25-8-2020 Streekvereniging De Marsen 28 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Als streekvereniging "De Marsen" hebben wij kennis genomen van uw ontwerp visie 

Zwolle 2030. In april 2019 zijn hier "bijeenkomsten omgevingsvisie 

buurtschapsbesturen" geweest, waar wij ook bij aanwezig zijn geweest en onze visie 

hebben gegeven. 

 

Wij zien in de huidige ontwerp visie dat er een grote druk  ligt op ons gebied, het 

noordelijke buitengebied van Zwolle, te weten Tolhuislanden, Haerst en de Ruiten. 

Er wordt melding gemaakt van  uitbreiding industrie Hessenpoort, opwek duurzame 

energie en een visie m.b.t. de landbouw. Voor de huidige bewoners en (agrarisch) 

ondernemers dient er een toekomstperspectief  en een juist woon- en ondernemers 

klimaat te zijn. 

Naar onze mening wordt er veel over de noordelijke buiten gebieden gesproken, maar 

weinig tot niet met  de inwoners en (agrarisch) ondernemers uit deze gebieden. 

 

Streekvereniging "De Marsen", die de bewoners en (agrarisch)ondernemers van deze 

gebieden vertegenwoordigt, wil graag het gesprek verder met u voeren om tot een meer 

concrete invulling te komen voor deze omgevingsvisie  Zwolle 2030.  

 

Tot Slot. 

Laat het buitengebied ten noorden van  Zwolle een goede woon- en werkomgeving zijn, 

wetende dat er uitdagingen zijn,  maar ook kansen liggen als we het gezamenlijk 

oppakken. Wij gaan graag het gesprek aan! 
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25-8-2020 Natuurplatform &Milieuraad 29 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Afgelopen periode hebben de Milieuraad/ het Natuurplatform Zwolle op diverse 

manieren inbreng geleverd ten behoeve van de uitwerking van de omgevingsvisie: via 

Notitie Groene inbreng omgevingsvisie, uitwerkingsnotities Natuurwaardenkaart Zwolle, 

Parken en ecologisch netwerk, onze notitie over PenR/ transferia, en diverse malen in 

ambtelijk overleg. Daarnaast is er een zienswijze ingediend op de bijbehorende NRD 

(notitie reikwijdte en detail omgevingsvisie)  

Vanzelfsprekend is daarbij telkens onze lijn consequent om met de belangen van natuur 

en milieu, biodiversiteit bij het opstellen van de omgevingsvisie en de daaruit 

voortvloeiende plannen uitdrukkelijk en heel bewust rekening te houden. Deze 

'zachtere' maar levensgrote belangen te verankeren, zodat ze later in het proces 

voldoende geborgd zijn. Dat is urgenter dan ooit, omdat de balans tussen natuur en 

milieu door menselijk handelen onomkeerbaar verstoord wordt. Wij zien volop 

mogelijkheden om, ook lokaal, dit om te keren, het leefmilieu te verbeteren, en 

biodiversiteit te herstellen.  

 

Bij de thans voorliggende omgevingsvisie herkennen wij in aanzet diverse elementen 

van onze eerdere inbreng. In hoofdlijn zien wij echter ook zoveel verbeterpunten, dat we 

nu pleiten om pas op de plaats te maken, beter uit te werken, beter te onderbouwen, en 

scherpere keuzes te maken, zodat dilemma's als groei versus leefbaarheid een goede 

nadere uitwerking niet in de weg gaan zitten.  

De diverse deskundigen van Milieuraad/NatuurplatformZwolle hebben in hoofdlijn, maar 

ook meer op uitwerkingsniveau nog meer suggesties, die we nu niet allemaal mee 

kunnen geven. We bieden graag aan om betrokken te blijven, en ook in latere fasen 

inbreng te verzorgen, en mee te denken over verdere uitwerkingen.  

We vertrouwen er op dat onze inbreng bij kan dragen aan meer verdieping en 

verbetering in dit veelomvattende, complexe en voor de stad, inwoners en natuur, zeer 

bepalende proces.  
 
 

Vanuit onze in de zienswijze geaccentueerde conclusies vragen we 
het college om de volgende besluiten: 

 Afwijzing van de extreme groeiambitie die in deze visie als onafwendbaar gegeven 

opgesloten zit. Ontwikkel scenario’s met verschillende prognoses inclusief de 

uitvoeringsconsequenties. 

 Verwerk de effecten van OER en m.e.r. voor de vaststelling eerst in een aangepaste 

structuur/omgevingsvisie en leg deze opnieuw formeel ter visie. Mogelijk vertraagt dit 

enkele maanden, maar het leidt wel tot betere besluitvorming. 

 Stel de uitvoeringsagenda rond biodiversiteit, natuurwaarden, klimaatadaptatie en 

versterken van de groene structuur voor de stad vast gelijktijdig met het aangeven van 
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locaties voor woningbouw en andere ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen. Alleen zo 

worden natuur en milieubelangen voldoende geborgd. 

 Stel de omgevingsvisie bij door een natuurwaardenkaart er integraal in te verweven 

(zie ook onze eerdere notitie). Gebruik deze ook als toetssteen bij het afgeven van 

omgevingsvergunningen. 

 Stel een uitvoeringsplan op om energieneutraliteit te bereiken. Besteed hierin extra 

aandacht aan energiebesparing 

 Werk de klimaathoofdstructuur in de definitieve omgevingsvisie beter en concreet uit, 

en licht de bijbehorende doelstellingen toe. 

 Groene Vingers zijn een hoofdelement in zowel de identiteit als de natuurlijke 

kwaliteit van Zwolle. Stel nu de onaantastbare contouren hiervan vast, gekoppeld aan 

een visie op bescherming en versterking. 

 Voorzie de parken van een matrix, in lijn met onze eerdere notitie. Geef daarbij aan 

welke waarden de parken vertegenwoordigen en koppel dit aan een lange 

termijnplanning. 

 Zorg voor duidelijke overzichtskaarten met thema's infrastructuur, en 

milieustructuurvisie. 

 Verdiep de omgevingsvisie en verdere uitwerkingen zo dat op de langere termijn 

actualisatie alleen onder strikte voorwaarden mogelijk is. Dit geeft maximale 

bescherming aan de kernkwaliteiten en eigen kracht van Zwolle. 

 Regel in de komende participatieverordening de zienswijze- en bezwaartermijnen zo 

dat maximale respons te verwachten is, dat is zeker niet in zomervakantietijd. 

 

Daarnaast vragen wij om te reageren op de overige argumentaties, aanbevelingen, 

vragen en verbetervoorstellen. 
 
Vooraf 

 Als Milieuraad/ NatuurplatformZwolle hebben we kennisgenomen van het feit dat er 

door het College van B en W op, de laatste dag voor de zomervakantie, een besluit 

genomen is over de vaststelling van een vernieuwde structuurvisie/omgevingsvisie op 

weg naar een omgevingsplan. Het omgevingsplan is in de omgevingswet vereist voor 

het gehele grondgebied van de gemeente.  

De formele inspraak middels zienswijzen op deze structuur/omgevingsvisie loopt tot 28 

augustus, wanneer iedereen net terug is van vakantie. Het was voor ons niet mogelijk in 

dit tijdsbestek op alle onderdelen van de voorliggende visie inhoudelijk te reageren en 

dat betreuren wij zeer. Ook is nog zichtbaar dat er verschillende scribenten aan het 

werk geweest zijn.  

 

Wij vinden het onwenselijk dat dergelijke nota’s in een vakantieperiode ter visie gelegd 

worden. Het gaat om een uiterst belangrijk beleidsdocument over de toekomst van 

Zwolle, niet alleen tot 2030, want bij de keuzes van nu wordt vooruitgelopen op een 

toekomstige economische- en bevolkingsgroei van Zwolle tot 2040/2050. Die keuzes 

zijn zo ingrijpend dat daarover naar onze mening uitvoerig met burgers en organisaties 

in de stad nagedacht en gediscussieerd moet worden.  
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Wij hopen van ganser harte dat de gemeenteraad in de participatieverordening die zij 

zal gaan vaststellen, op grond van een bijna unaniem aangenomen motie in de Eerste 

Kamer1 zal opnemen dat ter visie leggen van belangrijke beleidsnota’s en project/ 

gebiedsontwikkelingsplannen niet in de vakantieperiode mag plaatsvinden. Ook hopen 

wij dat er voorwaarden gesteld gaan worden aan de kring van betrokkenen en 

belanghebbende partijen/ organisaties die vooraf en niet alleen achteraf betrokken 

moeten worden.  

Voor de kwaliteit van de participatie was, is en blijft het bevoegd gezag 

verantwoordelijk, aldus de opmerkingen van de Minister in het debat in de Eerste 

Kamer over de omgevingswetgeving.  

 

Verhouding beleidsnota’s, visies tot bestaande wetgeving/voortgang projecten. 

De datum van invoering van de omgevingswetgeving, waar omgevingsvisie en 

omgevingsplan op gebaseerd zijn, is uitgesteld tot vermoedelijk 1 jan. 2022. Dat 

betekent dat tot tenminste 1 jan.2022 en zelfs daarna nog met een overgangstermijn tot 

2028 de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) van kracht is. 

In dat geval moeten in ieder geval omgevingsvergunningen die voor 1 jan 2022 

ingediend worden juridisch gezien getoetst worden aan de geldende 

bestemmingsplannen. Is deze veronderstelling juist? Om daarbij een concreet 

voorbeeld te noemen. In de voorliggende visie worden potentiële woningbouwlocaties 

benoemd, waar tot 2030 meer dan 10.000 woningen gebouwd gaan worden. Stel dat er 

het komende jaar een omgevingsvergunning aangevraagd zou worden voor het 

gebiedsontwikkelingsproject Zwartewaterzone2, dan is toch het bestemmingsplan 

Holtenbroek van 2010 de juridische meetlat en niet de veranderde inzichten zoals 

vastgelegd in deze beleidsmatige structuurvisie?  

Wij stellen vast dat de voorliggende structuurvisie een beleidsinstrument is zonder 

uitvoeringsagenda en zonder aanvullend onderzoek op onder anderen beleidsterreinen 

rond natuur, milieu, klimaatadaptatie en energietransitie. Aan de Gemeenteraad wordt 

desalniettemin gevraagd om nog in dit kalenderjaar met deze visie in te stemmen, 

terwijl nader onderzoek naar bijvoorbeeld het vaststellen van een natuurwaardekaart of 

een strategisch plan voor klimaatadaptatie voor het gehele Zwolse grondgebied3
 nog op 

zich laat wachten.  

Wij kunnen ons zeker vinden in een aantal ambities die in de omgevingsvisie verwoord 

staan, maar het ontbreekt bij die ambities aan een uitvoeringsagenda en het 

verschaffen van inzicht in de effecten van de voorgestelde voornemens, bijvoorbeeld de 

verregaande plannen rond mobiliteit. Waardoor er grote vraagtekens bij de 

haalbaarheid gezet kunnen worden. Wij zijn van mening dat inzicht in de achtergronden 

van de ‘goede’ bedoelingen ondersteund door onafhankelijk onderzoek, gevolg door 

een uitvoeringsagenda essentieel is. Dat klemt des te meer, omdat de 

uitvoeringsagenda van de 10.000 woningen die tot 2030 gebouwd gaan worden wel in 

deze visie omschreven staat zonder effectmetingen voor de leefomgevingskwaliteit.  

                                                      
1 “..verzoekt de regering om in het Invoeringsbesluit Omgevingswet een regeling op te nemen die ervoor zorgt dat er een plicht ontstaat voor 

gemeenten, provincies en waterschappen om het participatiebeleid op te stellen waarin vastgelegd wordt hoe participatie wordt vormgegeven en 
welke eisen daarbij gelden en dit participatiebeleid vast te stellen door respectievelijk gemeenteraad, provinciale staten en het algemene bestuur 
van het waterschap, en te bevorderen dat de medeoverheden hier zo snel mogelijk mee beginnen, liefst voor de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet”. 
2 Zie onze brief aan College d.d. 1 maart 2020 , waarop tot op heden geen reactie gekomen is 
3 Goed voorbeeld van een dergelijk plan heeft de gemeente Arnhem ‘Strategie klimaatadaptatie Arnhem 2020-2030, Groen, Slim en Samen.’ 
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Als de uitvoeringsagenda rond biodiversiteit, natuurwaarden en versterken van 

de groene structuur voor de stad als geheel niet gelijktijdig met het aangeven van 

woningbouwlocaties plaatsvindt dan zullen die natuur en milieubelangen het 

onderspit delven, ondanks de gloedvol neergeschreven ambities.  

 

Huidige situatie  

Wij constateren dat het College van B en W procedureel op dit moment ogenschijnlijk 

handelt alsof de omgevingswetgeving al van kracht is. Dat leiden wij af uit het feit dat de 

gemeente al enkele jaren voor gebiedsontwikkeling belangrijke initiatiefnemers, 

projectontwikkelaars, vastgoedmarktpartijen en woningbouwcorporaties actief en 

passief uitnodigt om met plannen voor een betreffend gebied te komen en vaak al laat 

weten welke richting door het College het meest gewenst geacht wordt, zonder dat die 

visie juridisch gebaseerd is op structuur/omgevings- en bestemmingsplannen.  

De zogenaamde initiatiefnemers (terminologie uit de omgevingswetgeving) worden 

vervolgens verantwoordelijk geacht voor wat in de omgevingswetgeving participatie 

genoemd wordt en in de WRO inspraak. Aan de wijze waarop die participatie 

vormgegeven wordt zijn weinig voorwaarden verbonden. 

 

Als belanghebbenden worden, bij grotere en kleinere plannen, vaak uitsluitend de 

bewoners en organisaties in een direct omliggend gebied benaderd en niet 

organisaties, zoals Milieuraad/NatuurplatformZwolle, die naast inzet op deelgebieden 

zich richten op de stad als geheel. Wij merken op wij dat we soms wel en soms niet 

uitgenodigd worden om aan de voorkant van de planvorming mee te denken. Overigens 

bestaat er een groot verschil tussen gevraagd te worden om mee te denken dan wel 

uitleg te krijgen van de plannen in een bijeenkomst, waar aan het eind nog een enkele 

vraag gesteld kan worden. 

In de huidige praktijk ontstaat de indruk dat er veel binnenskamers en door het 

betrekken van mensen op klein schaalniveau geregeld wordt. Dat valt zeer te betreuren, 

omdat er in de stad ongelooflijk veel betrokken en deskundige bewoners wonen en 

werken, die mee willen en kunnen denken over de toekomst van hun stad. Dat geldt 

zeker voor de leden van de natuur- en milieuorganisaties.  
 

Afweging van belangen  
Wij constateren dat er in de talrijke eerdere visies, maar ook in deze nieuwe 

structuurvisie, op onderdelen lovenswaardige ambities staan naast een exorbitante 

groeiambitie, die wij niet delen. Wij vermoeden dat al die ambities bij elkaar opgeteld 

nooit tegelijkertijd op hetzelfde grondgebied gerealiseerd kunnen worden. In de praktijk 

zien we dan helaas maar al te vaak dat het economisch belang belangrijker geacht 

wordt dan natuur en milieubelangen. ‘Niet alles kan tegelijk’ was de titel van het advies 

van de commissie Remkes. Dat geldt landelijk, maar ook provinciaal en stedelijk. Er 

zullen politieke keuzes gemaakt moeten worden, zeker ook in Zwolle. 

 

Keuzes maken betekent dat niet ieder deelbelang op elke plek het volle pond kan 

krijgen, dat begrijpen wij ook. Maar juist daarom is het van belang dat het debat 

daarover, mede op basis van degelijk onderzoek, in alle openheid gevoerd wordt en dat 

er pas daarna duidelijke politieke keuzes gemaakt worden. Deelbelangen definiëren 
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betekent af en toe ook een andere bril opzetten. Om een voorbeeld te noemen: in de 

bijlage van Ontwerp omgevingsvisie wordt op bladzijde 26 een set vragen weergegeven 

die worden gesteld bij het ontwerp van de Zwolse buitenruimte.  

Geconcludeerd kan worden dat deze vragen zijn gesteld vanuit de toegevoegde 

(economische) waarden van de ruimte voor de mensen. En niet vanuit het perspectief 

van de andere “bewoners” van de leefomgeving. Er wordt daarbij voorbijgegaan aan de 

eigen intrinsieke waarde van de natuur - planten en dieren en wat de benodigdheden 

zijn voor gezonde, duurzame ecosysteem, biotopen en habitats in stad en ommeland. 

Een ander set vragen hoort daarbij en kunnen wij aanreiken.  

 

Ook de omgevingseffectrapportage (OER) van RoyalHaskoningDHV laat zien dat de 

voorliggende structuur/omgevingsvisie op tal van onderdelen kritische vragen oproept. 

Een enkel voorbeeld: ‘In de omgevingsvisie staat dat de doelen voor klimaatadaptatie 

haalbaarder zijn bij een hoge dichtheid (pg 40). Dit blijkt niet uit het OER. Er dient ten 

minste een expliciet beleid te worden geformuleerd om hittestress tegen te gaan bij 

verdere verstedelijking’ (blz. 7) ‘Uit het OER blijkt vooral dat de biodiversiteit onder druk 

staat. Dit is in de huidige situatie al het geval en wordt versterkt door de inbreiding op 

plekken binnen de Hoofdgroenstructuur, met name in Weezenlanden, Singelkwartier, 

Binnenstad en Zwartewaterzone.’ (blz. 7)  

Het is nogal verwarrend dat de bevindingen van de OER niet in de 

structuur/omgevingsvisie verwerkt zijn voordat de onafhankelijke m.e.r. commissie aan 

het werk gegaan is. Het is nog verwarrender dat de m.e.r. commissie gelijktijdig met de 

termijn die voor de zienswijzen geldt haar rapport aflevert.  

 

Procedureel is het naar onze mening juist wanneer de effecten van OER en m.e.r. 

verwerkt worden in een aangepaste structuur/omgevingsvisie en dat deze 

opnieuw formeel ter visie gelegd wordt. Mogelijk vertraagt dit enkele maanden, 

maar het leidt wel tot betere besluitvorming.  

 

Visie op de groei van de stad Zwolle  
De voorliggende structuur/omgevingsvisie heeft een fictieve horizon tot 2030 met 

daarbij zelfs de opmerking dat er ook in die (te) korte periode nog weer veranderingen 

mogelijk zijn, zodat er veel flexibiliteit blijft bestaan. Dit oogt in bestuurlijk opzicht te 

vrijblijvend en laat ons in verwarring achter. Zo wordt het risico genomen dat het hele 

planproces voor de leefomgeving van het Zwolse maatschappelijk leven vervreemdt en 

aan geloofwaardigheid en draagvlak inboet. Dit kan het planproces voor de 

leefomgeving op termijn gaan frustreren en tot onverschilligheid leiden.  

Het is beter eerst de voorliggende visie te verdiepen, te bespreken, vast te stellen en 

dan vervolgens strikte voorwaarden aan het instrument actualisatie te verbinden om 

daardoor de actualisatie tot een uiterst minimum te beperken. 

 
Er wordt aangegeven dat de dynamiek rond met name woningbouw de behandeling 

van nader onderzoek naar een aantal deelonderwerpen doet uitstellen. Dit is in onze 

ogen niet acceptabel. De noodzaak tot uitstel is nauwelijks valide.  
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Zo had er een goed uitgewerkte natuurwaardenkaart moeten liggen en had deze 

integraal onderdeel van deze omgevingsvisie moeten uitmaken.  

In november 2019 hebben Milieuraad/NatuurplatformZwolle in een brief aan het College 

van B& W een voorstel aangereikt voor het maken van een natuurwaardenkaart als ook 

over een nadere invulling van een parkennota als onderdeel van de omgevingsvisie4. 

Nadere uitwerking en opdrachtverlening tot nadere onderzoek zijn echter uitgebleven 

en mede daardoor niet terug te vinden in de voorliggende omgevingsvisie.  

 

De visie op een groei van de stad Zwolle zoals beschreven in deze 

structuur/omgevingsvisie, naast andere beleidsvisies en vooral in de stukken rond de 

regiodeal Oost-Nederland is niet een visie die wij delen. Naar ons oordeel past een visie 

om de 4e stad van Nederland te worden met daarbij een exorbitante economische en 

bevolkingsgroei niet bij de identiteit en geschiedenis van de stad Zwolle. Zwolle is door 

alle eeuwen heen door haar ligging een economisch gezonde stad geweest en 

gebleven met een rustige gestage groei die na WO2 enkele groeipieken gekend heeft. 

In de 3e en 4e nota RO werd Zwolle als groeistad en VINEX-locatie stad aangemerkt. 

De groeivisie was in die nota’s gebaseerd op een ruimtelijk beleid dat in grote lijnen 

landelijk vastgesteld werd en tot stand kwam vanuit het denken en discussiëren in 

verschillende scenario’s met afweging van belangen over het gehele landelijk 

grondgebied. Decentralisatie heeft onder meer tot gevolg dat iedere stad zich 

merkwaardigerwijs groter rekent, vanuit de naar onze mening naïeve en achterhaalde 

gedachte dat het met economische groei beter gaat met de stad en al wat daarin leeft, 

groeit en bloeit. Menige stad en vooral haar inwoners hebben in de afgelopen decennia 

de ongewenste financiële gevolgen gemerkt van al te ambitieuze grootstedelijke 

projecten en groeiverwachtingen! Tot onze vreugde heeft Zwolle zich meestal 

bescheiden opgesteld, houden zo!  

 

Zwolle staat nu qua inwonertal op de 19e plaats van de 25 steden met meer dan 

100.000 inwoners. Hoezo 4e economische regio? Ook andere steden hebben zo hun 

eigen gedachten over groei gekoppeld aan vooruitgang. Zo staat in een 

haalbaarheidsonderzoek rond de aanleg van het doortrekken van het spoor naar het 

noorden via Lelystad, de Lelylijn, in een van de scenario’s Groningen genoemd als 

stedelijk centrum met een inwonersgroei van 182.000 nu naar 240.000. In dat 

onderzoek wordt Zwolle getypeerd als regionaal centrum. Los van de typering stedelijke 

of regionale centra, wat zou er tegen zijn wanneer het noorden van het land via een 

ultrasnelle spoorverbinding dichter bij de randstad komt te liggen en de overmaat aan 

ruimte in dat gebied benut wordt voor onder anderen goede duurzame woonlocaties 

met werk aan huis mogelijkheden etc.  

 

Het College baseert zich bij haar grenzeloze ambitie deels op inmiddels gedateerde 

groeicijfers van het CBS en is ‘als een kind zo blij’ met de eerder aan Zwolle 

toegerekende groei. Inmiddels maakt het CBS in haar laatste rapportages duidelijk dat 

de toekomstige bevolkingsontwikkeling ongewis is en ligt er een rapport van het Nidi 

‘bevolking 2050 in beeld’ waarin 7 scenario’s beschreven staan van groei tot krimp in 

                                                      
4 Notities Natuurwaardenkaart Zwolle, Parken en ecologisch netwerk Zwolle, 12 november 2019 
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verschillende varianten. In die scenario’s zijn de mogelijke gevolgen van de coronacrisis 

niet verwerkt, maar er staat bij “De coronacrisis maakt nog duidelijker dat het niet 

verstandig is om blind te varen op één prognose en dat rekening moet worden 

gehouden met de mogelijkheid van sterk uiteenlopende bevolkingsontwikkelingen.” Zo 

niet in de voorliggende visie van het College van B en W, daar wordt zonder enige 

argumentatie van uitgegaan dat het coronatijdperk van voorbijgaande aard is en alles 

daarna terugkeert naar de oude situatie. 

 

Wij hopen en verwachten ook dat dat niet het geval zal zijn. Dat er een nieuwe 

economie gaat komen waarin energietransitie, klimaatbestendigheid, gezondheid en 

welzijn van mens en dier, versterking van de biodiversiteit centraal staan. En dat dat 

geen mooi geformuleerde ambities blijven, maar dat al die ambities van een concrete 

uitvoeringsagenda voorzien zijn. 

 

De Milieuraad/NatuurplatformZwolle vinden het ongewenst dat er door het 

gemeentebestuur voor deze extreme vooral economische groei gekozen gaat 

worden. Wij zien Zwolle als autonome, zelfbewuste, wat eigenzinnige stad die zelf 

in haar economie en werkgelegenheid wil voorzien, die deze verder wil versterken 

en ontwikkelen en haar bevolking in samenhang daarmee wil laten meegroeien. 

Koester een rustiger stedelijkheid, waarin de groen/blauwe hoofdstructuur eerder 

versterkt en uitgebouwd wordt dan ingeperkt door veel te hoge torenflats, waar 

hier en daar wat verticaal groen op is aangebracht en waar het cultuurhistorisch 

centrum kwalitatief behouden blijft en niet aan het zicht onttrokken wordt door 

torenflats van 90 meter. Pas dan wordt de kwaliteit en kracht van Zwolle zichtbaar 

en een interessant verschil met andere steden gemaakt. De omvang van de groei 

is een keuze en geen onontkoombaar gegeven, zoals ten onrechte gesuggereerd 

wordt.  
 

Alternatieven ontwikkelen  
Niemand kan de toekomst voor de leefomgeving voorspellen en daarom worden bij het 

ontwikkelen van visies aannames gedaan. Daar is niets mis mee zolang deze 

zorgvuldig en transparant worden uitgewerkt. Het ontbreekt in deze (ontwerp) visie aan 

overzicht van de onderliggende (verborgen) aannames. Minstens zo belangrijk zijn 

gevoeligheidsanalyses op deze aannames; deze ontbreken of zijn niet opgenomen. 

Zonder deze gevoeligheidsanalyse kan niet worden nagegaan hoe de omgeving zou 

kunnen gaan divergeren als aannames onjuist blijken te zijn. Gevoeligheidsanalyses 

bepalen de noodzaak van een ‘plan B’ of te wel het denken in scenario’s. Door het 

ontbreken hiervan is de betekenis van aannames en hun dynamiek op de visie niet te 

achterhalen. Ontwikkelingen lijken rooskleurig en op basis van ‘wishful thinking’ 

uitgewerkt zonder indicaties voor het realiteitsgehalte en haalbaarheid. Dit maakt deze 

visie onzeker en op aspecten zelfs onbetrouwbaar. 

 Voorbeeld: het is een droom van de schrijvers van de visie dat toekomstig autobezit 

onder de bevolking gaat afnemen, hoewel tegelijkertijd in een ander hoofdstuk te lezen 

staat dat het autogebruik de eerstkomende jaren nog gaat toenemen. En uitgerekend 

dit jaar door het virus dat onze menselijke leefomgeving is binnengedrongen het 

autobezit met meer dan 15% is toegenomen en scooters en snorfietsen met 25%.  
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Volgens de aanname van verminderd autogebruik in de voorliggende visie zou daarom 

minder parkeergelegenheid nodig zijn en wordt op verlaging van de parkeernorm al 

vooruitgelopen. Gevoeligheidsanalyses kunnen laten zien wat er gebeurt als het 

autobezit zich anders ontwikkeld dan de aanname, bijvoorbeeld een afname in bezit en 

een grotere toename in leaseauto’s. Hoe wordt de wijk en het centrum dan beleefd? In 

de wijken straten vol geparkeerde auto’s, bijbehorende chaos en verrommeling en in 

het centrumgebied ellenlange wachtlijsten voor een parkeervergunning en daardoor 

uitsluiting van mensen die afhankelijk zijn voor werk of door fysieke omstandigheden 

van een auto? Op dergelijke onverwachte effecten zit geen Zwollenaar te wachten.  
 

Verdichten en Hoogbouw  
In de visie lezen wij op blz.42 dat: ”de hoogbouw van toegevoegde waarde is voor de 

biodiversiteit. Op elk niveau moet de gebouwde omgeving bijdragen aan het leefmilieu 

voor mens en dier. Zo ontstaan verticale ecosystemen die de architectuur kunnen 

verrijken en positief bijdragen aan het leef- en verblijfsklimaat.” 

De veronderstelling dat verdichten de stad groener zal maken valt sterk te betwijfelen. 

Zoals het woord zegt zal verdichting de bestaande ruimte invullen met meer gebouwen, 

functies, activiteiten en mensen. Een van de belangrijkste redenen voor afname van de 

biodiversiteit is het verlies aan leefgebieden. Voor leefbare en veilige gebieden voor 

dieren en planten is veel meer nodig dan een ambitie op papier. De suggestie wordt 

gewekt dat verticale ecosystemen horizontale natuur kunnen vervangen. Die aanname 

zonder onderbouwing klopt naar ons oordeel niet. Verticale ecosystemen moeten gezien 

worden als aanvulling en niet als vervanging van de horizontale groenstructuur.  

 

Het is daarbij niet alleen belangrijk te kijken naar het areaal aan groen/natuur, maar ook 

naar de kwaliteit ervan. Een strak gemaaid gazon in een buurt is heel wat anders dan 

een groen dak. In de OER rapportage lezen we blz. 49 “Door de klimaatverandering 

neemt de kans op hittestress toe in de referentiesituatie. In de Zwolse 

adaptatiestrategie wordt gesproken over maatregelen: extra groen en minder 

verharding, dit kan ervoor zorgen dat de hittestress plaatselijk afneemt. Verdere 

verdichting van de stad laat de kans op hittestress echter weer verder toenemen”. Geen 

woorden maar daden, zouden wij willen zeggen.  
 

Biodiversiteit, natuurwaardenkaart, milieuvisie en -
structuurkaart  
Biodiversiteit wordt genoemd als kernbegrip voor de komende decennia. En is daardoor 

een belangrijk onderdeel van de schaalsprong die de gemeente voorstaat voor de 

komende jaren. In de omgevingsvisie wordt helaas de biodiversiteit niet als kernbergrip 

gehanteerd. Biodiversiteit wordt in de omgevingsvisie als een op zichzelf staande 

kwaliteit gebruikt. Biodiversiteit is echter niet alleen van belang voor de intrinsieke 

natuurwaarden, maar is ook een bouwsteen voor de kwaliteit van de leefomgeving en 

bouwsteen voor de gezondheid. Op pagina 14 over de rol van het OER wordt 

vastgesteld dat een aantal onderwerpen o.a. biodiversiteit nog specifieke aandacht 

krijgen!! Zeker omdat in het OER rapport op blz 7 te lezen staat dat de biodiversiteit 

onder druk staat. ‘Dit is in de huidige situatie al het geval en wordt versterkt door de 
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inbreiding op plekken binnen de Hoofdgroenstructuur, met name in Weezenlanden, 

Singelkwartier, Binnenstad en ZwarteWaterzone.’  

 

Biodiversiteit is volgens ons, zo essentieel voor de toekomst dat dit onderwerp 

nu meer aandacht moet hebben. Biodiversiteit wordt in dit concept behandeld als 

een bijproduct!! Er wordt tevens een niet dekkende definitie van biodiversiteit 

gebruikt. Om ontwikkelingen in de vergroting van biodiversiteit te kunnen volgen 

en eventueel bij te kunnen sturen is het noodzakelijk dat een natuurwaarden kaart 

wordt gemaakt van Zwolle. En deze dient als toetssteen bij het afgeven van 

omgevingsvergunningen. 

 

Wanneer de gemeente Zwolle ernst maakt met haar beleidsuitspraak over biodiversiteit 

moet ook in de omgevingsvisie het belang van een natuurwaarden kaart worden 

opgenomen als een van de speerpunten voor de komende jaren. Hiervoor is een 

nulmeting en een gedegen monitoring van uiterst belang. Waarbij een nulmeting anno 

2020 overigens nog niets zegt over de mate van biodiversiteit die we in de afgelopen 

decennia hebben verloren en waarvoor herstel nodig is. Deze nulmeting heeft de 

gemeente niet voldoende op orde. Er zijn in de recentelijke faunaonderzoeken, die 

Ecogroen coördineert, wel een aantal gebieden onderzocht op diverse soorten, maar 

een stadsbreed beeld van de werkelijke variëteit aan (beschermde) flora en fauna is 

niet goed in beeld. In de Actualisatie Groenbeleid 2015-2025 meldt de gemeente dat er 

een monitoring uitgevoerd wordt aan het Zwolse groen. En over een aantal jaren 

kunnen de ontwikkelingen gepresenteerd worden. Dit betreft echter een monitoring van 

selectief gekozen gebieden en selectief gekozen soort(groep)en.5 In de hele 

verduurzaming van energieopwekking kijkt Zwolle nu naar kansen voor zonneparken en 

energie uit wind of water. Ook dat soort zaken heeft zijn weerslag op de natuur. Denk 

hierbij aan beschaduwing onder panelen bij zonneparken en de afname van areaal 

waar gefoerageerd kan worden.  

 

 Het plaatsen van windmolens op doortrekroutes van vogels en vleermuizen kan ook 

leiden tot onnodig veel slachtoffers van bij wet beschermde soorten. Het is zaak 

voorafgaand aan de plaatsing van een zonnepark of windmolen goed te laten 

onderzoeken wat de actuele natuurwaarden zijn, welke effecten hierop worden 

verwacht en belangrijker nog: wat de groene plus kan zijn in de toekomstige situatie. 

Het beschermen van soorten is in Nederland afgedekt in de Wet natuurbescherming, 

maar wat niet wordt gestimuleerd is het aanbrengen van een extraatje voor de natuur. 

Wel wordt er aangegeven dat daar waar natuurwaarden door plannen wegvallen, deze 

moeten worden gemitigeerd of gecompenseerd, maar wat valt er aan natuur nog extra 

aan te brengen op dergelijke locaties. Kan daar beleid op toegepast worden? Een 

Groene Plus worden omschreven? Wat kan er bovenwettelijk voor de natuur worden 

gedaan als impuls? Het Natuurplatform heeft om een partnerschap van de gemeente in 

het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gevraagd en de gemeente is sinds dit jaar officieel 

partner. Daar zijn wij blij om, maar er wordt in de omgevingsvisie niet aan dit 

partnerschap gerefereerd. Dat zien wij als een gemiste kans. De gemeente moet er juist 

                                                      
5 Al vaker hebben we hier verwezen naar de onderzoeken die Gemeente Groningen doet 
binnen het project Stedelijke Ecologische Structuur (SES). 
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trots op zijn en dit opnemen in de omgevingsvisie. Op verschillende plekken wordt in de 

omgevingsvisie aangegeven dat natuur en biodiversiteit erg belangrijk gevonden wordt, 

maar de concrete stappen van wat daarvoor te doen worden nog niet in beeld gebracht.  

 

De omgevingsvisie geeft een aantal termen voor het niet versteende deel. De termen 

worden door elkaar gehaald, waardoor het niet duidelijk is welke waarde gegeven wordt 

aan de gebruikte termen. Er wordt gesproken van Groen, van Natuur, van Landschap. 

Het is van belang om aan te geven welke waarde aan de verschillende termen wordt 

gegeven. Idem voor gebruiksgroen, natuurgroen, beeldgroen. Als voorbeeld op 

kaartbijlage blz. 55 wordt het gebied bij de Lichtmis als waardevol aangemerkt. Deze 

waarde wordt bepaald door het landschap. Het deel aan de oostzijde van de A28 wordt 

als weidevogelgebied aangemerkt, maar door de plaatsing van een landbouwbedrijf een 

aantal jaren geleden, is een van de beste weidevogelgebieden van Zwolle vernield. In 

het gebied aan de westzijde van de A28 liggen een aantal percelen in eigendom en 

beheer bij SBB en worden als natuurgebied beheerd. De overige percelen zijn nog 

steeds waardevol als weidevogelgebied. Geef ook deze percelen het predicaat van 

weidevogelgebied.  

We kunnen het niet genoeg herhalen dat het voorhanden hebben van een 

natuurwaardenkaart beslist nodig is om aan de gebruikte termen de juiste 

invulling te kunnen geven. 

 

In de omgevingsvisie worden onderscheid gemaakt in de verantwoordelijkheid van de 

natuurwaarden. Het rijk staat voor de Natura2000 gebieden, de provincie heeft 

gebieden aangewezen op de Natuurwaardenkaart Nederland. Bij de afslanking van de 

voormalige EHS is overeengekomen dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 

overige natuurwaarden. De gemeente Zwolle neemt in de omgevingsvisie niet deze 

verantwoordelijkheid en is blijkbaar van oordeel dat met de aanwijzing van Natura2000 

en NNW gebieden alle natuurwaarden zijn beschermd. Dat is dus onjuist. 

 

Gemist wordt ook een evenwichtige verwevenheid tussen stad ėn buitengebied, d.w.z. 

kenmerkende ruimtelijke structuren vanuit het buitengebied en stedelijke structuren 

sluiten op elkaar aan.  Kies voor de omgevingsvisie een grijpbare, dat wil zeggen 

visueel ruimtelijke insteek, middels kaartbeelden van Zwolle en omgeving Deze kaarten 

tezamen zouden vertaald kunnen worden in één Milieustructuur visiekaart met een tabel 

van aandachtspunten per deelgebied. De afgelopen jaren hebben we divers materiaal 

in die geest voor u uitgewerkt: de Milieuvisie Buitengebied, en de notitie over ruimtelijke 

voorraad en -kwaliteit over onze groene ruimte. We verwijzen naar de aangedragen 

techniek, alsook argumentatie en overwegingen destijds.   

 

Parken  

De parken worden gezien als onderdeel van de hoofdgroenstructuur en er zijn 44 

parken op kaart gezet. In de beschrijving over de waarden van de parken, in z’n 

algemeenheid, ontbreekt de waarde van de parken voor de biodiversiteit in relatie tot 

ecosysteem/biotoop/habitat. Volgens de tekst vervullen ze nu waarden voor koelte, 

wateropvang en gezondheid. Deze waarden zijn vetgedrukt weergegeven. Voor alle 

parken als leefgebied is op een of andere wijze biodiversiteit van belang. Als actuele 
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waarde, maar ook als ontwikkelingswaarde. Gelet op de uitgesproken waarde van de 

biodiversiteit als kernbegrip, laat de gemeente hier kansen liggen. Bovendien wordt al 

snel een aantal parken opgenoemd die een kwaliteitsslag nodig hebben. Waar deze 

keuze op gebaseerd is, is onduidelijk. Er zal eerst een kwalitatief overzicht gemaakt 

moeten worden van de parken, voordat de keuze wordt gemaakt welke parken de 

nodige aandacht verdienen. De keuze die nu is gemaakt oogt subjectief en past niet 

binnen de gedachte van een lange termijnvisie. Zoals het nu is verwoord is het meer 

een begin van een uitvoeringsplan dan van een vaststelling van een visie  

Ons voorstel is om vast te houden aan een matrix van alle parken met daarbij 

aangegeven welke waarden de parken vertegenwoordigen en daaraan gekoppeld 

een lange termijnplanning. 

 In hoofdstuk 4 worden gebiedsprofielen beschreven van de verschillende gebieden van 

Zwolle. Op gelijke wijze moet ook voor de parken een profiel gemaakt worden, de 

zogenaamde parkprofielen. Dit geeft kaders waarbinnen een visie voor de parken kan 

worden vastgesteld. De keuze welke parken de nodige aandacht verdienen en wanneer 

de volgende stap gezet moet worden.  
 

Klimaatadaptatie en water  
B&W kiezen voor een explosieve groei van het aantal inwoners van Zwolle. Zij doen dit 

het komend decennium o.a. door een z.g. inbreidingsstrategie. In gewoon Nederlands: 

in soms nu al zeer dichtbebouwde bestaande buurten en wijken wordt nog meer en 

voornamelijk hoogbouw toegevoegd (zie § 2.3). Volgebouwde wijken zouden volgens 

deze visie bijdragen aan klimaatadaptatie, mobiliteit en biodiversiteit en dus positief 

bijdragen leveren aan het leef- en verblijfklimaat en dit versterken. Aardig geformuleerd 

maar al te vaak blijkt echter dat wijken volbouwen en ambitieuze omgevingseisen 

stellen zeer ingewikkeld is, met een reële kans op ontluisterende resultaten, en dan 

geen prachtwijk maar probleemwijk.  

Essentieel is dat er –naast de afspraken over het bouwvolume (40 m is hoog genoeg) 

resultaatverplichtende afspraken moeten komen over het volume biomassa en over de 

soortenrijkdom (met behulp van gidssoorten). Ook moeten er afspraken komen over 

bergingscapaciteit voor overtollig water van extreme neerslag.  

 

De omgevingsvisie ontwikkelt het begrip ‘klimaathoofdstructuur’.  Wij hebben geen idee 

wat hiermee bedoeld wordt. Is dit een structuur waarmee Zwolle bijdraagt aan de 

nationale klimaatdoelen of een basisstructuur voor klimaatadaptatie op Zwolle-niveau? 

Waar is het achterliggende plan? Wij dringen erop aan uit om de 

klimaathoofdstructuur in de definitieve omgevingsvisie beter en concreet uit te 

werken en de bijbehorende doelstellingen toe te lichten. Goed voorbeeld is te 

vinden in de gemeente Arnhem, die ‘De strategie Klimaatadaptatie 2020-2030’ heeft 

opgesteld. ‘Klimaatadaptatie wordt van inhoud voorzien en wordt een vast onderdeel 

van de gemeentelijke randvoorwaarden voor gebieds- en vastgoedontwikkeling. Er 

zullen voortaan klimaattoetsen uitgevoerd worden om de gevolgen voor hitte, droogte 

en waterveiligheid te bepalenc.’ (website gemeente Arnhem). Goede voorbeelden 

vragen om navolging.  
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De gemeente denkt de inbreiding vooral te realiseren in het ‘uitgebreide’ centrum en de 

wat oudere wijken. Wij dringen erop aan dat het (ondergrondse) rioolstelsel tegelijk 

grondig aangepakt en gemoderniseerd wordt door gescheiden rioolstelsels door te 

voeren. Wat ons betreft is de afvoer van meer extreme buien de norm voor het ontwerp 

van het regenwaterriool. 

 

 In de inleiding van het Raamwerk wordt veel aandacht besteed aan het belang van de 

zogenaamde groen/blauwe hoofdstructuur voor de verstedelijking van de stad. In de 

nieuwbouwwijken worden dergelijke structuren reeds benut voor de afvoer en opvang 

van overtollig regenwater via het gescheiden rioolstelsel voor hemelwater. In de oudere 

wijken ontbreekt deze toepassing vaak omdat de mogelijkheden veelal ontbreken. Wij 

vragen om juist voor de wat oudere wijken de groen/blauwe hoofdstructuur en de 44 

parken ook aan te wenden voor opvang van overtollig hemelwater, inclusief voor die 

van extreme buien.  

 

Bijvoorbeeld door extra hemelwaterstelsels in de wijk op de genoemde structuur aan te 

sluiten evenals de tijdelijke waterberging voor extreme buien In de voorliggende 

omgevingsvisie wordt ook aangegeven aan dat de regionale watersystemen rond 

Zwolle tegen hun grenzen aanlopen met grote risico’s op slachtoffers en schades, 

vooral in Zwolle Zuid en Oost. De dreiging die hiervan uit gaat wordt slechts lichtelijk 

aangestipt en vrijwel niet toegelicht en uitgediept. De beschermingsmaatregelen 

evenmin. Op basis van de informatie in de visie kunnen deze 

beschermingsmaatregelen nauwelijks het predicaat robuust verdienen. De visie geeft 

aan dat het nemen van extra beschermingsmaatregelen niet genoeg is en dat de 

regionale watersystemen ook verruimd moeten worden. De visie maakt onvoldoende 

duidelijk dat deze verruiming de primaire inzet moet zijn en voldoende robuust is. Bij 

verweving met andere gebruiksfuncties moet duidelijke aangegeven worden welke 

functie het primaat krijgt en de overige dus ondergeschikt zijn (met alle bijbehorende 

schaderisico’s). 

 

 In het algemeen kan gesteld worden dat de jongere nieuwbouwwijken van de stad 

redelijk geoutilleerd zijn om wateroverlast door extreme neerslag en hittestress door 

hoge temperaturen op te kunnen vangen. Met de toevoeging dat op detailniveau 

verbeteringen noodzakelijk zijn. Anders ligt dat bij oudere stadswijken en 

bedrijfsterreinen. Daar vereist de klimaatadaptatie structurele maatregelen, op een 

niveau en een omvang waarop die wijken en terreinen op dit moment niet zijn berekend. 

In de omgevingsvisie wordt de verwachting uitgesproken dit te kunnen oplossen met 

kleinschalige aanpassingen. Wij achten een dergelijke aanpak verre van toereikend! We 

rekenen erop dat de definitieve visie met structurele maatregelen (wat, hoe en waar) 

komt en deze onderbouwt. Op grond van   deze structurele aanpak kan vervolgens wel 

bepaald worden waar volstaan kan worden met ‘kleine aanpassingen’.  
 

Landschap en hoofdgroenstructuur  
“De koers is dat de hoofdgroenstructuur in de toekomst in essentie behouden blijft, of 

aangeheeld waar nodig, vanwege het belang voor de gemeente als geheel. Er wordt in 

principe een terughoudend beleid gevoerd met het toevoegen van nieuwe bebouwing 
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binnen de hoofdgroenstructuur. Initiatieven hierin worden afgewogen aan de groene 

functies die de hoofdgroenstructuur ter plaatse moet vervullen”. Blz 56 Dit uitgangspunt 

ondersteunen wij van harte, maar krijgt alleen maar betekenis wanneer het van een 

meetbare concrete invulling wordt voorzien. Wat is de (voor)waarde van “in principe”—

wat zijn de factoren wanneer het niet geldt? (Bijvoorbeeld naar aanleiding van 

Zwartewaterzone). Volgens de kaart Landschap en hoofdgroenstructuur (bladzijde 57) 

is het Zwolle-IJsselkanaal geen deel van de hoofdgroenstructuur. Terwijl dit een 

ontbrekende schakel is in de verbinding tussen het Natura 2000 gebied van de IJssel 

en die van het Zwarte Water. Het is zinvol te onderzoeken of dit deel ook een aanvulling 

kan worden op hoofdstructuur.  
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Het belang van de Zwolse Groene vingers wordt in de nota onderkend. “De 

toegankelijkheid en de kwaliteit van de groene oevers verdient op vele plekken 

versterking. Hierbij moet het water beter zichtbaar gemaakt worden. Hierbij kunnen 

aanliggende, oudere stadsdelen op de Groene Vingers georiënteerd worden, waarmee 

ook daar de herkenbaarheid en leefbaarheid vergroot kan worden.” Wij bevestigen dit 

als kernwaarde. Het zijn de belangrijkste groene geleidingszones; deze zijn essentieel 

en onmisbaar in de totale ecologische structuur in Zwolle, waarin de groene 

leefomgeving van plant en dier zijn plek vindt. Via onderlinge verbindingen met de 

andere delen van de groenstructuur tot op het kleinste niveau worden de lokale 

biotopen en habitats met elkaar verbonden en kan migratie van soorten plaats vinden 

wat onmisbaar is voor voortplanting en variatie in genen.  De groene vingers vragen 

dan ook om de hoogste graad van bescherming en waar mogelijk versterking.  
 

Stedelijk groen  
In de visie lezen we dat ‘de wijze waarop het stedelijk openbaar groen zich ontwikkelt, 

verandert. Tot voor kort was het bij uitstek een taak van de (gemeentelijke) overheid. 

Nu is sprake van een mix, waarbij de bewoners en bedrijven in de stad meer kunnen 

doen en ook graag meer willen doen.” Er wordt gesteld dat veranderingen in de 

structuur tot hogere biodiversiteit leiden. Wat is hierbij de verandertheorie- en het 

werkzame principe? Het is geen vanzelfsprekendheid dat veranderingen positieve 

resultaten hebben. Tot op heden hebben de meeste ruimtelijke ingrepen geleid tot 

verlies van leefgebieden en biodiversiteit. Zonder nadere afspraken kan het zo zijn dat 

door deze veranderingen eerder sprake is van een privatisering van de openbare ruimte 

dan van een structuur die tot hogere biodiversiteit leidt.  

 

De ondergrond als spons  
Wij kunnen ons bij deze paragraaf 3.10 helemaal niets voorstellen. Er worden allerlei 

nieuwe en innovatieve initiatieven voorgesteld zonder aan te geven welke winst de 

leefomgeving kan bijschrijven. Wij zien meer in een verhandeling over de vraag hoe en 

waar de (onder)grond en het grondwater er anno 2020 voorstaat, hoe en waar een 

beter duurzaam beheer nodig is en hoe de leefomgeving daarop vooruitgaat.  

 

Geothermie (§ 3.8) energie  
Er wordt in de voorliggende visie een goede bijdrage verwacht van geothermie voor de 

warmtevraag van Zwolle. Schattingen van de warmteopbrengst zijn laag en sterk 

gebaseerd op geothermische schematiseringen rond de thermische bron. De 

betrouwbaarheid van de schematisering is onduidelijk. De verwachting van de 

warmtelevering is daarom onzeker. Kansen dat alternatieve warmtebronnen (plan B) 

ontwikkeld moeten worden lijken reëel. De effecten van eventuele alternatieve 

warmtebronnen op de leefomgeving zijn in deze visie in het geheel niet meegenomen.  

Wat ook gemist wordt is de relatie tussen de verzwaring van de infrastructuur en de 

besparingsinspanning (energiezuinig maken van gebouwen en de relatie tussen kosten 

van het energiezuinig maken en de (maatschappelijke) kosten voor de uitbreiding van 

de infrastructuur  
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Van de drie kernopgaven uit deze concept omgevingsvisie  

1. versterken stedelijkheid,  

2. klimaatbestendigheid en energieneutraal  

3. vitale stadsdelen  

wordt in verhouding weinig aandacht besteedt aan energie. In de vorige collegeperiode 

waren er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie die in deze 

periode in uitvoering zijn. In deze collegeperiode lijken die nieuwe ontwikkelingen te 

ontbreken en dat vinden we terug in deze concept omgevingsvisie. In het beleid ten 

aanzien van energieneutraliteit geen woord over de belangrijkste opgave, het drastisch 

verminderen van het energiegebruik in alle sectoren zoals de gebouwde omgeving, de 

mobiliteit, de bedrijvigheid etc. Naar onze mening zal energieneutraliteit een utopie zal 

blijven zonder een drastische vermindering van het energiegebruik. Waar blijft het 

uitvoeringsplan?   

Het is zeer onwaarschijnlijk is dat er op een termijn van 10 jaar innovatieve technieken 

die nu nog niet in ontwikkeling zijn op grote schaal toegepast zullen worden. Daar kan 

geen beleid op gemaakt worden en toont een zekere wanhoop. Daarbij komt dat de 

huidige innovaties voor zover bekend verbeteringen van bestaande technieken zijn en 

geen fundamentele doorbraken. Het vraagt altijd veel tijd om fundamentele doorbraken 

tot toepassingen op grote schaal te ontwikkelen zo leert de geschiedenis ons.  

 

Het benutten van dakoppervlak en ander dubbelgebruik van oppervlakken voor 

energieopwekking is al jarenlang beleid. Dat wordt nu weer opgevoerd als belangrijke 

kans voor energieopwekking. Hierbij is helaas niet aangegeven wat de maximaal te 

verwachten opbrengst kan zijn en wat een reële kans is dat bijvoorbeeld de helft van 

dat potentieel binnen tien jaar gerealiseerd is en welke beleidsinstrumenten daarvoor 

nodig zijn. Wel is van belang welk deel van de noodzakelijke opwekcapaciteit door dit 

dubbelgebruik ingevuld kan worden om duidelijk te maken (vergelijk de cijfers van de 

verdeling van de woningbouw over stadskrans, stadsruit en stadsrand. We hebben een 

ruwe schatting gemaakt van het potentieel van de niet benutte agrarische gebouwen 

voor zonne-energie. Dat blijkt globaal ongeveer 3 ha te zijn. Vergelijk dat met de huidige 

zonnevelden op water en land in de gemeente.  

 

Verder willen wij u vragen onze eerder aangedragen visie met afwegingen bij 

windmolenlocaties mee te nemen in de verdere uitwerking.  
 

Buffering en opslag van energie  
Technisch en economisch gezien is elektrische energie opslaan alleen mogelijk voor 

korte termijn van uren (dag/nacht) tot hooguit weken (week/weekend). Elektriciteit 

opslaan als warmte bij lage temperatuur is verspilling van energie. De opmerking over 

de inspanningen achter de voordeur ontslaat de gemeente niet van het ontwikkelen van 

een visie op de noodzakelijke inspanningen en de financiering.  
 

Mobiliteit  
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Regionale en lokale wegcapaciteit  

Het onderdeel mobiliteit in de omgevingsvisie is veelomvattend. De voorstellen zoals op 

verschillende plekken in de visie verwoord staan als ambitie, vragen om veel nader 

onderzoek en om het denken in scenario’s. Het is ons niet gelukt, in dit tijdsbestek, om 

dit onderdeel in deze zienswijze in de volle breedte te bespreken. Hittestress, 

luchtkwaliteit, geluidshinder zijn onder meer punten die daarbij aan de orde moeten 

komen op het schaalniveau van Zwolle als geheel, maar ook op gebiedsniveau. 

Om een voorbeeld te noemen: Er ligt een plan op de tekentafel om aan en rondom de 

Zwartewaterallee een aanzienlijk aantal woningen te realiseren en in deze 

omgevingsvisie wordt de Zwartewaterallee genoemd, samen met IJsselallee, 

Oldeneelallee, Ceintuurbaan en Blaloweg als buitenring die het autoverkeer uit de 

binnenstad moet ontlasten. Het zal daar dus nog drukker gaan worden. 

Dat gekoppeld aan een toespitsing van de Wet Geluidhinder per 1-01-2022 doet 

vermoeden dat zowel geluidhinder als de luchtkwaliteit een ernstig probleem gaan 

vormen voor de te bouwen woningen die de komende jaren daar voorzien zijn. Een 

herbezinning op de functie van Binnenring, Singels, en Buitenring, is wenselijk. 

 

 De A28 en in het bijzonder de IJsselbrug vormt een belangrijke schakel tussen de 

Randstad en het Noorden. De IJsselbrug kan niet meer verbreed worden volgens onze 

deskundigen en we  vermoeden dat dat een "hoofdpijn-dossier" is in het kader van de 

MIRT zal zijn met alle niet aangegeven ruimtelijke gevolgen als gevolg. Het stads- en 

streekvervoer in de Regio Zwolle is momenteel niet concurrerend met het gebruik van 

de auto. Een ambitieuze stedelijke inrichting vereist een ambitieus openbaarvervoers-

systeem. Mogelijk moet er meer ingezet worden op snellere en betere ov-verbindingen, 

ontwikkeling van transferia aan de rand van het stedelijk gebied, motel Van der Valk, 

N35/Wijthmen/Caférestaurant De Mol, Scholtensteeg/Hasselterweg. Toepassing van 

"dynamisch verkeersmanagement" daarbij. Als voorbeeld moge dienen het 

"Agglosysteem Twente"  

 

Een duidelijke overzichtskaart “Infrastructuur” met informatie over type weg, 

railinfrastructuur, stations, stads- en streekvervoer, hubs, transferia e.d. mag in een 

definitieve Omgevingsplan niet ontbreken, evenals een Uitvoeringsprogramma 

Infrastructuur, een Regionale Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport.  

 

Sociaaleconomische ontwikkeling  
In dit type planvormen en -visies moet meer inzicht gegeven worden in de socio-

economische opbouw en ontwikkeling van een stad/regio. In Zwolle is de onbalans 

tussen wonen en werken bijzonder groot. Dit manifesteert zich in een behoorlijke druk 

van autoverkeer naar de diverse kantoorgebieden. Ditzelfde geldt ook voor het 

onderwijs, Windesheim, Deltion, en de zorgsector, Isala.  

De druk zal volgens onze deskundigen alleen maar toenemen. Verspreiding van 

verkeer zal diffuser worden door "meer thuiswerken", andere lesuren en dergelijke. 

Mogelijk is dat men blijft wonen waar men woont in het Noorden en Oosten des Lands 

en het reizen op gezette dagen en tijdstippen van de dag toeneemt, inclusief de 

daaraan verbonden kosten, rekeningrijden op de koop toe.  
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Onduidelijkheden  
 

Verzameling verwarrende kaartbeelden en teksten  

Blz. 8 – roze zonering van Zwarte Water zone is groter dan aangegeven. 

 
 

Blz 16 “Ook kent Zwolle een ijzersterk, bestaand ‘fundament’ om op verder te groeien: 

de kwaliteiten van de bestaande stad en haar natuurlijke omgeving. Dit zijn de 

kwaliteiten op het gebied van landschap, cultuurhistorie en biodiversiteit. Centraal staat 

de ambitie: Zwolle behoudt en versterkt haar ruimtelijke, cultuurhistorische en 

landschappelijke kwaliteiten. Elk deel van Zwolle heeft specifieke eigen kenmerken en 

kwaliteiten dat zich uit in de Zwolse fysieke identiteit. Dit is terug te vinden in de 

historische gebouwen en stedenbouw, in ons cultuurlandschap, de biodiversiteit en in 

de verborgen geschiedenis onder de grond. Ze geven een beeld van de Zwolse 

geschiedenis en laten ons hier thuis voelen”. Wij stellen echter vast dat er erosie is 

ontstaan in het “ijzersterke” fundament, want in de laatste decennia heeft er een sterke 

afname van biodiversiteit plaatsgevonden in Nederland, dus ook in Zwolle. In Nederland 

daalde de biodiversiteit van ongeveer 40 procent in 1900 tot ongeveer 15 procent in 

2010. De biodiversiteit is hier uitgedrukt als MSA: Mean Species Abundance. Een MSA 

van 15 procent betekent dat de populaties van inheemse planten- en diersoorten 

gemiddeld een omvang hebben van 15 procent van de natuurlijke situatie. De MSA 

geeft dus weer hoeveel oorspronkelijke biodiversiteit nog over is. 

https://themasites.pbl.nl 

 

 “Stadslandbouw in al zijn vormen, is sterk in opkomst en is van betekenis voor de 

groenstructuur. Er is een toename van het voedselbewustzijn. Lokale voedselproductie 

en lokale afzet dragen daaraan bij. Door de multifunctionaliteit van stadslandbouw biedt 

het ook veel kansen voor recreatie en natuur in en om de stad. De verwevenheid en 

verbinding tussen stad en platteland neemt toe.” Verwevenheid en daarmee druk door 



 

74/293 

      

  

 29  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      

menselijke activiteiten impliceert ook de mogelijkheid dat de functies elkaar bijten en de 

natuur gaan benadelen. Hier is dus een risico aan verbonden dat de biodiversiteit niet 

zal toenemen, wanneer niet uitdrukkelijk gekozen wordt voor biologische landbouw en 

waarom zou dat niet kunnen? 

 
 

De diverse kaartbeelden laten verschillen zijn in omvang van de delen die er wel of niet 

toe behoren. Ruimtelijk gezien valt de Zwartewaterzone buiten de stadsruitc Hierboven 

lijkt alleen de Zwartewaterallee in de stadsruit te vallen. In het kaartbeeld hieronder 

staat een fragment van de hoofdkaart (bladzijde 8), waaruit valt op te maken dat het 

noordelijkste deel van de Zwartewaterzone niet is aangeduid. In het beeld ernaast (uit 

de Gebiedsvisie Zwartewaterzone 2018) loopt dit door tot voorbij de Twistvlietbrug. Op 

het kaartbeeld op bladzijde 39 staat deze zone ook weergegeven. De verschillende 

kaartbeelden scheppen verwarring. Het hele gebied moet toch onderdeel zijn van de 

omgevingsvisie – kaart op bladzijde 8? 
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Blz 39 Tussen stadsrand en stadsruit “Voor stadsdeel Noord zijn de grensgebieden de 

oevers langs het Zwarte Water. Meer functies en activiteiten 0langs het Zwarte Water 

verhogen de beleving van de rivier en trekt dan meer mensen aan. De oevers worden 

voorzien van wandelpaden en openbaar groen. Nu is het er ’s avonds donker en 

verlaten en niet echt sociaal veilig, straks brandt er licht en zie je mensen wandelen en 

zitten; het Zwarte Water met zijn oevers als de gedeelde openbare ruimte van 

Stadshagen en Holtenbroek.”  

 

Wij menen dat dit in strijd is met het uitgangspunt in het raamwerk op bladzijde 56: “Er 

wordt in principe een terughoudend beleid gevoerd met het toevoegen van nieuwe 

bebouwing  binnen de hoofdgroenstructuur”. Eén van de geformuleerde topambities is 

het behouden en beschermen van cultuurhistorie, biodiversiteit en landschap als 

belangrijke fysieke waarden (bladzijde 54). Op bladzijde 115 staat bij rolopvatting: “We 

leggen ons prioriteiten vast, op basis van transparante afweging en zorgvuldige 

besluitvorming”. Wat is de waardevastheid van “principe, terughoudendheid, topambitie” 

hier? Op grond waarvan wordt afgeweken?  

 

Hoe verhoudt deze kaart gebiedsprofielen en beschrijving zich tot de Zwolse Groene 

kaart? Anders gevraagd – welke kaart is de vervanging van de Zwolse Groene kaart?   
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Belangrijkste conclusies en aanbevelingen  

•  Afwijzing van de extreme groeiambitie die in deze visie als onafwendbaar 

gegeven opgesloten zit. Ontwikkel scenario’s met verschillende prognoses 

inclusief de uitvoeringsconsequenties.  

•  Verwerk de effecten van OER en m.e.r. eerst in een aangepaste 

structuur/omgevingsvisie en leg deze opnieuw formeel ter visie. Mogelijk 

vertraagt dit enkele maanden, maar het leidt wel tot betere besluitvorming.  

•  Stel de uitvoeringsagenda rond biodiversiteit, natuurwaarden en versterken 

van de groene structuur voor de stad vast gelijktijdig met het aangeven van 

locaties voor woningbouw en andere ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen. 

Alleen zo worden natuur en milieubelangen hierbij voldoende geborgd.  

•  Stel de omgevingsvisie bij door een natuurwaardenkaart er integraal in te 

verweven (zie ook onze eerdere notitie). Gebruik deze ook als toetssteen bij het 

afgeven van omgevingsvergunningen.  

•  Stel een uitvoeringsplan op om energieneutraliteit te bereiken. Besteed 

hierin extra aandacht aan energiebesparing  

•  Werk de klimaathoofdstructuur in de definitieve omgevingsvisie beter en 

concreet uit, en licht de bijbehorende doelstellingen toe.  

•  Groene Vingers zijn een hoofdelement in zowel de identiteit als de 

natuurlijke kwaliteit van Zwolle. Stel nu de onaantastbare contouren hiervan 

vast, gekoppeld aan een visie op bescherming en versterking.  

•  Voorzie de parken van een matrix, in lijn met onze eerdere notitie . Geef 

daarbij welke waarden de parken vertegenwoordigen en koppel dit aan een 

lange termijnplanning.  

•  Zorg voor duidelijke overzichtskaarten met thema's infrastructuur, en 

milieustructuurvisie.  

•  Verdiep de omgevingsvisie en verdere uitwerkingen zo dat op de langere 

termijn actualisatie alleen onder strikte voorwaarden mogelijk is. Dit geeft 

maximale bescherming aan de kernkwaliteiten en eigen kracht van Zwolle.  
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•  Regel in de komende participatieverordening de zienswijze- en 

bezwaartermijnen zo dat maximale respons te verwachten is, dat is zeker niet 

in zomervakantietijd. 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

25-8-2020 Particulier 30 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Sinds de nieuwe dienstregeling voor stadsbussen op 17 februari 2019 is ingegaan rijdt 

er in Assendorp GÉÉN enkele bus meer!!!. 

Voorheen (gedurende meer dan 60 jaren) werden door de toenmalige buslijn 3 nog 7 

bushaltes aangedaan, welke kort daarvoor nog voor gigantische bedragen waren 

aangepast, zodat ouderen, gehandicapten, rolstoelrijders en mensen met kinderwagens 

zelfstandig de bus konden instappen. 

Assendorp heeft net als andere wijken voldoende ouderen en gehandicapten die omdat 

er geen bussen meer rijden weinig of niet meer buiten komen en vervolgens zeer 

moeizaam naar het ziekenhuis, station, andere stadsbussen, familie of de stad kunnen, 

want taxi's zijn te duur om regelmatig te gebruiken. Hierdoor slaat de vereenzaming 

uiteraard ook snel toe. 

Voor een stad als Zwolle is het toch te gek voor woorden dat een oude wijk als 

Assendorp met ca. 13.000 inwoners en waar meer dan 60 jaar een bus heeft gereden 

nu géén enkele mogelijkheid tot openbaar vervoer meer wordt geboden. 

 

 
Hierboven treft U de oude bushalte plaatsen van Assendorp aan.    en        Hopelijk 

komt het Assendorpse OV weer terug. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

 

 Graag ga ik in op de uitnodiging om als inwoner mee te denken, input te leveren om zo 

de visie vorm te gaan geven.  

 

Het gaat constant over ‘groei en ontwikkeling’. Maar de nadruk in deze visie blijft in mijn 

perspectief vooral liggen op het eerste, de ‘groei’. Van ontwikkeling zie ik weinig terug in 

de randvoorwaarden. De menselijke maat die de wethouder aanhaalt in zijn inleiding 

lijken te worden ondergesneeuwd in huizenaantallen en groeipercentages.  

 

Mijn Zwolle van morgen is fijn leven et stevige ambities voor de toekomst neerteleggen. 

Dat iédereen fijn kan leven in Zwolle. Dat zit ‘em mijns inziens in slim ontwikkelen i.p.v. 

harde groei cijfers. Mijn Zwolle van morgen heeft oog voor verschillende generaties en 

hun behoefte. Ik lees veel over werkende en huizenbezitters, maar wat zijn nu de 

ambities voor kinderen (kwalitatief groen, goede speelvoorzieningen, sport en sociale 

voorzieningen etc.) voor tieners/jeugd (bezigheid, sociale voorzieningen, hangplekken 

om overlast in woonwijken te minimaliseren, etc.) maar ook voor pensionado’s en vitale 

ouderen die lang zelfstandig thuis kunnen wonen om de zorgontwikkelingen en 

zorgtekorten in de toekomst te gaan ondervangen, bijv. door langer thuis te wonen, 

generatie woningen en sociale voorzieningen.  

 

Wat ik zou willen meegeven:  

- Heb lef als het gaat om leefbaarheid, duurzaamheid in inclusie en durf van het 

geijkte pad af te wijken dat kwantatieve groei ook zal leiden tot kwalitatieve groei. 

Leg stevige ambities neer om leefbaarheid te vergroten voor alle generaties 

burgers.  

- Houd een vinger ana de pols of groeiambities in kwantatieve zin nodig zijn. Bouw 

eerst ene af wat er al ingepland is (Breezicht, De Tippe), ga renoveren wat te oud 

en niet meer van deze tijd is en ga dán pas verder ontwikkelen en nieuw bouwen.  

- Leuke denkrichting: wat als de volgorde van het ‘huis van Zwolle’ (figuur pag. 16) 

eens omgedraaid zou worden? Hoe kun je door vitale solidaire gezonde duurzame 

standsdelen, klimaatbestendige stad creëren die vervolgens de stedelijkheid en 

economie versterken. Immers, bedrijvigheid ontstaat als je stadsdelen vitaal en 

gezond (gezondheidssector) solidair (maatschappelijke sector) en verduurzamen 

(MKB). Nieuwe initiatieven, community-sense en participatie worden zo veel meer 

gestimuleerd dan eerst focussen op economie en groei van de stedelijkheid.  

- Er wordt geschreven over de triple helix wanneer men spreekt over het innoveren 

met meerdere partijen. Echter, in het perspectief aangehaald in de visie klopt dit 

niet. Doordat de visie spreekt van ondernemers, overheid, kennisinstellingen, 

inwoners en maatschappelijke  
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• organisaties gaat dit om ‘quadruple’ of zelfs ‘quintuple helix’, wat een andere 

aanpak vergt dan beschreven in de visie. De kennisinstellingen kunnen dit vast 

beamen.  

- OV toekomstbeeld mist de ambities en commitment om Zwolle-Enschede 

verbindingen sterkt te gaan verbeteren om Zwolle te verbinden aan een andere 

groeiregio, die van Enschede. Ook Zwolle mag ondanks regionale/nationale 

karakter er zich harder voor maken en stevige ambities uitspreken.  

- Voorst als bedrijventerrein wordt niet aangepast/ligt geen visie/ambitie. Als 

Westenholte en Stadshagen leefbaarder en kwalitatiever beter wil aangesloten 

worden op/bij Zwolle, de binnenstad en de ‘stadsruit’, zal er meer gedaan moeten 

worden en meer kansen moeten worden benut door bijvoorbeeld kwalitatief groen 

(welke direct fungeert in termen van klimaatadaptatie, hittestress, waterberging), 

corridors, levendige stadsstraat etc.  

• Leuk weetje tenslotte, een persoonlijke noot. Ik identificeer mij in feite precies als de 

doelgroep van de visie: de groei, verhuizing voor werk/economie. Ik ben hier 

naartoe gekomen voor de stedelijkheid en werkgelegenheid. Maar als je mij, mijn 

partner zou willen behouden inwoner moet er ingezet worden op kwalitatieve 

ontwikkeling, niet kwantitatieve groei. Als mijn leefbaarheid en woongenot 

aantrekkelijk(er) wordt, dan blijf ik. Heb ik hier mijn gezin en nieuwe roots. Zo groei 

je óók kwantitatief als stad, al is het op langere termijn. Maar daar is een visie 

ideaal voor, lange termijn, ipv korte termijn groei intensiveren. 

 

Ik hoop u hiermee mee te hebben genomen in enkele gedachten en visies die ik mij kan 

voorstellen bij een nieuwe omgevingsvisie en mijn Zwolle van morgen. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

“De bewoners en ondernemers van het buitengebied nemen vaak zelf het initiatief om 

te komen tot een leefbaar en vitaal buitengebied. (..) De inwoners en ondernemers van 

het buitengebied vormen een krachtige en zelfredzame samenleving, met oog voor 

elkaar. Dat wordt mede geïllustreerd door het rijke verenigingsleven” (bron: 

samenvatting van de ontwerp omgevingsvisie). 

Bovenstaande citaat beschrijft de actieve rol die inwoners en ondernemers in het 

buitengebied spelen bij het behoud van leefbaarheid en vitaliteit van hun woon- en 

werkomgeving. De bewoners van de buurtschappen Schelle en Oldeneel en de 

buurtvereniging Schelle Oldeneel herkennen zich zeer goed in die omschrijving. 

Afgelopen jaren hebben we ons voortdurend ingespannen om te komen tot goede 

samenwerking met de gemeente Zwolle (en met andere partijen die actief zijn in dit 

gebied, zoals Waterschap, Vitens, SBB, Rijkswaterstaat, ProRail). Samenwerking die 

geheel in lijn is met hoofdstuk 5 van de omgevingsvisie waarin participatie wordt 

benadrukt.  

Met aandacht heeft buurtvereniging Schelle Oldeneel dan ook kennis genomen van 

‘Mijn Zwolle van morgen’. Met teleurstelling constateren we dat in deze omgevingsvisie 

iedere aanwijzing ontbreekt dat met de uitkomsten van de bestaande samenwerking (in 

de afgelopen jaren) ook de plannen en visies zijn gevoed. Tekenend is dat nergens in 

de omgevingsvisie het buurtschap Schelle Oldeneel wordt geduid (het buurtschap 

Schelle wordt niet eens genoemd!). Ook wordt voorbij gegaan aan de door de 

buurtbewoners opgestelde buurtvisie, waardoor allerlei mogelijkheden en kansen 

onbenut dreigen te blijven.  

Het enige voorbeeld in de opgestelde omgevingsvisie van concrete initiatieven in dit 

deel van Zwolle is het ‘Engelenpad’. Maar helaas is de communicatie en informatie over 

dit pad te beschouwen als een schoolvoorbeeld van gebrekkige coördinatie in de 

communicatie en (nog) niet gelukte participatie. Het roept bij de betrokken bewoners 

grote ergernis op.  

Deze twee constateringen onderstrepen eerdere ervaringen waaruit blijkt dat de 

participatieve aanpak die de gemeente Zwolle propageert, kwalitatief sterk kan en moet 

verbeteren. Helaas schieten de genoemde criteria voor het beoordelen van de kwaliteit 

van dat participatieproces (Hoofdstuk 5, blz. 114) schromelijk tekort. Deze criteria 

toetsen namelijk op geen enkele wijze of het participatieproces is uitgevoerd met de 

juiste stakeholders, of het proces is gegaan over het juiste onderwerp en of daartoe 

voldoende tijd is genomen! 

 

Samenvattende conclusie en oproep 

De participatieve aanpak die de gemeente Zwolle in Hoofdstuk 5 propageert, juichen we 

toe. Maar de ervaringen in de praktijk tonen aan dat de gemeente Zwolle deze 

participatieve aanpak nog lang niet onder de knie heeft. Het negeren van de bestaande 

overleg- en samenwerkingsvormen bij het opstellen van de omgevingsvisie, het 



 

82/293 

      

  

 32  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      

negeren van de door de buurtbewoners opgestelde buurtvisie van Schelle Oldeneel en 

de manier waarop wordt gecommuniceerd over het ‘Engelenpad’ ondermijnen de 

geloofwaardigheid, het vertrouwen en daarmee het draagvlak en de benodigde energie 

om samen te werken in de zo gewenste participatieve aanpak. Het verzoek is: 
1. deze samenwerking met buurtvereniging Schelle Oldeneel serieus te nemen en de 

opgestelde buurtvisie op te nemen als onderdeel van de omgevingsvisie (zie ad 1.) 
2. Het Engelenpad (voor wat betreft het deel dat door Schelle Oldeneel loopt) af te 

voeren van de lijst ‘levendige stadsstraten’ (zie ad 2.) 
3. De criteria waarmee de kwaliteit van het participatieproces door de gemeente wordt 

beoordeeld uit te breiden met het ‘AREIN’-criterium en het thema- en tijdcriterium 
(dit zijn criteria waarmee kan worden vastgesteld of in de participatieve aanpak is 
samengewerkt met alle belanghebbenden, of over het juiste onderwerp is 
gesproken en of voldoende tijd is genomen voor de participatie).(zie ad 3.) 

 

In de bijlage worden deze drie verzoeken nader onderbouwd en toegelicht aan de hand 

van de tekstdelen uit de Ontwerp Omgevingsvisie 2030. 

 

Het uitgangspunt dat buurtvereniging Schelle Oldeneel hanteert is dat we graag 

bijdragen aan een mooie en leefbare stad (via de participatieve aanpak). We roepen de 

gemeente Zwolle op tot coördinatie van de contacten voor eenduidigheid in 

communicatie en aanspreekbaarheid. Participatie als realisatiestrategie is een enorme 

opgave voor iedere gemeente, ook voor de gemeente Zwolle. Kleine fouten kunnen 

grote consequenties hebben voor draagvlak en vertrouwen van betrokken bewoners. 

Buurtvereniging Schelle Oldeneel werkt en denkt graag mee! 

 

Bijlage bij zienswijze: Uitwerking met verwijzing naar bronnen 

Ad 1: Buurtvisie Schelle Oldeneel 

Feiten en bronnen 

Ondanks de ronkende en lovende tekst in de samenvatting over de bewoners van de 

buitengebieden, wordt het buurtschap Schelle in de Ontwerp Omgevingsvisie niet één 

keer genoemd. In de opsomming van buurtschappen (pag. 108) wordt Oldeneel wel 

genoemd maar ontbreekt Schelle. 

 

De bewoners en gebruikers van Schelle Oldeneel hebben via een participatieve aanpak 

(waaraan meer dan 60% van alle bewoners heeft deelgenomen) in 2017-2018 een 

eigen buurtvisie opgesteld. Deze buurtvisie is in boekvorm verschenen en op 19 

januari 2019 aangeboden aan wethouder Van Willigen. In deze buurtvisie worden rust, 

ruimte, natuur, vrijheid en het agrarische en dorpse karakter als waarden door de 

bewoners en gebruikers gekoesterd. Waarden die ze willen beschermen.  

 

Conclusie en bezwaren 

We realiseren ons terdege de aantrekkingskracht van dit gebied voor bezoekers en met 

name inwoners van Zwolle. Deze aantrekkingskracht vormt een belangrijke legitimiteit 

om deze waarden te koesteren en te behouden, zo blijft dit gebied aantrekkelijk om te 

wandelen, fietsen of te verblijven en daarbij te genieten van de rust, de ruimte en de 

natuur. Anderzijds zijn we ook zeer beducht voor aantasting van deze waarden door 

een te grote toestroom van gebruikers.  De balans tussen bescherming van de waarden 
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van dit gebied en het beleven van de schoonheid en de natuur in dit gebied maakt een 

goede samenwerking tussen alle partijen die in dit gebied actief zijn noodzakelijk. Deze 

samenwerking bestaat inmiddels enige tijd en de betekenis en het onderlinge 

vertrouwen groeit. Deze samenwerking is een schoolvoorbeeld van de gepropageerde 

participatieve aanpak. Niet alleen vanwege de inhoud van de buurtvisie, maar ook 

vanwege (de erkenning van) het samenwerkingsproces met alle betrokken instanties is 

het verschrikkelijk jammer dat de omgevingsvisie Schelle Oldeneel onbenoemd laat. 

 

Ad 2: Levendige stadsstraten en het Engelenpad 

Feiten en bronnen 

In de Ontwerp Omgevingsvisie 2030 wordt op pag. 45 het concept Stadsstraten geduid. 

Stadsstraten zijn: “Het decor voor het dagelijks leven. Dat is wat stadsstraten doen, ze 

faciliteren het dagelijks leven. Het zijn de belangrijke openbare ruimtes van de stad; hier 

zijn winkels, café’s, kappers, boekenzaken, restaurants”. 

Op pag. 37 wordt het Engelenpad genoemd als voorbeeld van een stadsstraat. Op 

pagina 40 en 44 is een stadsstraat indicatief ingetekend vanaf de campus Windesheim, 

over landgoed Schellerberg naar de Schellerenkweg.  

Op basis van de definitie op pag 45 wordt dus gedacht aan een pad tussen de campus 

van Windesheim en de IJssel, dat als belangrijke openbare ruimte het dagelijks leven 

faciliteert (kapper, boekhandel, café), waarbij het traject over het landgoed loopt naar 

het buurtschap Schelle Oldeneel en eindigt op de dijk bij de IJssel (zie figuur 

overgenomen uit omgevingsvisie). 

 
Conclusie en bezwaren 
1. Een levendige stadsstraat zoals beschreven en ingetekend (pag. 40 en 44) staat 

haaks op de waarden uit onze buurtvisie en het behoud van het ‘cultuur historisch 
waardevol ensemble’. Het is evident dat het Engelenpad als ‘levendige stadsstraat’ 
op deze voorgestelde route door Schelle onhaalbaar en onwenselijk is.  

2. Maar dat is niet het enige: terwijl enkele betrokken bewoners door een 
gemeenteambtenaar worden geïnformeerd dat de route en de ideeën rondom het 
Engelenpad nog heel conceptueel zijn en ‘het allemaal nog alle kanten op kan’, 
wordt tegelijkertijd een omgevingsvisie gepubliceerd waarin dit pad al staat 
beschreven en met een (indicatieve) route. (Nota bene: al die andere straten in dit 
netwerk van ‘levendige stadsstraten’ zijn al bestaand!). En om het nog bonter te 
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over het Engelenpad (https://youtu.be/WyBkiSd-rG0) . Daarin vertelt nota bene 
wethouder Anker (!) over de route van dit pad tot aan de IJssel. Door de presentatie 
van de wethouder wordt het pad, de route en de inrichting direct gepromoveerd en 
geframed als beleid of beleidsvoornemen.   

Bewoners raken op deze wijze het vertrouwen in de samenwerking kwijt. Wat is waar? 

Wie moet ik geloven? Wat moet ik me aantrekken van deze omgevingsvisie? Wat is de 

waarde van het overleg met de ambtenaar? Is het al een beklonken kwestie? Deze 

ervaringen zijn ondermijnend voor het vertrouwen en de samenwerking tussen 

buurtbewoners en gemeente.  

 

Ad 3. Toetsingscriteria kwaliteit participatieproces 

Feiten en bronnen 

De onder ad 1. en ad 2. Genoemde kwesties laten zien hoe ingewikkeld een goed 

participatief proces is. Een goede beoordeling van de kwaliteit van het 

participatieproces ondersteunt de zo noodzakelijke verbeterslag. In de Ontwerp 

Omgevingsvisie 2030 wordt op pag. 114 een reeks criteria opgesomd waarmee de 

gemeente de kwaliteit van het participatieproces beoordeelt: 
• vroegtijdig 
• inclusief 
• begrijpelijke taal 
• toegankelijk in contact 
• proportioneel 

 

Conclusie en bezwaren 

Deze criteria kunnen wellicht hun nut hebben bij het beoordelen van de communicatieve 

kant van het participatieproces, maar om de kwaliteit van het participatieproces te 

beoordelen zin deze criteria volstrekt ondeugdelijk en ontoereikend. Daarvoor het dient 

de gemeente minimaal te toetsen: 
1. of de belanghebbende stakeholders allemaal betrokken zijn geweest (vaak wordt 

(in het Engels) AREIN als acronym gehanteerd: Authority, Resources, Expertise, 
Information, Need); 

2. of het participatieproces is gegaan over het juiste onderwerp (een positief 
toekomstig thema waarbij doel en middel duidelijk en gescheiden zijn!); 

3. of er voldoende tijd en gelegenheid is geweest voor betrokkenen om te participeren 
en zich met elkaar te ‘verbinden’ 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Als gevraagd een aantal reacties op uw concept omgevingsvisie. 

 

Visies tot 2030 

Hoe nuttig is dat?? 

Adaptief en flexibel plannen en alert blijven zou mijn motto zijn 

 

Tegen die achtergrond 

Een aantal NO regrets mi 

 

Dubbel grondgebruik 

Ik mis de stelligheid mbt de verplichting tot dubbel grondgebruik. Zuinig gebruik ruimtes. 

Zeker in binnenstad zou elke ontwikkeling zijn eigen ondergrondse parkeeroplossing 

moeten regelen. 

Vgl Groningen of Amsterdam. 

Incl het terugdringen van maaiveld parkeren. Hoge tarieven en weinig plekken 

 

Een risico wat u loopt is om voorbij te gaan aan corona en de structurele veranderingen 

hierdoor. (Fietsoplossingen) Stevige ontwikkelingen te verwachten mn tav openbaar 

vervoer en ruimtegebruik door horeca ca in de binnenstad. Ook de detailhandelssituatie 

zal hierdoor nog stevig beïnvloed worden 

Het verblijfsklimaat in binnenstad moet verder verbeterd worden. Vergroenen 

verduurzaming. Verbod op vervuilend verkeer hoort hierbij mi. Vgl andere moderne 

binnensteden. 

 

Toeristisch beleid 

 

U zou zich moeten oriënteren op Amsterdam en bijv Giethoorn voor het voorzijn van 

allerlei negatieve toeristische ontwikkelingen. Denk aan aantallen 

bootverhuurvergunningen  air bb beleid, Handhaving. Ligplaatsenbeleid 

 

Visie op wifi ca?? 

Is het niet verstandig hele binnenstad bijv breedband internet aan te bieden. 

 

In uw internationale ec passage loopt u wel wat achter. Bric landen redelijk achterhaald 

Relatie met China in andere daglicht. 

Echt achterhaald 

 

U baseert zich nog al op groei aantal inwoners  

De vraag of bij slechte economie de woningvraag zich blijft ontwikkeling als gedacht. 

Waarschijnlijker; 
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Rust op markt en weer meer mensen gemiddeld per woning als gedacht. 

 

Over huisvesting moeilijke doelgroep lees ik ook weinig. 

Waar ziet u de Poolse migranten gehuisvest irt logistieke profiel hessenooort. Waar wilt 

u begeleid wonen voorzieningen ca. 

 

Tenslotte 

 Heeft u erwachtingen rondom aantal kerken en herbestemming.  

Ik lees hier niets over. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Via Social media is mij duidelijk geworden dat de burger zijn/haar mening mag geven 

wat betreft de omgevingsvisie van Zwolle. Kernwoorden zijn grote groei economisch, 

maar ook van woningen... 

 

Ik schrik hier van. Meer dan dat. Het verstikt. Wie zegt nu dat de burger deze groei wil? 

Is mij dat ooit gevraagd? Dit is een aanname die de gemeente doet en een in mijn ogen 

oppervlakkige oplossing voor het kapitalistische systeem. Het lijkt wel alsof het nog als 

enige oplossing wordt gezien voor de woningnood. Gewoon meer bouwen... Wat dus 

meer mensen aantrekt, wat dus betekent dat we van alles meer nodig hebben.... Dat 

kan alleen opgevangen worden met onbeperkte groei. En dít wordt gezien als DE 

oplossing. Iets dat dus compleet onrealistisch is!! 

 

Wat is nu de kracht van Zwolle geweest in het verleden? Wat heeft de burger nu altijd 

gewaardeerd aan Zwolle? Als we nu eerst eens proberen om dat wat we hebben te 

versterken en uit te dragen naar andere steden. Dat wij gaan voor verbinding, niet het 

economische voorop stellen, maar de kwaliteit van leven?  

Laten we nu in Zwolle eerst eens zorgen dat de kwetsbare groepen niet nog meer hulp 

nodig gaan hebben. Hulp die vaak niet eens afdoende is. Jeugdzorg... Of de sociale 

wijkteams. Luister naar politie en naar inwoners. Wat staat er nu op 1? Nog meer 

winkels?  

Nee, dit gaat er bij mij niet in. Drugsgerelateerde overlast, overlast van jeugd die geen 

eigen plek meer heeft en geen sturing thuis. De groeiende trend van wegkijken bij mijn 

inziens ernstige problemen binnen de maatschappij, verloren functies van de 

wijkcentra... 

Wil Zwolle een grote jongen zijn, dan kan Zwolle ook rekenen op een toename van de 

problemen in de stad. Problemen die je alleen kunt oplossen als de basis solide is.  

 

Wellicht moet Zwolle eens durven af te wijken van gebaande paden die zich bewezen 

hebben niet te werken voor een samenleving. Groei is niet nodig om het voortbestaan 

te garanderen. Zet juist in op leefbaarheid. Maak dat het paradepaardje. Zoals Zwolle 

ooit groenste stad was. Zaken waar mensen echt trots op zijn en die de kwaliteit van het 

leven echt verbeteren.  

 

Dit zal er juist voor zorgen dat mensen blijven en er wat voor over hebben om hier te 

kunnen blijven! Dit is groei van een andere orde!  

Mensen zijn niet op zoek naar nog meer horeca... Nog meer nietszeggende winkels, 

nog meer overprijsde culturele uitjes. Mensen zoeken elkaar... En kunnen elkaar niet 

vinden! Dat heeft dit virus toch duidelijk gemaakt dacht ik.  
Ik ben nu echt teleurgesteld in Zwolle. We hebben zoiets moois......gehad.
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Hierbij deel ik u mijn visie mee te aanzien van de presentatie van de ontwerp 

omgevingsvisie van de gemeente. 

Ik lees op pagina 42 dat de hoogbouw de 70 meter niet mag overschrijden, dit in 

verband met de hoogte van de peperbus. Hoezo? Is dat ding heilig? Mag ik u eraan 

helpen herinneren dat in de 16e eeuw de toren van de Grote kerk al de 100 meter 

naderde? De huidige IJssseltoren gaat ook richting de 100 meter. 

Als er meer woningen moeten worden gerealiseerd en de buitengebieden buite schot 

dienen te blijven zou ik juist vol op de hoogbouw inzetten en ons niet met die idiote 70 

meter regel klem te zetten. 
De uitstraling van de stad zou met een indrukwekkende skyline aanzienlijk verbeteren, 
u heeft geen idee hoe prachtig de IJsseltorens er in de vroege wintermorgen bij staan, 
graag meer van dit soort gedurfde architectuur! 
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26-8-2020 Gemeente Raalte 36 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Wij hebben met belangstelling uw ontwerp Omgevingsvisie gelezen. Het ontwerp geeft 

ons ambtelijk geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 

 

Gelet op de periode dat het ontwerp ter visie is gelegd, midden in de zomerperiode, was 

het lastig om tot een integrale en bestuurlijke reactie te komen. Wij verzoeken u bij een 

volgende ter inzage periode daar rekening mee te houden.  

 

Veel succes bij de verdere uitwerkingen.  
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Las dat de deadline om mijn mening te delen over de omgevingsvisie ligt op 28 

augustus. Dus nog net op tijd hierbij mijn bijdrage. Wil daar wel even de kanttekening bij 

mij maken dat hoewel ik een geboren en getogen Zwollenaar ben, ik vanwege studie en 

werk overal en nergens gezeten heb. In binnen- en buitenland. Ook tegenwoordig, werk 

in Den Haag. Maar... Zwolle is mijn stad. Woon er met heel veel plezier. Maar wat ik 

met deze kanttekening wil aangeven is dat ik niet een Zwollenaar ben die op de hoogte 

is van alle ins en outs van de stad. Desondanks zijn er wel een aantal zaken waar ik mij 

over verbaas en/of die ik graag aankaart om ervoor te zorgen dat ik hier met veel 
plezier blijf wonen en hopelijk mijn kinderen (die nog moeten komen�) er met hetzelfde 

plezier blijven wonen.  

 

Allereerst de woningmarkt. Gekkenhuis. Algemeen bekend. Dus waarom is de 

maatregel van de woonplicht alleen van toepassing op nieuwbouw tot 260.000. Kijkend 

naar de prijzen van de nieuwbouwwoningen is dat echt maar een fractie. En is het 

juridisch onmogelijk om deze regel in te stellen voor bestaande bouw? Want in mijn 

ogen moeten woningen zijn voor mensen die Zwolle een warm hart toedragen, niet voor 

mensen die snel geld willen verdienen. En ik snap dat als je het helemaal aan banden 

legt je weer andere problemen krijgt. Dus misschien moet er een soort regel komen die 

stelt dat als het pand nu in bezit is van een investeerder het ook weer verkocht mag 

worden aan een investeerder. Maar is het nu in bezit van de persoon die er woont, dan 

mag het niet verkocht worden aan een investeerder. En kan me al wel wat haken en 

ogen indenken, maar zoiets. Want de woningmarkt moet echt wel wat aan gebeuren als 

een bevriend stel, beide docent, genoodzaakt zijn om buiten Zwolle te gaan wonen 

omdat het niet te betalen is. Zelfs Stadshagen is tegenwoordig al flink aan de prijs. 

 

Ten tweede evenementen. Er was een periode waarin Zwolle veel evenementen had, 

veel diversiteit ook. Maar ineens kwam daar een stop op door allerlei klachten over 

decibellen. In mijn ogen erg zonde voor een stad als Zwolle. Die zo nadrukkelijk aan de 

weg aan het timmeren was. Want ben veel in de Randstad, zelfs daar begon het op te 

vallen. En ineens kwam de klad er in. Er was zelfs sprake van vorig jaar dat het 

straatfestival niet door zou gaan. Dat was 15 jaar geleden, toen ik nog een tiener was, 

HET feest van het jaar. En ook het andere feest van het jaar, 5 mei, lijkt wat aan glans 

te verliezen de afgelopen paar jaar. Toen het dance gedeelte  op Turfmarkt was waren 

er wat problemen, toegegeven. Maar het was zo'n mooi geheel toen met het park, de 

Turfmarkt en de binnenstad. Tegenwoordig is het het park en aan de hele andere kant 

van Zwolle een dancefeest en in de binnenstad eigenlijk niets meer. In mijn ogen zou 

de gemeente de festivals en evenementen meer vrijheid moeten geven. 

 

Ten derde de IJsselhallen. Hoe de gemeente met Libema is omgegaan verbaast me. Ik 

baseer me op de krant. Was niet bij gesprekken. Maar het lijkt me dat als je zo lang zo'n 
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mooi bedrijf als de IJsslehallen hebt je toch wel constructief met elkaar in gesprek gaat 

over een opvolging en elkaar dan wel wat tegemoet komt. Want een evenementenhal 

hoort gewoon thuis in Zwolle. Van Pasar Malam tot de visbeurs tot aan concerten. Het 

geeft de stad aanzien, zorgt voor dagjesmensen, zorgt voor werkgelegenheid en voor 

volle horeca. Dus ik sta er van te kijken dat er zo makkelijk mee wordt omgegaan. En 

snap dat woningen ook belangrijk zijn. Maar er is in het stationsgebied in mijn ogen wel 

ruimte voor iets (bijvoorbeeld het oude sorteercentrum?). Helemaal vanwege de 

nabijheid van de treinen wat het voor mensen makkelijk maakt. Maar ook Dinoworld en 

die parkeerplaats, de andere parkeerplaatsen in de buurt, dichtbij de snelweg, niet te 

ver van het centrum. Daar moet in mijn ogen gewoon iets komen. Sowieso is het 

stationsgebied een gebied waar veel meer potentie in zit. 

 

Ten vierde, de groene randen van Zwolle. Omdat ik een Zwollenaar in hart en nieren 

ben nodig ik regelmatig mensen uit de randstad om eens langs te komen. Dan geef ik 

ze een soort tour door de stad. En we doen af en toe een deel van rondje Zwolle. Altijd 

waardering. Maar... Tijdens corona deed ik datzelfde deel van rondje Zwolle met wat 

Zwollenaren. Het verbaasde me dat zo weinig mensen weten hoe mooi Zwolle aan de 

randen is. Misschien goed om daar iets mee te doen. Meer gebiedsvriendelijke 

evenementen daar. En daarbij direct aandacht vragen voor die gebieden, om ze zo 

mooi te houden als ze zijn. Dat betekent ook dat er op een gegeven moment wel een 

stop moet komen op de groei. Want die randen moeten echt wel groen blijven in mijn 

ogen. Dat is wat Zwolle zo geweldig maakt. 

 

Ten vijfde, maar dat is denk ik algemeen bekend. De bereikbaarheid. De A28 is heel 

fragiel. En dat Zwolle niet in nachtnet zit zorgt in ieder geval voor mij wel voor wat 

beperkingen. 

 

Punt zes, de kracht van Zwolle ligt 'm in mijn ogen in de regio. Niet alleen de stad zelf. 

Dus ik denk dat het goed is als we ook de omliggende dorpen en steden zaken gunnen. 

Niet alle festivals hoeven in Zwolle zelf te zitten. Niet alle mooie bedrijven hoeven hier 

een vestiging te hebben. Maar door het wel in de regio te hebben/houden draagt dat 

ook bij aan Zwolle. 

 

Tot slot, het centrum. Met de groei van Zwolle merk je dat het centrum soms wat klein 

is. Ga zonder reservering proberen een restaurant te vinden op zaterdag en je hebt een 

helse klus. Misschien goed om meer in te zetten op centra zoals die van Stadshagen en 

Zwolle Zuid. Dat niet iedereen naar het stadscentrum komt. Want als ik naar mezelf kijk, 

voor horeca en vermaak ga ik 99% van de tijd naar het centrum. Af en toe naar 

Parkpaviljoen, Engelse werk of Lakeside. En dat is het. Misschien is het mijn beperking. 

Maar ik heb het gevoel dat het centrum iets te klein aan het worden is.  

 

Heb de omgevingsvisie gelezen (de samenvatting) en bovenstaande punten zou ik daar 

graag aan wilen toevoegen. Hopelijk hebben jullie er wat aan. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Met belangstelling heb ik de Omgevingsvisie ‘mijn Zwolle van morgen’ doorgenomen. 

Onderstaand heb ik mijn belangrijkste commentaarpunten samengevat. Mijn 

hoofdconclusie is dat de onderbouwing van de Omgevingsvisie onvoldoende is omdat 

de effecten op het milieu en de leefomgeving in het Omgevingseffectrapport (OER) 

onvolledig in beeld zijn gebracht. Daarmee wordt niet voldaan aan de m.e.r.-plicht. Dat 

betekent m.i. dat er aan de Omgevingsvisie door de gemeente geen juridische 

aanspraak ontleend kan worden. 

 

1. Rijkwijdte OER onvoldoende als m.e.r.-plicht 

- Globale niveau OER sluit niet aan op detailniveau van de Omgevingsvisie m.b.t. de 

daarin voorgestelde ontwikkelingen en plannen. De omgevingsvisie bevat nl. een aantal 

concrete voorstellen t.a.v. keuzes en inrichting van het plangebied van de gemeente. 

De betreffende voorstellen beperken zich niet alleen tot het urbane gebied. Daar en 

tegen heeft de OER een globaal karakter en worden de effecten alleen in grote lijnen 

beschreven. 

- De OER beperkt zich tot de urbane ontwikkelingen en de effecten van de onderzochte 

scenario’s. De effecten op de suburbane ontwikkelingen, waarvoor een 1-op-1 

koppeling bestaat met de in de OER beschouwde scenario’s, blijven buiten 

beschouwing. Terwijl ook, of juist, in het suburbane gebied en buitengebied zich het 

spanningsveld manifesteert tussen bijvoorbeeld wonen, natuur, bereikbaarheid en 

mobiliteit. Er is gekozen om dat buiten beschouwing te laten en dat is een omissie. 

 

2. Opzet en structuur document 

- Het document maakt een ‘opgeblazen indruk’ door gebruik van (te) veel en (te) gelikte 

teksten. Ook is sprake dat dezelfde aspecten meerdere malen en in verschillende 

paragrafen aan bod komen in het document. Dat komt niet ten goede aan de 

toegankelijkheid en leesbaarheid van het document. 

- Het ontbeert het document aan een goede structuur waarbij de aspecten hiërarchisch, 

naar schaalniveau of thema aan bod komen. Er wordt nu ‘van de hak op de tak’ 

gesprongen. Ook dat komt niet ten goede aan de leesbaarheid van het document. 

 - Het document bevat nog een groot aantal typo’s die storend werken op de 

leesbaarheid. Waarschijnlijk is dat het gevolg van het achterwege laten van een laatste 

controleslag in combinatie met de grote haast bij de vrijgave van het document. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

 Wij hebben kennis genomen van uw ontwerp omgevingsvisie Mijn Zwolle van morgen 

d.d. 30 juni 2020. Namens landgoed Schellerberg te Zwolle dien ik hierbij onze 

zienswijze in.  

In de omgevingsvisie wordt het voornemen vermeld van de aanleg van een aantal 

stadsstraten, onder meer tussen de stad en het zuidelijk buitengebied als recreatief 

verkeerspad. Op de kaartjes op pagina 44, 77 en 79 zijn een aantal stadsstraten 

geprojecteerd over ons particuliere landgoed Schellerberg. De aanleg van dit nieuwe 

pad over ons landgoed zien wij niet als een geschikte optie. De aanleg van een 

doorgaand pad zal negatieve effecten hebben op de cultuurhistorische waarden van de 

als rijksmonument aangemerkte buitenplaats en de kwetsbare natuur.  

Voorts zijn we bereid om hierover in gesprek te gaan. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Wij willen graag commentaar geven op de Omgevingsvisie 2030 

 

Groei / 40 procent bijbouwen 

Het belangrijkste punt is de Omgevingsvisie vinden wij de plannen voor de groei van 

Zwolle de komende jaren. De plannen om Zwolle te laten groeien worden 

gepresenteerd als een vaststaand feit. Dat is het helemaal niet. Groei in keuze. Niet 

iedereen is het daarmee eens. Het voornemen om het aantal woningen in Zwolle met 

40% te laten toenemen vinden wij een absurde visie. Dit houdt geen rekening met 

andere belangrijke punten zoals groen, milieu, natuur en recreëren.  

De verantwoordelijk wethouder noemde in De Stentor dat Zwolle moet groeien omdat 

‘’mensen uit het westen’’ graag naar het oosten willen komen te wonen. Dat moet je 

JUIST NIET WILLEN. Laat die westerlingen lekker in het westen blijven! Waarom willen 

randstedelingen naar steden in het oosten komen, zoals Zwolle. Dat is omdat het in het 

westen veel te druk is en volgebouwd is. We moeten er voor waken dat Oost-Nederland 

een verlengstuk van de Randstad wordt. In oost Nederland waaronder Zwolle is het op 

dit moment nog prettig om te leven. Waarom is dat? Omdat hier nog rust en ruimte is. 

Door Zwolle te laten groeien (40% is sowieso absurd) wordt het leefklimaat er hier niet 

prettiger op. Zwolle zal de randstad achterna gaan. 

We moeten helemaal niet willen dat Zwolle een plek biedt aan randstedelingen om hier 

te wonen. Reken er niet op dat die mensen die vanuit de Randstad hierheen verhuizen 

in Zwolle en omgeving komen te werken. Absoluut niet. Die mensen komen lekker 

profiteren van het fijne leefklimaat hier. Maar het overgrote deel zal blijven werken in de 

Randstad. Dat levert een enorme milieu- en verkeerselasting op. Dat is absoluut niet 

gewenst en niet van deze tijd. 

 

Groter en meer is niet altijd beter. Wij noemen het grootheidswaan van Zwolle (met 

Zwolle bedoelen we de bestuurders). ‘’Klein’’ en ‘’fijn’’, is beter dat ‘’groter’’ en ‘’meer’’. 

Zwolle is een middelgrote provinciehoofdstad. Laten we dat zo houden. Het is te hopen 

dat Zwolle niet een stad als Almere achterna gaat. Het is te hopen dat het niet een 

voorstad van de Randstad wordt.  

 

Overlast grote stad 

Een grote stad kent typisch overlast: overlast van jeugd, zware criminaliteit. Afgelopen 

jaar heeft Zwolle te maken gehad met zware criminaliteit: schietpartijen, 

drugsgerelateerde criminaliteit. Dat soort zaken zullen sterk toenemen zou Zwolle nog 

meer groeien. Onlangs hebben we veel steekpartijen onder jeugd gezien in Nederland. 

Gelukkig was dit Zwolle bespaard gebleven. Dat gaat ook toenemen. 

Mocht Zwolle groeien, dan gaan we ook de ‘’grootstad’’ achterna op het gebied van 

overlast.  
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In mijn jeugd, en dan heb ik het over 30-40 jaar geleden had Zwolle ongeveer 80.000 

inwoners. Op dit moment bijna 125.000. Dat is al een dikke toename van 50%. Een 

groei van 40% woningen zou ook inhouden een groei van 40% van het inwonertal. Dat 

zou een toename van 50.000 inwoners zijn. Hiermee gaat Zwolle richting de 200.000 

inwoners. We mogen hopen dat dit nooit zal gebeuren! 

 

Buitengebied 

Zwolle heeft een mooi buitengebied. Daarom is het in Zwolle zo fijn wonen. Willen we 

dat opgeven voor groei? Hopelijk niet. Dat is een absurde, kortzichtige gedachte. Het 

buitengebied is belangrijk voor natuur, milieu en recreatie en voor de boeren. Dat moet 

zo blijven. 

 

Berkum 

Wij zijn woonachtig in Berkum. Ik kan me herinneren dat er ooit plannen waren om een 

Berkum II bij te bouwen. Dit was in de jaren 2007/2008. Dit zou dan aan de zuidkant 

van de Nieuwe Vecht moeten zijn, in het gebied dat begrensd wordt door de 

Kuyerhuislaan en de Tussen de Verlaten. Ik kan me herinneren dat ik toen ingesproken 

heb voor de gemeenteraad tegen dit plan. ‘’Gelukkig’’ kwamen toen de kredietcrisis en 

de crisis op de woningmarkt, en ging het plan niet door. We mogen hopen dat dit plan 

nu met de onzinnige huidige toekomstvisie niet uit de ijskast gehaald wordt en alsnog 

nieuw leven ingeblazen wordt. Berkum is groot genoeg. Het buitengebied van Berkum 

heeft een belangrijke functie om het leefklimaat prettig te houden. Dit hoort groen te 

blijven. 

Het plan was om als er een Berkum II zou komen de toegangsweg via de Erasmuslaan 

te laten gaan. Dit is een onzinnige gedachte. Het Erasmuslaan-gebied wordt 

gekenmerkt door groenstroken. Dit is een groene long van Berkum. Dat dient behouden 

te blijven. Wat voor Berkum in het klein geldt, geldt voor Zwolle in het groot. De 

buitengebieden hebben een belangrijke functie. Zij zijn de longen van de stad! 

 

 

Groen / milieu 

De toekomstvisie moet gericht zijn op groen en milieu. 

Wat we hebben aan groen dient behouden te blijven. Groen in de stad dient juist 

uitgebreid te worden. 

Groen heeft een balangrijke functie. Dat heeft ook te maken met de gevolgen van de 

klimaatverandering. We dienen voorbereid te zijn op extreem weer. Te denken valt aan 

wateroverlast en extreme hitte. 

Er dient ingespeeld te worden op wateroverlast, hetzij overlast door extreme 

regenbuien, hetzij overlast door overstromingen door rivierwater. De stad dient hierop 

ingericht te worden. Dat kan ondermeer door meer groen in de stad. Groen houdt water 

vast. Stenen niet.  

Het buitengebied speelt ook een grote rol bij het opvangen van wateroverlast. Deze rol 

van het buitengebied zou uitgebreid kunnen worden. Dat kan niet als je het vol bouwt. 

Veel tuinen bestaan uit louter terras en stenen. Dit is funest voor de afvoer van 

regenwater. Dit werkt ook nog eens niet verkoelend, maar verhittend in perioden van 

hitte. Het oppervlak steen dient te verminderen, en het opervlak groen dien vergroot te 



 

96/293 

      

  

 40  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      

worden. Dit kan ondermeer door particulieren te stimuleren hun tuin anders aan te 

leggen. Groen dient beloond te worden. Stenen bestraft. Dit kan door een onroerend 

zaakbelasting afhankelijk te laten zijn van het oppervlak stenen / groen. 

 

Overlast extreme hitte 

We zullen steeds meer te maken krijgen met extreme hitte. Stenen en beton fungeren 

als ovens. Groen koelt af. Er dient meer groen en water in de stad te zijn dat als 

afkoeling kan dienen. Te denken valt aan uitbreiding parken, groenstroken, het 

stimuleren van groene daken en gevels. Meer aanplant van bomen 

 

Groen in de stad 

Planten en bomen hebben een zeer belangrijke functie voor het leefklimaat. Dit omdat 

ze verkoelen, en ook omdat ze de lucht zuiveren van fijnstof. Fijnstof is zeer gevaarlijk 

voor de gezondheid. De stad moet zoveel mogelijk bomen bevatten. Naaldbomen 

zuiveren de lucht nog beter dan loofbomen. Naaldbomen zijn het hele jaar groen. 

Loofbomen niet. We zien in de stad vooral loofbomen. Het zou goed zijn ook 

naaldbomen (zoals spar, den en larix) aan te planten. Zoals gezegd, dit soort bomen 

zuiveren de lucht veel beter, en geven ook een mooie biodiversiteit. 

 

Hoe het niet moet 

Voorbeelden hoe het niet moet zijn stenen woestijnen zoals het plein tegenover het 

stadskantoor. Ook de pleinen en markten in de binnenstad zijn veel te steriel en kaal. 

Hier is veel te verbeteren door meer groen en waterpartijen aan te leggen. Op zo’n 

manier creëer je een verkoelend effect. 

 

Naaldbomen 

Elk jaar in december wordt er een grote sparreboom op de Grote Markt als kerstboom 

geplaatst. Deze boom wordt dan ergens elders in de gemeente gekapt. Zo’n kerstboom 

staat feestelijk. Het kappen van zo’n boom is niet meer van deze tijd. Het zou veel beter 

zijn om permanent ergens in de stad een grote sparre- of denneboom te planten, en die 

gewoon te laten staan. In december kan die dan als kerstboom opgetuigd worden. 

 

Binnenstad 

Autovrij / autoluw 

We delen de visie om in de binnenstad minder toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer 

te maken. De binnenstad dient autoluw, en misschien wel autoluw te worden. 

Verkeer 

Gebruik van gemotoriseerd verkeer dient ontmoedigd danwel bemoeilijkt te worden. 

Gebruik van Openbaar Vervoer dient gestimuleerd te worden. Fietsen dient 

gestimuleerd te worden. Gebruik van brommers en snorfietsen dient ontmoedigd te 

worden. Een plaatselijke helmplicht voor snorfietsen zou hierin passen  

 

Conclusie en samenvatting 

 

In Zwolle is het nog prettig wonen. Dit heeft te maken met het feit dat het niet een te 

grote stad is en het feit dat Zwolle een fijn buitengebied heeft. Dit moet zo blijven. Groei 
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past hier niet in!. Zou Zwolle groter worden, dan wordt het niet een prettiger stad. Groot 

is niet altijd beter. Laten we het klein en fijn houden. Wij zijn niet in waarom Zwolle 

Randstedelingen zou moeten faciliteren om buiten de Randstad te wonen. Laat hen 

lekker in de Randstad blijven!  

Zwolle is groot genoeg. Eigenlijk al te groot. Nog groter is grootheidswaan! De 

buitengebieden en de groene gebieden in de stad hebben een belangrijke functie op 

het gebied van milieu en bescherming tegen overlast door extreme wateroverlast en 

extreme hitte. 

De toekomst van Zwolle dient gericht te zijn op: milieu, groen, maatregelen tegen 

overlast door extreme hoeveelheden water, en tegen overlast door extreme hitte. 

Uitbreiding van het aantal woningen past hier niet in. Het voornemen om het aantal 

woningen met 40% te doen toenemen is krankzinnig en absurd! 
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26-08-2020 Leenrent b.v. 41 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Wij hebben de Ontwerp Omgevingsvisie bestudeerd en op hoofdlijnen onderschrijven 

we deze zoals die nu in concept voorligt. De visie treedt nog niet in verder detail over de 

deelgebieden; de visie is immers een uitnodiging om de gewenste ontwikkelrichtingen 

verdere uit te werken. Graag geven we daar gehoor aan en maken u hierbij graag 

deelgenoot van onze (huidige) visie op hoofdlijnen op de bij ons in eigendom zijnde 

locatie: het Leenman terrein.  

  

In onze beleving vormt onze locatie, het Leenman terrein met een totaaloppervlakte van 

maar liefst 16.000 m², een belangrijk ‘scharnierpunt’ tussen de deelgebieden 

‘Zwartewaterallee’ en ‘Zwartewaterzone’ en kan het Leenman terrein dienen als 

zelfstandig ‘icoonproject’. Vanzelfsprekend zijn er raakvlakken en verbindingen met de 

deelgebieden ‘Zwartewaterallee’ en de ‘Zwarte Waterzone’, maar ons inziens dient 

vanwege de zeer specifieke en uitgesproken ligging van het Leenman terrein, een 

zelfstandig ‘icoonproject’ gerealiseerd te worden. 

  

De locatie ligt op een zeer prominente hoek tussen de twee genoemde deelgebieden en 

is gelegen op een belangrijk snijpunt van wegen en waterstructuur. De locatie is een 

baken aan de Stadskade en vormt een markering van de stad aan de Waterpoort. De 

locatie verdient ons inziens daarmee een eigen visie en eigen programma: een iconisch 

en aantrekkelijk verblijfsgebied en ontmoetingslocatie waar wonen, werken, horeca en 

leisure samenkomen. Een locatie met stedelijke allure met hoogwaardige architectuur 

met hoogbouwaccenten tot 70 meter, waarmee recht wordt gedaan aan deze ligging. 

Hierbij dienen de zichtlijnen vanuit de directe omgeving (o.a. Deltion) en het contact en 

de beleving van het water in tact te blijven. Deze ontwikkel ambitie sluit ook aan bij de 

uitgangspunten van de ontwikkelzone ‘Stadsruit’ waarbinnen het Leenman terrein valt. 

Qua invulling (zonder uitputtend te zijn) wordt gedacht aan een passende mix van 

woningen (studentenwoningen, starterswoningen, seniorenhuisvesting, vrije sector) 

alsmede horeca en leisure in de plint. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de 

enorme woningbouw opgave die de gemeente Zwolle zich ten doel heeft gesteld: een 

groeiambitie van 25.000 woningen tot het jaar 2040. 

  

Zoals hiervoor al aangegeven is in de Omgevingsvisie (bij onderdeel 3.2.3) het 

Leenman terrein onderdeel van de strategische ontwikkelzone ‘Stadsruit’: een gebied 

bestemd voor nieuwe, grote stedelijke ontwikkelingen. Op de kaart van ruimtelijke 

plannen valt echter een gedeelte van het Leenmanterrein buiten deze zone. Het 

Leenman terrein dient echter in zijn geheel binnen de ontwikkelzone ‘Stadsruit’ te 

worden opgenomen.   
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Een ruwe, concept-stedenbouwkundige opzet voor de locatie is in de maak als 

praatstuk. Voor de omgevingsuitdagingen (o.a. geluidszones e.d.) zien we passende 

oplossingen en deze uitdaging gaan we graag aan.  

  

Graag wisselen we hierover nader met u van gedachte om deze visie en ontwikkeling 

concreet te maken, waarbij de uitgangspunten van de beoogde ontwikkeling in de 

definitief vast te stellen Omgevingsvisie kunnen worden verwerkt. 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

26-08-2020 Bewoners ZwarteWaterZone 42 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Graag uiten wij onze waardering voor de grote lijnen welke u in de omgevingsvisie op 

de toekomst hebt uiteengezet. Deze getuigt van ambitie in de benadering van zich 

gestaag voltrekkende ontwikkelingen op klimatologisch en sociaaleconomisch terrein. 

Voor één aspect willen we bijzondere aandacht vragen: geluid, als factor in de 

leefomgeving. 

Wij betrekken onze inbreng op de passages pagina 17 over de leef kwaliteit, pagina 28 

over de betekenis van groen en water, en onder meer de pagina’s 37 e.v. waar de 

Zwartewaterzone wordt beschreven, gecombineerd met wonen en thuiswerken die in 

meerdere passages uit uw visie ter sprake komen. 

Ons verzoek aan u, bij de uitwerking van deze visie op de mogelijkheden van de Zwolse 

ruimte, en met name (want toekomstig) bij de strategische ontwikkelzones, is om zich 

rekenschap te geven van effecten die het produceren van geluid met zich meebrengen 

voor alle burgers die die ruimte met elkaar delen. 

Ons aandachtspunt, dat we hierbij indienen, is dat er bij de invulling van water-

recreatieve functies inrichtingsalternatieven geboden worden voor vertier zoals 

zwemmen en varen die zich qua gedrag en geluidsniveau verdragen met de woon- en 

thuiswerkfuncties van gebouwde omgeving in de onmiddellijke nabijheid daarvan. 

Tot nadere toelichting graag bereid, 
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26-08-2020 Engie 43 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Met dit schrijven geeft ENGIE Energie Nederland N.V. (verder: ENGIE) haar zienswijze 

op de Ontwerp omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ en de onderliggende 

Omgevingseffectrapportage zoals deze door de gemeente Zwolle ter visie zijn gelegd 

van 17 juli tot er met 27 augustus 2020. 
 

Wij waarderen uw initiatief om op een zorgvuldige wijze alle ruimtelijk relevante 

belangen en ambities in en om Zwolle integraal af te wegen in uw Omgevingsvisie. Dit 

is geen eenvoudige opgave en u heeft dan ook reeds veel tijd en inzet geïnvesteerd in 

het proces van de totstandkoming van deze conceptvisie. Wij complimenteren u graag 

met het resultaat dat nu voorligt en we hebben met veel waardering kennisgenomen 

van uw Ontwerp Omgevingsvisie. In onze zienswijze zullen wij specifiek ingaan op 

enkele punten ten aanzien van het gebied Harculo, en benoemen wij daarnaast enkele 

onderwerpen die betrekking hebben op het thema energie.  

 

HARCULO 

Samen met onder meer de gemeente Zwolle en provincie Overijssel werkt ENGIE aan 

de planvorming voor herontwikkeling van het terrein van de voormalige 

elektriciteitscentrale Centrale Harculo aan de rand van de wijk Zwolle-Zuid. Wij 

verwachten uw Raad later dit najaar te informeren over de concept-gebiedsvisie. Naast 

mogelijkheden voor duurzame energieconcepten kijken de samenwerkingspartners 

naar de mogelijkheid van wonen, werken, recreëren en natuur op het terrein van 

Centrale Harculo. ENGIE is dan ook verheugd dat het terrein in de Ontwerp 

Omgevingsvisie genoemd wordt als een kansrijke locatie voor woningbouw en is 

verbeeld als onderdeel van een strategische ontwikkelzone. ENGIE steunt dit 

uitgangspunt van harte en ziet dit als een extra aanmoediging om de concept-

gebiedsvisie voor het terrein van Centrale Harculo, met de gemeente Zwolle, 

omwonenden en andere betrokken partijen, in een gedegen participatie traject, verder 

vorm te geven. Naast het onderschrijven van het aanduiden van het terrein van 

Centrale Harculo als een kansrijke plaats voor woningbouw heeft ENGIE enkele vragen 

en opmerkingen op de Ontwerp Omgevingsvisie. Deze zijn navolgend verwoord. 

 

1. Wonen 

Zoals voorgenoemd beschreven is het terrein van Centrale Harculo in de Ontwerp 

Omgevingsvisie aangemerkt als één van de kansrijke locaties voor woningen. In relatie 

tot deze kansrijke locaties is op pagina 38 aangegeven dat: “Na de afbouw van 

Stadshagen in 2026 is nog behoefte aan geschikte locaties om 800-1000 suburbane 

woningen te realiserenc” 

a. Is door de gemeente een relatie voorzien tussen het moment van het zo 

mogelijk opstarten van woningbouw op het terrein van Centrale Harculo en het 

afronden van de woningenbouw in Stadshagen?  
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b. ENGIE is er voorstander van om, indien de voortgang van de herontwikkeling 

van het terrein van Centrale Harculo dit mogelijk maakt, eerder dan 2026 te 

beginnen met de woningbouw op deze locatie en verzoekt de raad hieromtrent 

geen relatie te leggen met de voortgang van de woningbouw in Stadshagen. 

  

2. Zeer waardevolle natuur 

ENGIE wil benadrukken dat zij binnen de voorziene herontwikkeling van het terrein van 

Centrale Harculo in samenwerking met onder meer de gemeente en natuurorganisaties 

de natuurwaarden op- en rond het terrein van Centrale Harculo wil versterken. 

Desalniettemin heeft ENGIE de navolgende vragen en opmerkingen met betrekking tot 

het onderwerp natuur in relatie tot het terrein van Centrale Harculo. In de Ontwerp 

Omgevingsvisie is op pagina 55 een visualisatie gegeven van de waardevolle en zeer 

waardevolle natuur binnen de gemeente. Hierbij is een deel van het terrein van Centrale 

Harculo aangemerkt als zeer waardevol, zonder dat deze momenteel een dergelijke 

status heeft. Dit betreft onder meer grond waar tot voor kort gebouwen stonden en 

grond die momenteel bestaat uit intensief gemaaid grasland. Deze visualisatie komt 

tevens niet overeen met de kaart ‘Raamwerk natuurwaarden’ die onder de noemer van 

‘overige informatie’ beschikbaar is op de website Ruimtelijkeplannen.nl en bedoeld lijkt 

als onderdeel van de Ontwerp Omgevingsvisie. Dit zou betekenen dat hier wellicht 

sprake is van een omissie. 

 

ENGIE staat op het standpunt dat gebieden op en rond Centrale Harculo in eigendom 

van ENGIE, die momenteel niet zijn aanwezen als onderdeel van een Natura 2000-

gebied of van het Natuurnetwerk Nederland, binnen de Omgevingsvisie geen natuur 

gerelateerde status zouden moeten krijgen. 

a. ENGIE verzoekt de gemeente de visualisatie op pagina 55 van de Ontwerp 

Omgevingsvisie aan te passen en om te bevestigen dat het niet haar bedoeling 

is om binnen de Omgevingsvisie andere gronden van ENGIE op en rond 

Centrale Harculo aan te merken als zeer waardevolle of waardevolle natuur, 

anders dan die gronden die reeds zijn aangewezen als onderdeel van een 

Natura 2000-gebied of van het Natuurnetwerk Nederland. De tekst in paragraaf 

3.1.1 doet ons vermoeden dat bij het aanwijzen van zeer waardevolle en 

waardevolle gebieden in de Ontwerp Omgevingsvisie niet zozeer sprake is van 

nieuw beleid als wel van een constatering van de huidige situatie, waarbij 

gebieden die momenteel onderdeel zijn van een Natura 2000- gebied of van het 

Natuurnetwerk Nederland per definitie zijn aangeduid als zeer waardevol. 

b. ENGIE verzoekt de gemeente te bevestigen dat de in de Ontwerp 

Omgevingsvisie aangeduide status van zeer waardevol in de visualisatie op 

pagina 55 geen andere betekenis heeft dan de constatering dat de betreffende 

gebieden onderdeel uitmaken van een Natura 2000-gebied en/of van het 

Natuurnetwerk Nederland. 

c. Indien de gemeente wel een andere intentie heeft met de aanduiding �zeer 

waardevol� en hier, buiten de reeds bestaande beoordelingskaders vanuit de 

Wet Natuurbescherming t.a.v. Natura 2000- gebieden en het Natuurnetwerk 

Nederland, een aanvullend beschermingsniveau wil meegeven, in de vorm van 

een gemeentelijk beleidskader voor bijvoorbeeld toekomstige 
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omgevingsplanprocedures, verzoekt ENGIE de gemeente aan te geven op 

basis van welke informatie en beoordelingscriteria een gebied als zeer 

waardevol is aangemerkt.  

d. Daarnaast verzoekt ENGIE de gemeente, bij het bestaan voor voorgenoemde 

mogelijke andere intentie, aan te geven wat de implicaties zijn ten aanzien van 

toekomstige beleidskeuzen bij de ontwikkeling van een gebied die is 

aangemerkt als zeer waardevol in de gemeentelijke Omgevingsvisie c.q. wat 

een eventueel aanvullend beschermingsniveau zou omvatten.  

 

Indien er sprake is van een wens vanuit de gemeente tot een aanvullend 

beschermingsniveau voor gebieden die zijn aangemerkt als zeer waardevol, vraagt dit 

bij het aanwijzen van deze gebieden een zeer zorgvuldige afweging. In het specifieke 

geval van de havens van Centrale Harculo is uit eerder ecologisch onderzoek niet 

gebleken dat deze een belangwekkende bijdrage leveren aan het verwezenlijken of 

behouden van instandhoudingsdoelstellingen, noch zijn de havens aangeduid als te 

behouden habitattype. In het kader van de gebiedsontwikkeling van het terrein van 

Centrale Harculo zal nieuw onderzoek worden uitgevoerd om nader inzicht te krijgen in 

de ecologische betekenis van de havens en haar oevers. 

 

e. ENGIE verzoekt de gemeente de havens van Centrale Harculo en haar oevers 

in elk geval niet aan te duiden als ‘zeer waardevol’ vanuit het oogpunt van 

natuur totdat nader onderzoek naar de ecologische betekenis van deze 

gebieden is uitgevoerd, indien de gemeente met deze aanduiding een ander 

doel beoogt dan de constatering dat deze onderdeel uitmaken van een Natura 

2000-gebied en of van het Natuurnetwerk Nederland. 

 

Nogmaals willen wij benadrukken dat ENGIE de versterking van de natuurwaarden 

binnen de herontwikkeling van het terrein van Centrale Harculo ambieert en ook zal 

opnemen in de conceptgebiedsvisie. Dit echter zonder dat op voorhand andere 

activiteiten in en rond de havens, zoals bijvoorbeeld sport/recreatie, door de 

Omgevingsvisie als beleidskader van gemeente Zwolle, onmogelijk worden gemaakt. 

 

3. Hoofdgroenstructuur 

Op pagina 57 van de Ontwerp Omgevingsvisie is een verbeelding opgenomen met als 

titel ‘Landschap en hoofdgroenstructuur’, hierbij is een deel van het terrein van Centrale 

Harculo aangemerkt als hoofdgroenstructuur (zie de uitsnede in afbeelding 1).  

 

Dit gebied is in tegenstelling tot sommige andere gebieden in Zwolle niet aangemerkt 

als ‘versterking hoofdgroenstructuur’, waarmee ENGIE vermoedt dat de gemeente 

veronderstelt dat dit reeds een bestaand onderdeel van de Hoofdgroenstructuur is. 

ENGIE merkt echter op dat het voornaamste deel van het terrein van Centrale Harculo 

dat in de Ontwerp Omgevingsvisie is aangeduid als hoofdgroenstructuur, en tot voor 

kort deel uitmaakte van een energie-industrieel complex, momenteel hoofdzakelijk 

bestaat uit al dan niet intensief gemaaid grasland, is bebouwd of bestaat uit 

terreinverharding. Voorts maken deze terreindelen momenteel geen onderdeel uit van 
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de door de gemeente aangemerkte hoofdgroenstructuur zoals deze is vastgelegd in ‘de 

groene kaart van de gemeente Zwolle’ (zie afbeelding 2). 

 

 
 

a. ENGIE verzoekt de gemeente aan te geven op basis van welke informatie en 

beoordelingscriteria een aanvullend deel van het terrein van Centrale Harculo is 

aangewezen als hoofdgroenstructuur. 

b. Daarnaast verzoekt ENGIE de gemeente aan te geven wat de implicaties zijn 

ten aanzien van toekomstige beleidskeuzen bij de ontwikkeling van een gebied 

die is aangemerkt als hoofdgroenstructuur in de gemeentelijke Omgevingsvisie. 

c. In aanvulling op het voorgaande verzoekt ENGIE de gemeente te bevestigen 

dat, indien zij voornemens is om de hoofdgroenstructuur op het terrein van 

Centrale Harculo uit te breiden ten opzichte van de bestaande ‘groene kaart’, 

dit geen beletsel hoeft te zijn voor activiteiten als wonen, werken en recreëren 

binnen deze als hoofdgroenstructuur aangeduide gebieden. 

d. ENGIE staat op het standpunt dat er op dit moment geen reden is om, 

vooruitlopend op een gezamenlijke gebiedsvisie voor het terrein van Centrale 

Harculo, wijzigingen aan te brengen op de in ‘de groene kaart’ aangewezen 
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hoofdgroenstructuur en verzoekt dientengevolge de gemeente haar 

Omgevingsvisie aan te passen door de aanduiding van de hoofdgroenstructuur 

op de eigendommen van ENGIE op en rond het terrein van Centrale Harculo in 

overeenstemming te brengen met de bestaande ‘groene kaart’ van de 

gemeente. 

 

4. Hoofdfietsroute 

Op pagina 77 van de Ontwerp Omgevingsvisie is een verbeelding opgenomen met als 

titel “Mobiliteit fietsnetwerk’. ENGIE merkt op dat nabij het terrein van Centrale Harculo, 

en op grond in eigendom van ENGIE, een veronderstelde bestaande hoofdfietsroute is 

aangegeven welke over de IJssel richting Hattem gaat (zie de uitsnede in afbeelding 3). 

Een fietsverbinding die op dit moment niet op die plaats aanwezig is. Hoewel ENGIE in 

de gezamenlijke planvorming met de gemeente meerdere nieuwe fietsroutes aan het 

onderzoeken is, heeft ENGIE op dit moment nog geen uitgesproken mening over de 

eventuele realisatie van een fietsverbinding op die locatie, maar stelt ENGIE de 

gemeente wel de navolgende vragen.  

a. Heeft de gemeente daadwerkelijk de ambitie om op voorgenoemde locatie een 

nieuwe hoofdfietsroute over de IJssel te realiseren? 

b. Zo ja, hoe wil de gemeente deze verbinding vorm geven? 

c. Zo ja, is deze verbinding eventueel voorzien op terrein in eigendom van 

ENGIE? 

 

Behoudens enkele vragen en opmerkingen ziet ENGIE de Ontwerp Omgevingsvisie als 

een goede beleidsmatige basis om samen met de gemeente verder vorm te geven aan 

de gebiedsontwikkeling van het terrein van Centrale Harculo. Uiteraard zullen wij uw 

Raad tijdig bij dat proces betrekken.  
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ENERGIE 

Naast bovenstaande punten die specifiek betrekking hebben op het terrein van de 

voormalige elektriciteitscentrale Harculo, delen wij ook graag onze zienswijze met u ten 

aanzien van een aantal thema�s uit de Ontwerp Omgevingsvisie die raken aan de 

energie(transitie) in breder perspectief.  

 

5. E-logistiek 

Als netwerkstad vormt E-logistiek voor Zwolle een belangrijk onderdeel van de 

vervoersbewegingen. Dat is met name bij het station. Hierbij is het afstemmen van 

lokaal gebruik en lokale opwekking naast een goede netwerkaansluiting cruciaal. Met 

een energiemanagement systeem zouden de gebruiksprofielen van de laadbehoefte 

van met name bussen en auto’s (maar ook scooters en fietsen) moeten worden 

afgestemd op de plaatselijke opwekking van duurzame energie en de capaciteit van het 

plaatselijke electriciteitsnet. Door de batterijen van de bussen en de auto’s slim te laden 

bieden deze flexibiliteit en extra waarde voor het totale concept.  

a. Om een dergelijke energie-hub tot stand te brengen, moeten veel componenten 

bij elkaar komen. Wij raden dan ook aan om één integraal plan te (laten) 

maken. Goede toevoegingen aan deze energiehub zouden een solar carport 

met laadfunctie of het terugwinnen van remenergie van de treinen kunnen zijn. 

 

6. Energiebesparing, warmte en geothermie 

In het Omgevingseffectrapport staat beschreven dat een transformatie nodig is van 

55.000 woningen en 4.000 gebouwen, om de doelstelling om energieneutraal te worden 

te behalen. Hierbij is aangegeven dat er vaak sprake is van matige isolatie en veelal 

van verwarming middels aardgas. Aanpassing naar goed geïsoleerde woningen en 

gebouwen is essentieel, waarbij vanuit duurzame bronnen wordt verwarmd en waarin 

schone (zelf opgewekte) energie wordt gebruikt.  

a. De gemeente oriënteert zich op de mogelijkheden voor verduurzaming van de 

warmte met o.a. elektrificatie middels warmtepompen en stadswarmte met 

geothermie als bron. Wij willen benadrukken dat WKO’s (Warmte-Koude 

Opslag) of TEO (thermische energie uit oppervlaktewater) en biogas tot 

kansrijke bronnen behoren. Met WKO’s kan een oplossing worden geboden die 

in tegenstelling tot luchtwarmtepompen minder geluid produceren en ook 

minder warmte aan de buitenlucht afgeven waardoor er ook sprake is van 

klimaatadaptatie. 

b. Daarnaast bevelen we aan om, onafhankelijk van wanneer de duurzame 

warmte beschikbaar komt, nu al te beginnen met de maatregelen om woningen 

geschikt te maken voor toekomstige duurzame warmte (isolatie, ventilatie, etc.). 

Wij willen graag weten hoe de gemeente Zwolle dit wil activeren samen met 

woningbouworganisaties, energiecoöperaties en het bedrijfsleven op een wijze 

die past bij de betreffende wijken. 

 

In de Ontwerp Omgevingsvisie wordt aandacht besteed aan de warmtevraag 

(bovengronds) en het warmteaanbod (ondergronds middels geothermie). Op pagina 85 

is weergegeven op welke wijze in de warmtevraag per wijk kan worden voorzien. a. Wij 

missen een verwijzing naar de Zwolse warmtegids (transitievisie warmte), alsmede een 
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onderbouwing van de warmtevraag en clustering hiervan (bijvoorbeeld in de vorm van 

woningcorporaties). Een dergelijke verdiepingsslag waarbij de warmtevraag en meest 

geschikte oplossing per wijk wordt aangegeven is naar de mening van ENGIE 

wenselijk. Deze warmtevraag kan dan gecombineerd worden met de resultaten uit de 

bronnenstrategie ondergrond zoals genoemd op pagina 90 van de Ontwerp 

Omgevingsvisie.  

 

Op de kaart op pagina 91 worden de boringsvrije zones aangegeven. Deze kaart zorgt 

voor verwarring aangezien er volgens deze kaart geen geothermie kan worden 

ontwikkeld (boren tot respectievelijk max. 50 en max. 90 meter). Echter een mededeling 

op Geoportaal Overijssel en een artikel in de Stentor geven aan dat de gemeente 

Zwolle van mening is dat er wel geboord mag worden op grotere diepte in grote delen 

van de gemeente Zwolle.  

a. Wij zijn benieuwd op basis van welke informatie deze kaart (pag. 91) is 

opgesteld.  

b. Hoe verhoudt deze kaart (pag. 91) zich tot de andere informatie (Artikel Stentor: 

https://www.destentor.nl/zwolle/waarom-overijssel-boren-in-de-ondergrond-van-

zwolle-nuopeens- wel-toestaat~a788bb75/?referrer=https://www.google.com/ 

en Geoportaal Overrijssel: 

https://www.geoportaaloverijssel.nl/metadata/dc/01510f90-f162-4af4- 909e-

91072ba07ce3)  

c. ENGIE verzoekt de gemeente de kaart (pag. 91) aan te passen zodat de 

gebieden waar Zwolle aardwarmte wil opwekken (Dijklanden, een groengebied 

langs het Zwarte Water, ingeklemd tussen de wijken Aa-landen, Holtenbroek en 

Stadshagen) niet in de boringsvrije zones liggen.  

d. Doordat zo expliciet de optie voor geothermie aan de Noord kant van Zwolle 

wordt benoemd, zou de indruk kunnen ontstaan dat geothermie alleen daar 

interessant is. Wellicht is het raadzaam om te vermelden dat dit project in 

Zwolle Noord als pilot beschouwd wordt. Mocht het pilotproject tot een succes 

leiden, dan biedt dat mogelijkheden voor andere gebieden, waaronder Zwolle 

Zuid. In Zwolle Zuid zien wij ondiepe geothermie als een potentiele warmtebron.  

e. Op pagina 86 van de Ontwerp Omgevingsvisie wordt aangegeven dat de 

provincie Overijssel de mogelijke potentie van andere vormen van aardwarmte 

verkent, zoals ondiepe- en ultradiepe geothermie. ENGIE doet hierbij de 

suggestie om hierbij tevens hoge temperatuur opslag (HTO) als kansrijke 

mogelijkheid te vermelden.  

 

7. Meetbaarheid en ambitie 

Tot slot valt het ons op dat in de Ontwerp Omgevingsvisie geen tijdlijnen/ambities met 

meetbare doelstellingen zijn opgenomen; dat geldt in elk geval voor de energietransitie-

opgaven. Ons verzoek is om de Zwolse ambities kracht bij te zetten door meer expliciet 

te zijn in tijdlijnen en meetbare doelstellingen.   

 

Mobiliteit vanuit het werkgeversperspectief  

Vanuit het perspectief van een grote werkgever in Zwolle, steunen wij de inzet op 

duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld in de vorm van meer snelfietswegen de stad in of door 



 

108/293 

      

  

 43  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      

de stad naar de bedrijventerreinen zonder tijd belemmerende verkeershobbels als 

verkeerslichten.  

 

Daarnaast zien wij de inzet op flexibel/thuiswerken als een voornaam punt maar tevens 

is een samenwerking tussen gemeente en bedrijven mogelijk door een vestigingsbonus 

voor forensen buiten Zwolle aan te bieden (‘ga wonen waar je werkt’). Zodoende 

kunnen verkeersbewegingen en dus luchtemissies, maar ook kosten op lange termijn, 

worden gereduceerd.  
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

26-08-2020 Openbaar Belang 44 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Met grote interesse hebben wij kennis genomen van de ontwerp-omgevingsvisie.In het 

stuk is wat ons betreft de essentie waar Zwolle voor staat opgenomen en wordt richting 

gegeven aan de toekomstige ontwikkeling van de stad die wij in algemene zin ook 

onderschrijven. Op twee onderdelen willen wij een zienswijze geven, die naar onze 

mening de omgevingsvisie kan versterken.  
 
1 Inclusieve stad, gemengde wijken  

In het voorwoord van wethouder Ed Anker staat in twee zinssneden de essentie 

krachtig weergegeven: “De stad omarmt mensen, de mensen omarmen de stad” en 

even verderop in de tekst “Ik vind het belangrijk om daarbij oog te houden voor de 

menselijke maat en aan te sluiten bij hoe Zwollenaren hun leven willen inrichten”. De 

wens voor een solidaire stad, oog voor de mens en een inclusieve leefbare 

gemeenschap is uit het hart gegrepen.  

Daarom ook de volgende reactie. Hoewel in het hoofdstuk ‘Kernopgaven’ wel de wens 

voor solidair wordt genoemd en ‘caandacht voor een inrichting van de leefomgeving 

gericht op meer sociale cohesiec’ wordt aangehaald, evenals de term ‘leefbaar’, is het 

jammer dat in de gehele omgevingsvisie de randvoorwaarden hiervoor beperkt zijn 

uitgewerkt.  

Om te komen tot een inclusieve solidaire stad, moet er bewust aan gewerkt worden. De 

uitgangspositie van Zwolle op dit vlak is nu zeker niet slecht, maar moet ook in de 

doorontwikkeling en met de voorliggende verstedelijkingsopgave aandacht krijgen. Dit 

vergt dan ook sturing vanuit een expliciete visie. In het hoofdstuk ‘Focus op (centrum) 

stedelijk wonen’ wordt de wens “Zwolle moet een inclusieve stad blijven waar voor 

iedereen een plek is om goed te wonen” expliciet gemaakt. Echter, naar onze mening, 

wordt dit te beperkt uitgewerkt middels de notie van de bekende programmering van 

30/40/30 van goedkoop, middelduur en duur. De voorwaarden die nodig zijn om een 

inclusieve stad te behouden en te bereiken gaan verder dan alleen deze 

programmatische verdeling. De voorwaarden om te komen tot een inclusieve stad zijn 

van invloed op de fysieke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de stad en dus 

haar omgevingsvisie.  

Daarom zouden wij willen pleiten voor de toevoeging van een apart hoofdstuk dat 

ingaat op de inclusieve stad, wat is daar voor nodig en hoe te komen tot gemengde 

wijken en buurten. De opgaven die de leefbaarheid van de stad onder druk zetten, 

zullen de komende jaren verder toenemen en vraagt daarmee een verdieping in fysieke 

randvoorwaarden. Dit vanuit het perspectief van verdere verstedelijking die de 

gemeente Zwolle in de omgevingsvisie uitwerkt in verdichting van het urbane gebied, 

middels met name bouw van appartementen.  

 

De opgaven die op de stedelijke ontwikkeling van invloed zijn, die te maken hebben met 

inclusiviteit en leefbaarheid, zijn in ieder geval: uitstroom van beschermde woonvormen, 
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toenemende dakloosheid, groeiende groep (arbeids)migranten, statushouders, toename 

1- en 2-persoonshuishoudens en de vergrijzingsgolf die nog maar net begonnen is. Op 

zich zijn deze thema’s niet onbekend, maar de ruimtelijke impact van te veel 

kwetsbaren bij elkaar en de grens die daarin bereikt is of lijkt te gaan worden in 

bepaalde complexen of buurten, geeft zorgen over de toekomstige leefbaarheid en 

heeft een risico van ruimtelijke uitsortering van kansarmen en kansrijken. Zelf proberen 

wij ook te sturen op de balans in onze complexen via de Magische Mix. Nadrukkelijker 

door de gemeente spiegelbeeldig programmeren in de bestaande stad en sturen op 

gemengde wijken bij (inbreidings)nieuwbouw, kan bijdragen aan de fysieke ontwikkeling 

van een inclusieve en solidaire stad.  

Dus het zou, naar onze mening, goed zijn om naast ‘Spelregels fysiek kapitaal’ die van 

invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkeling, ook een hoofdstuk te maken ‘Spelregels 

sociaal kapitaal’ in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling. Indien gewenst zijn wij bereid 

hier aan bij te dragen.  
 
2 Weezenlanden-Noord  

Het is mooi om te zien dat de gemeente Zwolle op meerdere plekken in de 

omgevingsvisie een verbeelding van Weezenlanden-Noord op heeft genomen. Dat 

maakt ons natuurlijk een beetje trots als Openbaar Belang en zegt eigenlijk heel veel 

over de gewenste verstedelijkingsvorm die de gemeente voor zich ziet en 

communiceert. Eveneens is het een project dat in zijn geheel in de periode waar deze 

Omgevingsvisie op is gericht, werkelijk gebouwd zal gaan worden (namelijk 2021-

2028).  

Echter het belang van de stedelijke ontwikkeling Weezenlanden-Noord in de 

‘Stadskrans’ komt eigenlijk alleen sterk naar voren in die onderdelen die gaan over 

mobiliteit(shub). De gebiedsontwikkeling Weezenlanden-Noord is in zijn omvang niet zo 

groot als Spoorzone of Zwartewaterallee, maar dat zijn dan ook ‘gebiedsontwikkelingen’ 

die een optelsom zijn van meerdere individuele projectinitiatieven en die ook na 2030 

nog deels gerealiseerd zullen worden. Door de samenhang van de strategische 

projecten in de Stadskrans visueel en beschreven inzichtelijk te maken , zoals dat ook 

gedaan is met de Stadsruit op pagina 40/41, neemt de kans toe dat ook voor deze nog 

te ontwikkelen projecten in de Stadskrans kansen kunnen ontstaan op subsidies en/of 

cofinancieringen van bijvoorbeeld provincie of rijk. Gezien het belang hiervan, ook voor 

de haalbaarheid, voor deze veelal complexe projecten en gebiedsontwikkelingen, is de 

samenhang en het laten zien van de prioriteit van deze ontwikkelingen voor de stad 

Zwolle, een kans voor werkelijke realisatie.  
 
Tot slot  

Met onze zienswijze willen we bijdragen aan de totstandkoming van de omgevingsvisie 

voor de toekomst van onze stad en haar inwoners waar Stichting Openbaar Belang zich 

verbonden mee voelt. Samen met de gemeente Zwolle en andere belanghouders zetten 

wij ons dagelijks in voor de verbetering van de volkshuisvesting in Zwolle. Natuurlijk zijn 

wij bereid tot een nadere toelichting.
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26-08-2020 Particulier 45 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Het is voor een burger niet gemakkelijk om de Omgevingsvisie te doorgronden. Veel 

tekst, ronkend taalgebruik en veel ondoorzichtig jargon. Bovendien wordt een reactie in 

de vakantieperiode verwacht. 

 

Gelukkig gaat de Omgevingsvisie uitgebreid in op klimaatadaptatie, energietransitie en 

verduurzaming. Thema's die een goed doordachte toekomstvisie vereisen. 

 

Op veel punten gaat de Omgevingsvisie uit van meer, meer en meer. Maar meer 

gezondheid en meer leefbaarheid voor de burger, zijn veel moeilijker te vinden. Het is 

de vraag of alle grote ambities die in een tijd van economische groei geformuleerd zijn, 

in de (post-) coronantijd standhouden. 

 

Vliegveld Lelystad. (zie ook laagvliegroute kaart blz 71) 

Voor Zwolle en in het bijzonder Berkum biedt Vliegveld Lelystad helaas geen nieuwe 

kansen maar eerder nieuwe bedreigingen. 

 

Trek naar de stad (blz 24) 

De omgevingsvisie gaat er vanuit dat de trek naar de stad zal doorgaan. In dit verband 

wijst ik op de huidige tentoonstelling Countryside, The Future in het Guggenheim 

Museum in New York. Hier laat Rem Koolhaas zien dat kort gezegd de stad haar 

grenzen bereikt heeft en de toekomst op het platteland ligt. 

 

Schaalsprong (bv blz 340) 

Op vele plaatsen in de Omgevingsvisie komt de 'schaalsprong' aan de orde. Het lijkt 

een doel op zich zelf.Voor de bewoners van de stad is de 'schaalsprong' een 

ingrijpende gebeurtenis. Zo zullen b.v. voorzieningen niet lineair meegroeien maar zich 

met verschillende snelheden ontwikkelen. Hierdoor kan grote overlast ontstaan voor 

bewoners. 

Ondanks het feit dat dit een zeer cruciale ontwikkeling is, geeft de Omgevingsvisie 

slecht in wat summiere zinnen aan, waarom deze 'schaalsprong' noodzakelijk zou zijn. 

Dit moet beter onderbouwd worden. Naar mijn mening moet de Omgevingsvisie 

aangeven wat de prognose voor de autonome groei is en wat hier bovenop komt en 

welke keuzen er dientengevolge gemaakt kunnen worden. 

 

Kantoren (bv blz 22 en 48) 

Het is noodzakelijk om de behoefte aan kantoorruimte te bekijken met post-corona-

ogen. 

 

Vechtcorridor blz 111 
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De Omgevingsvisie suggereert ten onrechte dat de Annigahof nog verplaatst moet 

worden. Dat is inmiddels gebeurd. 

De Vechtcorridor is een betrekkelijk klein gebied met een grote kwetsbaarheid. Hij ligt 

ingeklemd tussen Vecht, A28, het nieuwe tracé van de N340 en de spoorweg. 

Bovendien ligt er de schaduw van de Hessenpoort overheen. Openlucht- en 

verblijfsrecreatie en landschaps- en natuurontwikkeling zijn belangrijke en ingewikkelde 

opgaven. Hierin is geen plaats voor kleinschalige bedrijvigheid. 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

26-08-2020 Wijkvereniging Berkum 46 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

De Wijkvereniging Berkum dient op grond van haar statuten, namens de bewoners van 

Berkum, deze zienswijze in over het “ontwerp Omgevingsvisie” dat nu voorligt. Hiervoor 

hebben wij onze wijkbewoners eerst gelegenheid gegeven op een concept te reageren. 

De kern van deze reacties zijn in deze zienswijze verwerkt.  

 

Inleiding  
De gemeente Zwolle heeft in de jaren zestig een zeer groot gebied erbij gekregen door 

de toevoeging van de toenmalige gemeente Zwollerkerspel waar ook “het dorp” Berkum 

bij hoorde. Deze samenvoeging is bestuurlijk gezien een succes te noemen. Zwolle is 

sindsdien fors gegroeid en is naar een niveau gekomenen waarin wonen, werken en 

leven kwantitatief en kwalitatief in goede balans zijn gekomen. De gemiddelde 

Zwollenaar is ruim tevreden met de stad.  

 

Zwolle als regio  
De gemeente Zwolle kent haar fysieke grenzen nadat de samenvoeging met 

Zwollerkerspel in de jaren zestig is doorgevoerd. Daarbinnen kan men wonen, werken 

en leven als Zwollenaren. Maar “Zwolle” wil meer, groter en belangrijker worden. De 

Regio Zwolle is ontstaan en de belangrijkste trends waar Zwolle haar beleid op baseert 

komen vooral daar vandaan. De ambities groeien niet zozeer in de gemeente Zwolle 

maar vooral daarbuiten en daar zit een belangrijk pijnpunt. Geen enkele inwoner van 

Zwolle kiest de bestuurders van de Regio en heeft door verkiezingen geen invloed op 

de koers die de Regio Zwolle inzet. De Wijkvereniging Berkum heeft moeite met het 

ontbreken van deze basale democratie in de Regio Zwolle! Hoe gaat u dat herstellen?  

 

Tijdstip van voorleggen aan de Zwollenaren  
Het bevreemdt ons dat de omgevingsvisie midden in een Corona en vakantietijd ter 

inzage is gelegd. Het zet de inwoners van Zwolle maar ook de (maatschappelijke) 

organisatie op grote achterstand. Maatschappelijke organisatie moeten interne en met 

elkaar overleg kunnen hebben over de inhoud en de mogelijkheden daarvoor zijn uiterst 

beperkt. Door deze periode te kiezen bemoeilijkt u het overleg en belemmert u de 

inspraak. Wij vinden dit feitelijk onacceptabel.  

 

De omgevingsvisie is eigenlijk een structuurplan  
Op een structuurplan kun je als gemeente voldoen door burgers te consulteren, 

hetgeen niet meer is dan aanhoren. Maar de mening van de inwoners hoeven niet 

meegenomen te worden in de plannen. Met in het vooruitzicht de nieuwe omgevingswet 

maken wij bezwaar tegen de huidige wijze van “inspraak”. De ambities, hoogbouw, 

sterke groei en daarmee aantasten van de groene omgeving 2  
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leent zich niet (langer) voor een structuurplan maar vraagt om een brede 

stadsdiscussie. Wij zien dat graag terug bij de komende verkiezingen zodat de stad ook 

daadwerkelijk zelf kan kiezen.  

Het plan staat bol van duurzame ambities, wat Berkum ook graag zou willen 

ondersteunen. Echter het geheel lezend kunnen wij maar moeilijk terugvinden hoe de 

groene ambitie zich verhoudt tot de groeiambitie. Het plan is te vaag, te onduidelijk. 

Graag zien wij dat de verhouding tussen kwaliteit en kwantiteit concreet uitgewerkt 

waarbij de bestuurlijk, verhullende omschrijvingen plaats maken voor heldere tastbare 

en te toetsen voorstellen.  

 

Pagina 12  
Wij denken dat gematigde groei, door de natuurlijke groei van de stad door 

Zwollenaren, meer gewenst is in de stad. Wij denken dat de ambitie om Zwolle met 

deze aantallen te laten groeien niet is niet wat de Zwollenaar algemeen genomen 

wenst. Geen enkele partij heeft deze ambitie helder verwoord in het 

verkiezingsprogramma en ook het coalitieakkoord geeft onvoldoende 

aanknopingspunten om hierin mee te gaan. Heeft het college hiervoor wel het mandaat 

van zijn kiezers?  

Er wordt gesproken over 25.000 extra woningen. Onduidelijk is de berekening en de 

cijfermatige onderbouwing daarvan. Zwolle heeft met de Provincie en omliggende 

gemeenten afspraken gemaakt over de bouw van 10.000 woningen tot 2030. Komen de 

genoemde 25.000 woningen daar nog bovenop? De keuze om Zwolle te laten groeien 

lijkt een keuze van het Rijk maar gaat het Rijk daar wel over? Als dat zo is dan is de rol 

van de Provincie en Gemeenteraad en dus de inwoners van Zwolle volledig overruled 

en is heeft de democratie inhoudelijk zwaar ingeleverd.  

Hoe dan ook, 25.000 extra woningen betekent onherroepelijk dat alle groengebieden 

rond de stad zwaar onder druk komen te staan. Daardoor en tevens door de 

ongetwijfeld benodigde forse hoogbouw volumes zal de stad wederom een grote 

verandering ondergaan. Dat leent zich voor een democratisch opgezet proces waarbij 

wij een sterke voorkeur hebben om de keuzes bij de volgende verkiezingen aan de stad 

voor te leggen.  

 
Pagina 22  
De verhuizing vanuit de Randstad naar vooral Zwolle wordt als een feit beschreven. Het 

is door het CBS uitgezocht en dus is het zo en daar zal Zwolle dan maar mee moeten 

dealen. Maar wil Zwolle dat wel? Is de prijs niet te groot? De druk op het groen zal tot 

veel ongenoegen en onrust zorgen, zo verwachten wij. De huidige bouw van 10.000 

woningen laat dat al zien. Op tal van plaatsen vindt verzet plaats en de relatie met de 

buurgemeenten komt meer en meer onder druk, zoals recent de bouw tegen ‘s 

Heerenbroek aan. Maar ook de diverse inbreidingsbesluiten leiden nu al tot 

hoogoplopende conflicten tot aan de Raad van State toe.  
 

Pagina 34  

“We kiezen voor 40% suburbaan wonenc” Dat houdt in dat 40% van 25.000 woningen, 

dus 10.000 woningen in het nu groene gebied gebouw zal moeten worden. De 30% 
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groenstedelijk staat wel genoemd waar heeft geen invulling of toelichting. Wat wordt 

daarmee bedoeld?  

De druk op het groen rond de nu bebouwde omgeving zal dus groot worden. De vraag 

die steeds terugkomt is of de Zwollenaren dat wel over hebben voor de mensen die 

vanuit de Randstad hier willen wonen en daar blijven werken!  

Er wordt gekozen voor hoofdzakelijk grondgebonden woningen. Wordt de druk op de 

schaarse grond daardoor niet alleen maar groter?  

 

Pagina 38  
Als wijk willen we duidelijk maken dat de corridor Westerveldse AA (Kuyerhuislaan tot 

aan de Boerendanserdijk) niet beschikbaar is voor woningbouw of opengebroken kan 

worden voor een verbindingsweg. Ook willen wij aangegeven dat het bouwen van hoge 

appartementen blokken (flats) aan de rand van dit gebied beslist niet wenselijk is. Het 

concept structuurplan voor Oosterenk laat dit open. Aangegeven is dat, als er zo nodig 

hoog gebouwd moet worden, en als Zwollenaren die keuze ook samen gaan maken, 

“wat hogere bouw” langs de Ceintuurbaan meer voor de hand ligt. De beleving van de 

duizenden Zwollenaren die gebruik maken van het natuurgebied mag niet verstoord 

worden omwille van een “happy few” die in een (ongetwijfeld duur) appartement wonen 

aan de rand van het gebied met prachtig uitzicht.  

 

Pagina 42  
De hoogte van gebouwen is al langer een strijdpunt. De eenmaal door de Raad 

vastgestelde regels blijken in de praktijk boterzacht en als een projectontwikkelaar een 

plan heeft dat hoger gaat dan de bestaande regels toelaten wordt er een “zeer creatieve 

oplossing bedacht”. De dienende overheid bediend vooral de projectontwikkelaars en 

ondanks dat de vastgestelde regels overtreden worden gaat een plan door en worden 

omwonenden overruled. Een gang naar de Raad van State ligt dan in de rede. Willen 

we zo met elkaar omgaan in onze stad? Heeft de gemeenteraad nog wel de functie van 

volksvertegenwoordiger hierbij of is zij ook het verlengstuk van het College dat koste 

wat het kost projectontwikkelaars en de Randstad bediend?  

Zwolle is een provinciestad en de vraag is of de Zwollenaar dat wel echt anders wil. 

Zoals eerdergenoemd vragen wij ons oprecht af of het College en de Raad wel de 

ruimte heeft om zonder verkiezingen de stad zo te laten ontwikkelen dat ook gebouwen 

tot 70 meter mogelijk moeten zijn. Zwolle is geen “Randstad gemeente” en wil dat 

volgens ons ook niet worden.  

De gemeenteraad is gekozen op basis van de plannen die zijn beschreven in het 

verkiezingsprogramma en de huidige plannen gaan ver buiten het mandaat dat u als 

Raad en College heeft gekregen van de Zwolse stemmers.  

 

Pagina 46  
Om de huidige groei tot 2030 mogelijk te maken wordt veelal gekozen voor inbreiding 

en locaties in de stad. Echter aandacht voor veel starterswoningen voor Zwollenaren is 

er niet. Zoals ook in Berkum blijkt steeds weer dat bij inbreiding het goedkope segment 

wordt overgeslagen.  
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Het is ons bekend, en wij zijn daarbij intensief betrokken, dat er nagedacht wordt over 

Vechtpoort. Onze visie daarop is dat er twee Vechtpoorten zijn te lokaliseren zoals 

eigenlijk al in het Structuurplan 2020 was voorzien:  

• Vechtpoort 1 (Maatgraven en Aalvangers, ten noorden van het Spoor in Herfte en ten 

Zuiden van de Nieuwe Vecht.  

• Vechtpoort 2, dat ten Zuiden van het spoor in Herfte ligt en ten Oosten van het gebied 

Wijthmenerplas en Wijthmen.  

 

Een aanzienlijk deel van Vechtpoort 1 is bestemd als wateropvang gebied en ligt 1 à 1,5 

meter lager dan de omgeving. Wij zouden het Vechtpoort 1 gebied graag willen laten 

aansluiten op het gebied de Westerveldse AA. Feitelijk is dat nu grotendeels het geval 

maar de recente verkoop van een deel van de grond (ten noorden van het 

Roodhuizerpad) aan een projectontwikkelaar kan erop wijzen dat er ingrijpende plannen 

worden ontwikkeld met woningbouw. De afspraken hierover zijn helder: geen bouw op 

die locatie!  

Op Vechtpoort 1 zou in onze visie vooral natuur met beperkte woningbouw op de hoger 

gelegen delen (dorps karakter). Mogelijk kleinschalig wonen in het water opvanggebied 

(waterwoningen). Het gebied leent zich bij uitstek om biologische streekproducten te 

ontwikkelen in combinatie met een recreatieve wandel/ fiets functie. Aanleg van bos en 

langs het spoor een brede strook met zonnepanelen t.b.v. inwoners en bedrijven in 

Berkum.  

De meeste grond op Vechtpoort 1 is in bezit van projectontwikkelaars.  

Vechtpoort 2 is een agrarisch gebied waar een aanzienlijk deel van de grond in het 

bezit is van de Gemeente Zwolle. In potentie is hier ruimte voor 5 à 6 duizend 

woningen. De N35 zou voor Wythmen (tussen afslag Hoonhorst en Wythmen in) 

omgebogen kunnen worden om deze potentiële bouwlocatie heen en aansluiten op de 

N340 zodat een deel van het verkeer om het woongebied heen gaat en aansluiting vindt 

op de A28. Ook is daarmee de ontsluiting van deze nieuwe wijk gerealiseerd. Minder 

druk op de Ceintuurbaan en verbeterde bereikbaarheid.  
 

Pagina 49  

Evenementen zijn niet voor alle inwoners een feestelijke gebeurtenis. Vooral als 

inwoners “gedwongen” overlast ervaren door het geluid dat veelal aanwezig is. Berkum 

ligt wat geluid en overlast op een lastige plek tegen de stad aan. De A28, het Stadion 

(verkeersoverlast), de N35 en bij een vrijwel altijd aanwezige zuidwesten, westen of 

noordwestenwind, het geluid van festivals. Ook de wijken Dieze, AA-Landen en 

Veerallee ervaren overlast. Wij vragen niet om evenementen te stoppen maar wel om 

de overlast effectief te beperken. Ook hier kan het niet zo zijn dat een “happy few” 

bezoekers plezier heeft ten koste van vele anderen. Welke concrete maatregelen gaat u 

toepassen om de overlast te verminderen?  

 

Pagina 55  

U noemt o.a. Vechtpoort 1 en 2 waardevolle natuurgebieden. Dat klopt maar met de 

ambitie om 25.000 extra woningen te bouwen vragen wij u wat de feitelijke waarde van 

uw beoordeling is! Waarin blijkt uw waardering concreet?  
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Pagina 64  

Wij missen de beschrijving Vechtpoort 1 als grootschalig water opvanggebied. Volgens 

het waterschap is dat namelijk al het geval. Deze cruciale functie dient te worden 

toegevoegd in de tekst. 

  

Pagina 68  

Milieu wordt steeds meer een zaak van “opruimen” en schoonhouden. Zwolle lijkt te 

kiezen voor “afdekken en controleren”. Zo zijn wij verbaasd dat de vervuilde grond 

onder de Hornbach niet eerst schoongemaakt is. De ernstige vervuiling van de 

Spoorzone, inclusief de (voormalige Willemsvaart) en de voormalige stortplaats 

Westerveld waarnaar verluid ook afval is gedumpt wat tegenwoordig als ernstig delict 

zal worden aangemerkt. De vervuiler betaald maar dat is niet genoeg. Wij zouden liever 

zien dat de vervuiler betaald voor het opruimen en dat de vervuiling niet gecontroleerd 

blijft liggen maar daadwerkelijk opgeruimd wordt. Graag zouden wij zien dat het beleid 

van Zwolle daarop gericht zal zijn. Opruimen voordat er nieuwe economische 

activiteiten of andere activiteiten plaats vinden.  

De voormalige stort Westerveld, dat ligt tegen een natura 2000 gebied, zal toch ook een 

keer echt opgeruimd moeten worden. We kunnen dat als stad niet door blijven schuiven 

naar onze kleinkinderen of nog verderc Graag zien wij concrete plannen op dit punt.  

 

Pagina 70  
Berkum en andere wijken hebben veel last van geluidshinder door de A28. De 

schermen, die toen ze geplaats werden door de toenmalige wethouder als tijdelijk 

werden aangeduid (Zwollenaren vonden ze destijds lelijk), houden slechts beperkt het 

geluid tegen. Vermoedelijk omdat ze zijn berekend op een veel kleiner aantal 

bewegingen. De A28 is drie à vier keer zo druk geworden. Ook de snelheid speelt een 

belangrijke rol. Op de A28 zou 80 als maximum met trajectcontrole als enig haalbare 

optie het geluid aanzienlijk kunnen verminderen. Er wordt nu structureel door een 

onacceptabel en aanzienlijk deel van de gebruikers harder gereden dan de aangegeven 

maximumsnelheid. De toename van elektrische auto’s vermindert het geluid niet 

voldoende. Wij zouden graag zien dat u zich inspant om de snelheid tussen de 

IJsselbrug en tot voorbij Hessenpoort te verminderen naar max. 80 km en handhaving 

toepast met trajectcontrole.  

Ook zouden wij graag zien dat de geluidsschermen verlengd worden in oostelijke 

richting. Veel geluid komt richting Berkum omdat de geluidsschermen niet ver genoeg 

zijn doorgetrokken. Deze stoppen nu op de brug. De huidige schermen waren tijdelijk, 

maar wij hebben grote vraagtekens bij het reductie Vermogen van deze bestaande 

schermen. Wellicht is er ook nog eens een nieuw geluidsonderzoek nodig.  

Voor Berkum is het verkeer op de Kranenburgweg en de Ceintuurbaan ook een bron 

van overlast.  

in de nieuwe Omgevingswet worden verschillende geluidsbronnen bij elkaar opgeteld. 

Tezamen met bijv. A28 e.a. levert dit een nieuwe situatie op waar dit concept aan 

voorbij gaat.  

In deze geluid beschouwing ontbreekt uw visie op de gevolgen van Lelystad Airport.  

Het officiële standpunt van de regering is dat vliegveld Lelystad Airport eind 2021 

opengaat.  



 

118/293 

      

  

 46  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      

In de omgevingsvisie dient daar dus aandacht aan besteed te worden.  

Als dat vliegveld opengaat zal Zwolle in de aanvliegroute komen te liggen. De 

geluidshinder veroorzaakt door laagvliegen t.b.v. Lelystad Airport, is immers volstrekt 

niet acceptabel. Het is niet ondenkbeeldig ( analoog aan de ontwikkelingen rond 

Schiphol) dat de vliegroutes gaan leiden tot forse bouwbeperkingen a.g.v. de recent 

aangepaste geluidsnormen. De wijk Berkum, Vechtpoort 1 , een fors deel van 

Vechtpoort 2 , een deel van de Aa landen, een deel van Holtenbroek een deel van 

Westenholte en een deel van Stadshagen liggen in de gepande vlieg corridor.  

Wij zouden graag zien dat u in de omgevingsvisie daar uw beleid in verwoord. Welke 

acties gaat u ondernemen om te voorkomen dat Zwolle overlast gaat ervaren door het 

vliegverkeer over de stad en tot welke bouwbeperkingen gaat de opening van Lelystad 

Airport leiden?  

 

Pagina 74  
“Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat Zwolle nog interessanter wordt als vestigingsplaats 

voor mensen die in de Randstad of de regio werken.” Ook hier: u heeft geen mandaat 

van de kiezer om deze ontwikkeling te stimuleren of er actief op te anticiperen.  

 

Pagina 76  

Citaat: “Door de verdere groei van de Zwolle met 10.000 woningen in de komende 10 

jaar wordt de beschikbare buitenruimte is het een opgaven om op een zorgvuldige wijze 

om te gaan met de beschikbare buitenruimte. Er is een transformatie van ons verkeer 

en vervoerssysteem nodig om daarmee mogelijk te maken dat de stad kan blijven 

groeien en dat de aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid gewaarborgd 

blijven. “  

Wat bedoelt u nu feitelijk te zeggen? “wordt de beschikbare buitenruimte” en dan een 

andere zin???  

 
Pagina 78  

Omdat u ervoor kiest om wonen op Oosterenk en langs de Zwartewaterallee mogelijk te 

maken kiest u er ook voor om deze gebieden woongebieden te maken. Het zou daarom 

meer voor de hand liggen om de snelheid van de aanliggende wegen te verlagen om zo 

niet, de ten onrechte vermeende, economische winst van snelheid boven de kwaliteit 

van het leefmilieu te stellen. In onze bijdrage over Vechtpoort 2 vervalt de ringweg 

functie van de Ceintuurbaan en wordt deze verlegt naar de nieuwe verbinding tussen de 

N340 en de N35. Zoals u zelf al aangeeft wordt de Zwartewaterallee veelal vermeden 

door gebruik te maken van de A28. Beide wegen kunnen dus qua snelheid omlaag.  

 
Pagina 82  

Zoals bekend is Berkum de proefwijk voor de Energietransitie. De keuze voor het toe te 

passen Energiesysteem is nog vol aan de gang en het verbaast ons zeer dat in de 

beschrijving vooral de aandacht gaat naar uw eigen proces (RES) en niet naar waar de 

inwoners van Zwolle (o.a. Berkum Energie Neutraal) mee bezig zijn.  

De RES is opgezet waarbij de inbreng van burgers groot zou zijn. Zo te lezen hebt u al 

bedacht wat er aan energie geleverd zal worden zodat wij als burgers slecht de door u 
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bedachte kaders kunnen invullen. Hier missen wij de basale democratische 

grondbeginselen.  

Als kansrijke gebieden voor grondgebonden energieopwekking zien wij dat het gebied 

Vechtpoort 1 en 2 als beperkt kansrijk wordt gezien en deels zelfs uitgesloten. Wij zijn 

zeer teleurgesteld in dit voornemen om een deel uit te sluiten en begrijpen niet waarom. 

Het gebied langs het spoor Herfte op Vechtpoort is voor een veel groter deel geschikt 

en ook nodig om Berkum te voorzien van de nodige (zonne) energie wat nodig zal zijn 

voor direct gebruik en de mogelijke productie van waterstof.  

Door de beperkingen die u aanbrengt in dit gebied en de wijze waarop u vorm heeft 

gegeven aan de mogelijkheden om op Tolhuislanden één of meer Windmolens te 

plaatsen, beperkt u de keuzemogelijkheden die Berkum heeft zeer en frustreert u het 

proces. Temeer omdat wij meermalen hebben aangegeven dat wij langs het spoor 

mogelijkheden zien. (onderdeel ontwikkeling Vechtpoort 1) Wij hebben de Wethouder 

via de Wijkvereniging en vanuit Berkum Energie neutraal hier meermalen op gewezen. 

Graag zien wij een uitbreiding van de mogelijkheden voor grondgebonden 

energieopwekking langs het spoor Herfte. Hierbij opgemerkt dat deze grond 

gereserveerd wordt voor Berkum via de Stichting Duurzaam Berkum.  
 
Pagina 85  

Het stoort ons bijzonder dat hier voor Berkum staat vermeld dat een warmtenet tot 30% 

goedkoper zal zijn dan all electric. U heeft daarvoor geen enkele grond, studie of 

wetenschappelijk bewijs. Dat kunnen wij staven doordat wij zelf betrokken zijn bij de 

berekeningen. Er is een beeld gegeven dat 7  

 

mensen op een verkeerd spoor zet. Inmiddels hebben wij uit ambtelijk overleg begrepen 

dat e.e.a. wordt gecorrigeerd. Wij wachten dat af.  
 
Pagina 86  

Zoals afgesproken wordt voor de wijk Berkum de afweging m.b.t. het 

wijkenergiesysteem nog gemaakt na zorgvuldige berekening , overleg, afweging en wijk 

informatie en wijk raadpleging. De keuze voor warmtenet of de hybride variant is nog 

niet gemaakt. Dit afgesproken, afwijkende proces zien wij graag vermeld.  
 

Zwolle en haar winkels  

Het woord winkel komt 27 keer voor in het document. De aandacht gaat voor een 

belangrijk deel naar het stadscentrum. Ook worden winkelcentra genoemd die 

opgeknapt zullen gaan worden. Om onbegrijpelijke redenen staat het winkelplein in 

Berkum. Waar in de afgelopen periode meerdere raadsleden van hebben gezegd dat 

het aandacht nodig heeft. Zelfs in het Structuurplan 2020 werd er aandacht voor 

gevraagd en sinds die tijd is er nauwelijks iets veranderd.  

De COOP in Berkum wil graag uitbreiden en wij zien graag in het plan opgenomen dat 

(op korte termijn) het winkelplein in Berkum wordt opgeknapt met meer parkeerplaatsen 

en betere winkelpanden. Door de toename van wonen op Oosterenk verwachten wij 

ook een toename van bezoekers aan ons winkelplein. De druk op de Boerendanserdijk 

en Kuyerhuislaan en de parkeervoorziening bij het winkelplein zal nog groter worden. 

Welke oplossing stelt u voor?  
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Tot slot  
De inwoners van Berkum zijn overwegend tevreden over Zwolle, dat geldt voor vrijwel 

alle inwoners. Om de tevredenheid te kunnen beoordelen kunnen inwoners alleen 

terugkijken op hun ervaring. Immers het is maar zeer de vraag of de Zwollenaren over 

20 jaar nog steeds zo tevreden zijn. Door nu te kiezen voor een echte democratische 

vormgeving over hoe Zwolle er over pakweg 20 jaar uit zal zien vergroot u de kans dat 

ook dan Zwollenaren hun stad een 7+ zullen geven. In onze visie betekent dat dan dat 

u nu een pas op de plaats maakt en de Zwollenaren zelf echt aan het woord laat. De 

door u gewenst grote groei van de stad, inclusief de hoogte van de gebouwen en het 

opofferen van groengebieden zijn onderwerpen die alleen met een mandaat van de 

kiezer uitgevoerd mogen worden. U bent dat aan onze democratie verplicht!  
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

26-08-2020 Comité Stadsbroek Natuurlijk - J.W. Westerink 47 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Graag maak ik, namens het Comité Stadsbroek Natuurlijk, gebruik van de door u 

geboden gelegenheid om in te spreken over de omgevingsvisie “Mijn Zwolle van 

morgen 2030”.  

 

Wij zijn onder de indruk van de omvangrijke informatie die in de visie nota is verzameld 

en delen uw mening dat dit een zeer belangrijk document is, dat bepalend is voor de 

verdere ontwikkeling van Zwolle. Dit document en de gevolgen ervan gaat iedere 

inwoner van Zwolle raken. Wij zijn dan ook van mening dat de complexe inhoud op 

zorgvuldige wijze met de Zwolse bevolking moet worden gecommuniceerd en gedeeld, 

opdat een breed draagvlak ontstaat voor deze visie.  

 

Hier moet ik echter onze eerste kanttekeningen bij plaatsen. Het verbaasd ons ten 

zeerste dat over een dergelijk belangrijk en ingewikkeld onderwerp, de gemeente 

Zwolle denkt te kunnen volstaan met een standaard inspraaktermijn van 6 weken! Van 

17 juli tot 28 augustus!. Midden in de vakantie periode, midden in de corona crisis. 

Denkt u nu werkelijk dat in de huidige omstandigheden en in deze korte periode, over 

zo’n ingewikkelde, veelomvattende visie nota, waar zo lang en intensief door het 

ambtelijk apparaat is gewerkt, het mogelijk is voor belanghebbenden en organisaties 

een weloverwogen mening te vormen en daarover een goede zienswijze te formuleren?  

 

Het is ons niet gelukt om onze achterban hierbij voldoende te betrekken! Wij zijn dan 

ook van mening dat het in de huidige omstandigheden onmogelijk is om deze nota 

zorgvuldig te becommentariëren en pleiten er nadrukkelijk voor om de inspraaktermijn 

gezien de bijzondere omstandigheden uit te breiden naar 3 maanden!  

 

In dit kader willen wij ook een kanttekening plaatsen bij de manier waarop door de 

gemeente Zwolle over de visie nota is gecommuniceerd. Als er een fietspad in de wijk 

verhard wordt krijgen de aanwonenden een brief thuis gestuurd, als er een visie nota 

opgesteld wordt voor een deelgebied bijvoorbeeld Milliger plas, dan worden er 

buurtbijeenkomsten georganiseerd. Bij deze visie nota, waarbij het belang al het andere 

verre overtreft, moeten we het doen met een kleine mededeling in de Peperbus. 

 

Gelukkig heeft de Stentor met een aantal artikelen de aandacht op deze belangrijke 

nota gevestigd, maar is dat niet juist een taak van de gemeente? Ik weet niet wat de 

dekkingsgraad van de stentor is in Zwolle maar het zou met niet verbazen dat het 

minder dan 40% is. Kortom een langere inspraak termijn en een actiever benadering en 

betrokkenheid van de inwoners van Zwolle lijkt ons voor dit belangrijke onderwerp 

noodzakelijk om draagvlak te verkrijgen onder de bevolking van Zwolle.  
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Verder vragen wij ons af waarop de vanzelfsprekendheid, waarmee de enorme groei 

van Zwolle, tot wel 140000 inwoners in 2030, als een gegeven wordt beschouwd, 

gebaseerd is? In de nota wordt gesproken over demografische ontwikkelingen. De trek 

naar de stad en de groei van de bevolking en de bijbehorende woningbouwopgave 

biedt volgens de nota kansen voor de doorontwikkeling van de stad en de economie. 

Maar kun je niet net zo makkelijk zeggen dat deze ontwikkeling een grote bedreiging 

vormt voor de leefbaarheid van de stad. Een groot deel van het groen in en om de stad 

wordt opgeofferd aan woningbouw en de bereikbaarheid van de binnenstad neemt af. 

En een forse toename van de woningbouw in Zwolle heeft ongetwijfeld ook een negatief 

effect op het klimaatbestendig maken van Zwolle omdat groen wordt vervangen door 

stenen.  

Is dat wat de Zwolse bevolking wil, deelt zij deze ambitie van de bestuurders of vindt 

men dat Zwolle zijn grenzen langzamerhand wel heeft bereikt en dat de ambitie niet 

meer zou moeten liggen in kwantiteit maar in kwaliteit!  

 

Het lijkt ons zinvol dat de Zwolse bevolking zich hierover zou moeten kunnen 

uitspreken, bijvoorbeeld door middel van een referendum.  

 

Gezien de beperkte tijd stap ik nu over naar de inhoud en zoom ik in op de 

consequenties voor Stadsbroek.  

 

Wij constateren dat, ondanks al onze argumentatie en de resultaten van externe 

onderzoeken in de afgelopen 20 jaar, Stadsbroek nog steeds te boek staat als een 

potentiële (zoek) locatie voor woningbouw. Wij wijzen u er op dat in het structuurplan 

2020, Stadsbroek, Dijklanden, IJsselvizier en Berkum Veldhoek destijds aangewezen 

zijn als zoeklocaties voor eventuele woningbouw. Voor Dijklanden en Stadsbroek was 

nader onderzoek nodig. Naar ons bekend, is hierover formeel nooit een besluit 

genomen. Het heeft ons dan sterk verbaasd dat in de huidige visienota Dijklanden en 

Berkum Veldhoek niet meer voorkomen.  

 

Wij gunnen onze vrienden aan de andere kant van het Zwarte Water natuurlijk graag 

hun Stadslanderijen, maar benadrukken dat wij in het verleden qua natuurwaarden 

steeds hetzelfde scoorden als Dijklanden en wij voor Stadsbroek dezelfde invulling 

hebben nagestreefd. Naar onze mening kunnen Dijklanden en Stadsbroek elkaar als 

buren en partners in de Zwarte Water zone, dan ook versterken op het gebied van 

ecologische landbouw en natuurontwikkeling  

 

Wij zijn en blijven dan ook van mening dat er Stadsbroek nooit gebouwd moet worden 

en willen om deze reden onze argumenten hiervoor nog kort herhalen.  

1. Al bij de ontwikkeling van Stadshagen 1, eind negentiger jaren zijn de 

mogelijkheden van bebouwing van Stadsbroek onderzocht en is de conclusie 

getrokken dat bebouwing zich moest beperken tot Millingen Oost, om op deze wijze 

een gelijkmatige overgang te creëren van de Mastenbroekerbrug naar de 

bebouwing aan de Zuidzijde van de Milligerplas.  

2. Bij de ontwikkeling van Stadshagen 2 rond het jaar 2000, zijn de mogelijkheden 

wederom onderzocht en op basis van onder andere de adviezen van de volledige 
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klankbordgroep Stadshagen 2, is door de gemeenteraad in 2002 een motie 

aangenomen die het college opriep om Stadsbroek uit het bestemmingsplan 

Stadshagen 2 te halen, niet te bebouwen, geen onderzoek naar 

bouwmogelijkheden meer te doen en de natuur en recreatie waarde van 

Stadsbroek te versterken.  

3. De landschappelijke en natuurwaarden en de potentie van Stadsbroek sluiten 

naadloos aan bij de Mastenbroeker polder en het Nationaal landschap IJsseldelta. 

Stadsbroek vormt de belangrijke verbindingszone tussen de IJsselzone, de 

Milligerplas en het Zwarte Water! Woningbouw in Stadsbroek zou deze belangrijke 

verbinding teniet doen en de natuurwaarden aan de Oostzijde van de Milligerplas 

aantasten.  

4. Verder willen we onder uw aandacht brengen dat woningbouw leidt tot verdringen 

van flora en fauna, niet alleen op de woninglocatie zelf, maar ook in de wijde 

omgeving daarvan. Met andere woorden de natuurwaarden van de directe 

omgeving Mastenbroek en Zwarte water zone, deel uitmakend van het Nationaal 

landschap IJsseldelta zullen hiermee worden geconfronteerd.  

5. Verder leent Stadsbroek zich uitstekend om stads, cq ecologische landbouw te 

ontwikkelen in plaats van de hoog professionele, puur op productie gerichte 

landbouw, zoals die sedert een pachterswisseling in het zuidelijk deel van 

Stadsbroek uitgeoefend wordt. In de huidige situatie wordt dit gebied alleen gebruikt 

om grote hoeveelheden mest uit te rijden en voor gras productie. Door deze 

intensieve landbouw pal tegen het woongebied, verdwijnt langzamerhand de flora 

en fauna uit dit deel van Stadsbroek en wordt het door omwonenden omschreven 

als de groene woestijn. Wij vragen ons af of er door Vastgoed bij de uitgifte van de 

pacht wel voldoende kwalitatieve eisen aan de pachter zijn gesteld mbt ecologische 

/ biologische landbouw en zo ja of deze wel gehandhaafd worden.  

6. Door de forse en aanhoudende groei van Stadshagen vervult Stadsbroek als 

uitloop gebied een belangrijke rol in de groeiende behoefte aan recreatieve 

voorzieningen om te wandelen, joggen, skeeleren, fietsen en dergelijke in een 

natuurlijk overgangsgebied van de stad naar de polder. Dat is in de huidige 

Coronatijd alleen maar sterk toegenomen. Wij verzoeken u dan ook om deze 

redenen bijzonder zuinig te zijn op dit natuur en landschap gebied en woningbouw 

in Stadsbroek achterwege te laten, zoals al in 2002 door de raad was besloten.  

7. Verder wil ik nog in uw herinnering brengen dat in het Structuurplan 2020 op pagina 

99, geconcludeerd wordt dat: “Op basis van de Natuurtoets, vooralsnog moet 

worden geconcludeerd dat woningbouw in Stadsbroek niet haalbaar is.  

 

Wij wensen u veel wijsheid bij de beoordeling van de voorliggende omgevingsvisie en 

de moed om, daar waar gebieden genoemd worden die bij nader inzien niet geschikt 

zijn voor bebouwing of waar de schade die aan de natuurwaarde wordt aangebracht te 

groot is, zoals Stadsbroek, deze definitief als potentiële bouwlocatie uit deze visienota 

te verwijderen.
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Graag willen wij mede namens onze buurtbewoners reageren op de ontwerp 

omgevingsvisie “Mijn Zwolle van morgen 2030”. Bij onze buurtbewoners is er zorg over 

uw visie op hoogtebouw van 70 meter in de omgeving van de Spoorzone. 

Onderstaande een uiteenzetting van onze argumenten.  

 

Er is natuurlijk een economisch belang i.v.m. het woningtekort, maar naar ons idee 

matcht uw visie niet met de belangen van de mensen en natuur. Is er voldoende lucht, 

licht en ruimte voor de huidige bewoners in deze zone? En is er voor kinderen en 

volwassenen voldoende speel, groen en leefruimte? En is er ook rekening gehouden 

met voldoende ruimte voor biodiversiteit?  

 

De Stockholmstraat is een goed onderhouden laan met karakteristieke woningen, 

gebouwd rond 1900. Naar ons idee passen hierbij geen futuristische woontorens en 

wordt er onvoldoende recht gedaan aan de cultuuur historische en sociale functie die 

deze wijk ooit had. Hanzeland was de groentetuin en ontmoetingsplek van Zwolle. In 

hoeverre kan dit zoveel mogelijk worden hersteld?  

 

Ook zijn de afgelopen tijd uitgebreide gesprekken geweest over de hoogte van de 

nieuwbouw op het terrein van het oude zwembad, waarbij vanuit de gemeente 

toezeggingen gedaan zijn over de maximale hoogte van de bebouwing. De bewoners 

zijn dan ook geschrokken van de nieuwe visie, omdat dit haaks staat op hetgeen ons 

voor ogen is gehouden. Wij vragen u dan ook om het huidige bestemmingsplan 

ongewijzigd te laten op het punt t.a.v. de maximale hoogte en uw eerdere aan ons 

gedane toezeggingen na te komen. Wij verwijzen u hiervoor naar de met u gevoerde 

correspondentie hierover.  

 

Recent kwam ook nog in het landelijke nieuws dat i.v.m. Corona hoogbouw niet 

rendabel is; mensen kunnen niet meer allemaal in de lift; bovenste verdiepingen staan 

leeg. Hoe gaat de gemeente om met leegstand van hoge gebouwen? De wereld 

verandert en wij kunnen ons niet voorstellen dat hoogbouw past in woonwijken in de 

visie voor de komende 10 jaar in Zwolle. Er zijn immers genoeg alternatieven die niet 

schadelijk zijn voor de directe leefomgeving van uw burgers.  

 

Wij hopen dat u begrip heeft voor onze argumenten en willen graag samen met u 

werken aan passende visie voor de toekomst van Zwolle.
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Zoals Co Verdaas in zijn toespraak al zei: het gemeentehuis heeft geen monopolie op 

de kennis van de stad. In mijn reactie, als bijlage, ga ik dan ook niet in op de 

omgevingsvisie an sich maar meer op het proces totstandkoming in de jaren er na. 

Want als één ding duidelijk is in bestuurdersland is dat de toekomst onzeker is. Mijn 

motivatie om deze reactie te sturen ligt dan ook hier in dat de stad zich niet blind moet 

staren op het plan maar even zeer aandacht moet hebben voor de realisatie met de 

bewoners.  

 

Als inwoner van stadsdeel Zuid beperk ik me tot dit grondgebied. Maar de aanpak zou 

ook voor andere stadsdelen opgeld kunnen doen.  

 

Participatie van de gemeenschap in stadsdeel Zuid, wijk van buurten. 

 

Inleiding 

Al enkele jaren ben ik in Zwolle Zuid actief als ‘buurtontwikkelaar’. Samen met de 

buurtbewoners maak ik plannen die ze zelf kunnen uitvoeren. Daarbij loop ik tegen de 

grenzen aan van wat mag en kan. Met name bepaald door de spelregels van de 

gemeente. 

Zolang iets binnen de spelregels van de gemeente gebeurt dan is er voldoening over de 

uitvoering. Maar zodra de spelregels zelf ter discussie komen dan ontmoedigd de 

gemeente nieuwe initiatieven. Mijn vraag is dan ook wat zouden we er aan kunnen 

doen? 

De lezing van de heer C. Verdaas op het stadhuis van 2019 heeft een aantal inzichten 

gegeven die mijn eigen waarneming bevestigen. 

Ter eerste sprak Verdaas over de toegankelijkheid van informatie. Er is geen instituut 

die het monopolie op kennis heeft. En hij had het over de overheid als allesweter. En 

dat werkprocessen op het gemeentehuis dan ook anders ingericht zouden moeten 

worden. 

Ten tweede had Verdaas het over het 7-koppig monster, namelijk de 26 sectorale 

wetten over aspecten van de openbare ruimte.. In plaats van lineair te sturen zou je op 

waarden moeten sturen want we kunnen de toekomst niet plannen in de openbare 

ruimte. Het nieuwe normaal is co-creatie met de bewoners. 

  

Samenvatting 

In deze nota beschrijf ik de ‘powerswitch’ voor de bewoners van stadsdeel Zwolle Zuid.. 

Daarbij maak ik gebruik van de kennis en ervaring van Jeroen den Uyl. Hij beschrijft in 

zijn boek de verhouding tussen gemeenschap (samenleving), de overheid en de markt. 

Hij pleit voor meer ruimte voor ‘broederschap’ van de gemeenschap. Ik zou zeggen: 

meer ruimte voor ‘noaberschap 2.0’.  Jeroen kleurt het gedachtegoed ook ideologisch in 

doordat hij terug grijpt op de slogan die gebruikt werd in de Franse Revolutie: vrijheid, 
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gelijkheid, broederschap. De praktische uitwerking van ‘broederschap ‘ is een heel 

herkenbare. Ook door andere ideologieën en levensovertuigingen wordt deze herkend 

en erkend. 

De powerswitch is volgens Den Uyl nodig voor een vitale samenleving. De overheid en 

de markt hebben de afgelopen decennia veel ruimte ingenomen ten koste van de 

gemeenschap. Den Uyl illustreert dat met de ontwikkeling van overheid en markt. Dit 

beschrijf ik in de hoofdstukken 2 en 3 van deze nota. 

Met het coalitieakkoord in de hand verken ik de ruimte die het college de burgers wil 

geven. Maar een daadwerkelijke invulling ervan ontbreekt. 

Voor stadsdeel Zuid geef ik aan wat er aan mogelijkheden zijn waar de ‘gemeenschap ‘ 

een rol in kan spelen. Taken van de overheid kunnen terug naar de ‘gemeenschap’. 

Als je daadwerkelijk de powerswitch toe past dan zijn veel ‘wijkopgaven’ niet het 

probleem van de overheid maar van de bewoners zelf. Deze omslag in denken zou 

gefaciliteerd moeten worden door die overheid in een dubbele beweging: bewoners 

uitdagen om een taak op te oppakken door te faciliteren en tegelijkertijd als overheid 

een stap terug te zetten. In hoofdstuk 4 wordt dit beschreven. 

 

Voorstel 

 

Doel  

Verken met inwoners, gemeente en grote marktpartijen (woningcorporaties, 

energienetwerk, vervoersbedrijven) naar de mogelijkheden om de gemeenschap 

(noaberschap) meer ruimte te geven in de beheer en uitvoering van taken in de buurt: 

de powerswitch Zuid, een experiment 

 

Middelen 

Herstructureren van budgetten in de begroting op stadsdeel niveau. Geldstromen in de 

wijk zichtbaar maken en gebruiken 

 

Werkwijze 

Geef opdracht tot het maken van een projectplan met experimenten voor een 

‘powerswitch’ in stadsdeel Zuid. 

 

<de volledige tekst van dit voorstel betreft vooral de werkwijze ná vaststelling van de 

omgevingsvisie en niet de omgevingsvisie zelf. Daarom is hier alleen de samenvatting 

opgenomen> 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

“Zwolle is zuinig op haar kwaliteiten in de bebouwde en onbebouwde ruimte.” (zie Pg. 

42 Ontwerp- Omgevingsvisie).  

1. De geschetste levendige stadsstraat (à la de Assendorperstraat) vanaf de Campus 

over het Landgoed Schellerberg naar de Schellerenkweg wijst er niet op dat er zuinig 

wordt omgegaan met de kwaliteit van de onbebouwde ruimte, zoals in de Visie wordt 

gesteld. Integendeel.  

2. Reeds nu is er op de Schellerbergweg en de Schellerenkweg vaak sprake van 

chaotische en onveilige verkeerssituaties: veel wandelaars, hardlopers, (groepen) 

wielrenners en fietsers met zeer verschillende snelheden. In het weekend en met mooi 

weer is het helemaal erg gevaarlijk vanwege de drukte. 

3. Geen wijs idee dus om extra verkeersdrukte vanuit de Spoorzone toe te voegen aan 

met name de Schellerenkweg.  

4. Verder voorzie ik in het Schellerbos nieuwe hangplekken c.q. toename zwerfafval, 

zoals nu al is te zien in het Engelse Werk en op de Schellerdijk. Dit draag niet bij aan 

een verhoging van de leefkwaliteit, zoals wordt gepropageerd.  

 

Samenvattend vind ik dat geschetste stadsstraat van de Campus over het landgoed 

Schellerberg naar de Schellerenkweg, een zeer slecht idee is dat teveel nadelen heeft 

voor de bestaande natuur en leidt tot nog meer verkeersonveiligheid. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

De Ontwerp Omgevingsvisie 2030 “Mijn Zwolle van Morgen” bouwt in hoge mate verder 

in de lijn die Zwolle al langer volgt. In deze Omgevingsvisie is veel positieve aandacht 

voor de fiets. Het woord fiets komt 108 keer voor en ook nog 24 keer in de bijlagen. 

  

En toch heeft de Fietsersbond een zienswijze, aangezien wij als belangenbehartigers 

van het fietsen vooral de uitvoering van de voornemens in een hoge versnelling hopen 

te krijgen en te houden. Sinds de verovering van de titel Fietsstad in 2014 gaat het er 

voor de fietsers in Zwolle wel op vooruit, maar niet in het tempo dat hoort bij een 

'Wereldfietsstad'. 

  

De Fietsersbond heeft landelijk een visie voor de fiets in 2040 vastgesteld. De 

verwachting van de Fietsersbond is dat de betekenis en het gebruik van de fiets in 

Nederland nog veel meer zullen toenemen. Het bewijs daarvan bleek de afgelopen 

maanden, waarin fietsverkoop en daarmee fietsgebruik enorm is toegenomen. Er is 

noodzaak om ruimte te maken voor een steeds groter wordende fietsfamilie. 

  

Wij hebben als Fietsersbond Zwolle deze Fietsvisie 2040 inmiddels gedeeld met de 

gemeente en bepleiten het gebruik ervan bij de route naar de toekomst in 2030. En 

zoals reeds opgemerkt hopen wij op een hogere versnelling bij de uitvoering. Er is 

immers een titel Fietsstad te verdedigen. Helaas zijn er op dit moment nog steeds 

actuele situaties waaruit blijkt dat het op papier omarmen van de fiets alléén geen 

verbetering brengt. De beste toetssteen voor de bestendigheid van beleidskeuzes is de 

praktijk. 

  

In deze zienswijze geven wij onze reactie op de voornemens in de Ontwerp 

Omgevingsvisie Zwolle 2030. Daarbij maken wij ook een vergelijking met eerdere 

voornemens en de huidige praktijk. 

  

Tot slot. Door de huidige situatie vanwege COVID-19, die een 

anderhalvemetersamenleving vereist en in bijzonder ten 

aanzien van de toegestane uitbreidingen van terrassen, lijkt het 

erop dat de fietsambities van Zwolle in het gedrang raken. Wij 

hopen dat u het tij wilt keren en de fiets de ruimte en kansen 

gaat geven die al vaak benoemd zijn en verzilverd moeten 

worden. 

  

Wij moedigen u extra aan bij deze etappe, omdat een tekstkar 

met “verboden te fietsen” bij een poort naar onze (binnen)stad 

niet past bij een stad met fietsambities en de titel 'Fietsstad van 

het jaar'. 
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Zienswijze van de Fietsersbond Zwolle bij ontwerp Omgevingsvisie 

                              ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ 

  

  

MOBILITEITSPRINCIPES 

Als belangenvertegenwoordiger van fietsers lezen wij in paragraaf 2.4 onder het kopje 

Mobiliteitsprincipes, dat de auto steeds meer plaats gaat maken voor de fiets en de 

voetganger en dat voorzieningen voor de auto aan de buitenzijde van de gracht zullen 

worden toegevoegd. Dat stemt ons tevreden, een autoluwe binnenring is een 

uitdrukkelijke wens van ons. 

  

Wij vragen ons echter wel af hoe hard de systeemkeuze echt is, aangezien er later in 

de paragraaf een voorbehoud staat vanwege de bereikbaarheid van de bewoners en 

bezoekers die met de auto komen. 

  

Ook ten aanzien van de twee grote parkeergarages binnen de stadsring blijft onduidelijk 

hoe er zal worden omgegaan met deze garages, die ook nog eens niet in eigendom zijn 

van de gemeente. 

  

STOP-PRINCIPE 

De keuze om bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen vanuit het STOP-principe 

(stappen, trappen, ov, personenauto) te werken, is een keuze die wij steunen. 

  

Wat ons verbaast is een verkenning naar het openstellen voor autoverkeer van de 

Koggetunnel. Dat zou een verslechtering opleveren ten opzichte van de huidige situatie. 

Wij raden dit derhalve af. 

  

In deze paragraaf staat ook dat waar een doorfietsroute een autoverbinding kruist, er 

gezocht wordt naar mogelijkheden om de fietser 

voorrang te geven. Waarom wordt dit voornemen niet omgedraaid naar het principe; de 

fiets heeft altijd voorrang tenzij. Dat is een duidelijke keuze voor de fiets. 

  

HUBS 

Er wordt veel verwacht van mobiliteithubs en ook wij zien hier zeker kansen. Daarbij 

tekenen wij wel aan dat een mobihub met deelfietsen ook ruimte vraagt op de plaats 

van bestemming. Bij stadsrandhubs zal de bestemming van fietsers de binnenstad zijn, 

dat vraagt om voldoende ruimte voor het stallen van de deelfiets. Hoeveel ruimte is daar 

voor? 

  

Tevens stellen wij vast dat ook bezoekers die per auto komen soms hun eigen fiets 

meebrengen en het is dus zinvol om hier rekening mee te houden. Een tweede advies 

is om in de uitwerking van een hub een breder aanbod van fietsen (kinderfietsen of 

bakfietsen) te overwegen. 
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In fietssteden zoals Amsterdam en Utrecht zijn buurtstallingen in gebruik. Wij zien in de 

buurthub een aanknoping om dit in dichtbebouwde gebieden in onze stad ook te 

realiseren. Als er onvoldoende rekening wordt gehouden met ruimte voor de fiets, heeft 

dat een effect op de beleving van de kwaliteit van de buitenruimte. Dat is bijvoorbeeld 

zichtbaar in delen van het Kraanbolwerk. Het is een keuze tussen kwaliteit van de 

toekomst of het verdienmodel met de hoogste opbrengst. De kwalitatieve ruimtelijke 

meerwinst zou hierin moeten prevaleren. 

  

FIETSSTRATEN 

Een ander voornemen is om wegen waar de auto niet dominant is, als fietsstraten in te 

richten. Wij stellen vast dat de recente fietsstraten Rembrandtlaan, Brederostraat en 

Kamperweg toch minder succesvol zijn, omdat de snelheden van autoverkeer te hoog 

zijn. Dat veroorzaakt onveiligheid. Fietsers zijn geen snelheidsremmende maatregel. 

  

Op sommige fietsstraten lijkt het principe 'mix to the max' van toepassing: heel veel 

verschillende gebruikers. Veel meer dan op een fietspad of fietsstrook. Naast het 

opheffen van fietsstroken en creëren van fietsstraten is het verbreden van fietsstroken 

natuurlijk ook een optie. 

  

ICT wordt wel genoemd als middel om een parkeerplek te vinden, maar wordt niet 

gebruikt om de snelheid van auto’s in de stadskrans en binnenstad te begrenzen. 

Terwijl ISA (intelligente snelheidsaanpassing) waarschijnlijk veel effectiever is dan een 

spandoek, smiley of andere gedragscampagne. Ook het verhogen van de boete-kans is 

een middel om de snelheid van auto’s te temperen. 

 

FIETSNETWERK 

De capaciteit van het bestaande fietsnetwerk kraakt soms als een oude fiets. 

Onderhoud en vervanging lijken zonder enige samenhang te worden uitgevoerd met als 

gevolg doorgaande fietsroutes waarvan een deel toekomstvast en een ander deel 

hopeloos verouderd is. 

  

In de omgevingsvisie wordt beschreven dat door de opkomst van de elektrische fiets en 

de speed pedelec de bereikbaarheid van het mooie buitengebied toeneemt. Echter zijn 

in het mooie buitengebied de 

fietsroutes soms ook smal en hobbelig. Wij bepleiten ook hier een flinke sprong 

voorwaarts in beheer en onderhoud en meer afstemming met andere wegbeheerders. 

De ambitie om Zwolle als gemeente, maar ook als regio, richting de nabije toekomst 

duurzaam en vitaal door te ontwikkelen vraagt om een hogere versnelling, meer 

uitvoering met een overkoepelende aanpak. 

  

Een voorbeeld. Op Hessenpoort zijn er onlangs twee fietsroutes aangelegd die 

inderdaad door mooi groen, zonneweides en een fraai spoorviaduct voeren. Helaas is 

echter het eindpunt van die routes een drukke weg (50 kilometer) zonder fietsstroken, 

waar je als fietser tussen auto’s en vrachtwagens het laatste stuk naar het werk mag 

afleggen. Wij vinden dat moeilijk te rijmen met integraal afwegen. Waarom is die laatste 

of eerste kilometer onveilig? 
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Deze situatie doet zich ook op Marslanden en Voorst voor. Het begrip veilig befietsbaar 

behoort voor een hele fietsroute te gelden. Daarbij bevelen wij ontvlechting en meer 

spreiding naar snelheid of gebruik over het fietsnetwerk aan. Hiermee kan de 

verkeersveiligheid voor alle verschillende soorten fietsgebruikers worden geborgd. 

  

BINNENSTAD 

De Fietsersbond bespeurt een neiging om het voetgangersgebied sluipenderwijs uit te 

breiden, zoals dit nu met tijdelijke maatregelen ten behoeve van de terrassen wordt 

gedaan. 

  

Wij bepleiten daarom nogmaals om het fietsverkeer in het voetgangersgebied maximaal 

te faciliteren met herkenbare en comfortabele, bewegwijzerde fietsroutes en 

kwalitatieve fietsenstallingen op de rand van het voetgangersgebied. 

  

De e-fiets maakt ook dat de binnenstad van Zwolle vanaf grotere afstand bereikbaar 

wordt. Dat zien wij ook in de praktijk: de vele fietsers die op de Grote Markt zoeken naar 

een plek om hun dure e-bike veilig te kunnen stallen. Of de bezoekers die zich op 

marktdagen vastrijden in die markt. De stelling dat het basisraamwerk van Zwolle op 

orde is, rammelt hier als een oude fiets. 

  

De Nieuwstraat kan een centrale fietsas door de binnenstad worden met inprikkers naar 

het voetgangersgebied/winkelgebied. Daarmee blijft er bereikbaarheid voor de fietsende 

bewoner en klant. Het succes van de binnenstad hangt namelijk niet alleen af van de 

status van voetgangersgebied. 

  

Een betere doorfietsbare verbindende schakel tussen Sassenstraat en Oude Vismarkt 

is gewenst. Dit is nu een schakel met een te lage fietskwaliteit. Die lage kwaliteit zorgt 

voor een matige beleving. Ook bij de Voorstraat liggen er kansen voor een goede 

tijdelijke stalling, bijvoorbeeld een fietsvlonder. Die kan voorkomen dat stegen en 

trottoirs vol worden gezet met fietsen. 

Een advies dat wij ook meegeven, is om geen evenementen op de belangrijke 

fietsroutes (Oude Vismarkt, Gasthuisplein) door het stadscentrum toe te staan. 

  

In de omgevingsvisie staat als kans omschreven, dat er veel internationale bezoekers 

richting Zwolle getrokken kunnen worden. Het adagium lijkt om de bezoekende 

consument te verleiden om maar ongestoord veel winkels of terrassen te bezoeken. De 

keerzijde van deze ambitie is de impact op de fysieke leefomgeving en die is toch 

primair van inwoners. 

  

KNELLENDE VASTHOUDENHEID 

Al sinds de introductie van de centrale pop-up stalling op het Grote Kerkplein blijkt elke 

vrijdagmarkt dat het knelt in de binnenstad omdat er geen alternatief wordt geboden. 

Dat hebben wij helaas al vaak onder de aandacht gebracht. Net als de suggestie om 

veel actiever gebruik te maken van de tijdelijkheid van leegstaande panden. Een 

fietsenstalling zorgt voor aanloop en dat is wat lege winkelpanden en -straten nu juist 
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ontberen. Het tijdelijk gebruik in de opmaat naar een toekomstbestendige 

fietsparkeeroplossing is dan een investering in plaats van kostenpost. Hiervoor moet 

veel meer aandacht zijn bij ruimtelijke ontwikkeling. 

  

Nog een voorbeeld, de voorwielklemmen bij het stadhuis. Waar elders in de stad 

gekozen wordt voor fietsnietjes, staan bij het bestuurlijk centrum van deze stad nog 

voorzieningen uit een andere eeuw. Helaas zien wij deze ondermaatse voorzieningen 

ook op andere plaatsen in de gemeente. Hier ligt een kans voor het op niveau brengen 

van zo’n fietsvoorziening. Het zijn relatief kleine ingrepen die in de beleving dan weer 

groot uitpakken. Het versterkt het beeld en is eenduidig. Het is tevens een kans voor 

een Zwolse standaard, herkenbaar en eenduidige kwaliteit. Het gaat ook om de wil van 

de gemeente om de bestaande voorzieningen te verbeteren. 
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27-08-2020 Particulier 52 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Allereerst mijn complimenten voor de visie! Er is veel werk verzet de afgelopen periode door jullie 

collega's en dat er dan zo’n mooi document uit komt dat is wel een compliment waard. Omdat ik 

best een beetje kritisch ben soms, maar ook heel nieuwsgierig omdat ik mijn bijdrage heb 

geleverd op een aantal punten ergens in het proces, rijst de vraag bij het lezen van het document 

bij mij: hoe wordt dit in acties omgezet. Los van dit plan, moet je zo ambitieus willen zijn om er 

ook gelijk actie op te voeren wat mij betreft. En in mijn werk is de community de expert. Vergeet 

niet dat we niet alleen inwoners zijn, maar ook banen. hebben waar expertise voor nodig is.  

 

Het is best even een document om door heen te komen en ik heb het dan ook gescand. Ik vraag 

mij direct bij het lezen af of 'alle' mensen uit Zwolle dit kunnen lezen en begrijpen? Je kunt je ook 

afvragen hoeveel mensen het interesseert om het door te lezen. De mensen in deze bubble 

sowieso, dus reageer ik er graag op. Mijn reactie is niet heel erg gestructureerd, mijn excuses 

daarvoor. Maar ik hoop dat na het lezen ervan je de strekking snapt van mijn reactie. Mocht je 

verduidelijking willen hebben, mijn gegevens staan in de handtekening.  

 

Wat mag er wat mij betreft beter in staan: De Sustainable development goals (SDG’s) als 

uitgangspunt bijvoorbeeld. De afgesproken doelen in VN verband in het document. Menselijke 

maat wordt wel genoemd, maar in relatie tot de SDG’s missen er een aantal thema’s Iedereen 

kan meedoen? Is dat wel zo?  

 

Wat doet zwolle om de doelen op regionaal niveau te vertalen en hoe gaan ze die halen? Dat 

hoort wat mij betreft in in deze visie thuis. Ik begrijp wel dat er in het document genoeg doelen zijn 

beschreven, alleen mag je ze wel wat expliciteer noemen. Er mag wel wat meer ambitie vanaf 

spatten. Dan krijg je er namelijk ook zin in.  

 

In de omgevingsvisie van gemeente zwolle ligt de nadruk wat mij betreft te veel op economische 

groei en niet op welzijn en welbevinden. Het wordt hier en daar wel genoemd, maar zoals 

hierboven ook gezegd het mag er wel wat meer vanaf spatten. Vooral als er over de start up en 

scale up wordt gesproken. Juist een visie vanuit economische groei is niet meer houdbaar op 

termijn. Zie naar de ambitie van Amsterdam (zij wil de eerste circulaire stad ter wereld worden) 

waar ze Kate Raworth (donut economie) hebben gevraagd om die ambitie van Amsterdam aan te 

jagen en vorm te geven.  

 

De publieke ruimte is niet bedoeld voor auto’s. Als er 1 ding overduidelijk is geworden als je het 

over een stedelijke ontwikkeling hebt, dan is dat het terugnemen van de ruimte door de mensen 

en niet door de auto’s. Voorbeelden: Nieuw Zeeland die als eerste land in Covid 19 periode heeft 

besloten om paradigma shift te maken naar een systeem wat welzijn en leefbaarheid centraal 

stelt. Ze hebben in Covid 19 periode als eerst land een street pilot fund opgesteld. En werken 

volgens het Tactical Urbanism principe: Short term, low cost and scaleable projects, to catalyze 

longterm change..’ -> Niet alleen omdat het leuk is, maar met de intentie om te testen, te 
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experimenteren om een verhaal te vertellen naar permanente verandering in de toekomst. Nu in 

Covid 19 tijd waar mensen rekening met elkaar kunnen houden om 1,5 meter afstand van elkaar 

te houden. Dan programmeer je niet voor auto’s in de binnenstad.   
• Madrid (belangrijke straten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer), Parijs (1000+ 

km pop-up fietspaden aangelegd)  

• Tel Aviv ((belangrijke straten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer),  

• New York en Londen (belangrijke straten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer)en 

ook  

• Amsterdam programmeren juist voor voetgangers en fietsers en zien de Covid 19 

als een momentum.   

 

Stad voor mensen, dieren en planten  

Het versterken van de stedelijkheid van Zwolle wordt pas succesvol als dat ook bijdraagt aan een 

gezonde balans tussen welzijn en welvaart. Zwolle wil graag de inclusieve en open stad zijn. 

Dat vraagt aandacht voor de leefbaar- heid en veiligheid. Een stad die voorziet in aantrekkelijke 

openbare ruimte die meer geschikt is voor verblijven en ontmoeten. Verdichten gaat dus samen 

met het groener maken van de stad. Zodat de biodiversiteit kan worden vergroot en ecosystemen 

kunnen ontstaan en/of worden verbonden.  

-> hier kun je bijvoorbeeld sdg 5 en 10 op leggen.  

 

From “streets for traffic” to “streets for people”: can street experiments transform urban mobility? - 

Bertolini (2020) “Zwolle wil zich ontwikkelen als een sterke groeistad, een vernieuwende 

woonstad, een solidaire leefstad en een duurzame deltastad. Sinds 2017 groeit Zwolle met 

gemiddeld 1.000 woningen per jaar in plaats van de voorspelde 600 woningen. Dit is ook het 

ontwikkeltempo dat we tot 2029 willen aanhouden. Het is de kunst hier adaptief, flexibel en 

schaalbaar mee om te gaan. “De toekomst is niet voorspelbaar, wel voorstelbaar”. “ Hoe houd je 

dit inclusief?  

 

De trend is stedelijk wonen, alleen is een tegentrend dat mensen meer ruimte willen ingegeven 

door Covid19 Je zult dus heel goed moeten programmeren in de openbare ruimte voor verblijf, 

óók op anderhalve meter.  

 

Een hele grote trend, ook al is die hopelijk tijdelijk is het verschuiven van gebruik ov naar fiets. 

Ingegeven door de fysieke afstand die we moeten houden reizen mensen niet graag met het ov is 

gebleken.  

 

Zwolle net als Parijs een burgerbegroting? Kindvriendelijke steden door de ogen van kinderen. En 

kinderen in het democratische proces van gebiedsontwikkeling een echt rol geven.  

 

Ik heb in 2019 een groot onderzoek gedaan naar de zachte kant van de circulaire economie, een 

zwaar ondergewaardeerde en enorm noodzakelijke vier onderdelen van de karakteristieken van 

metabolic. De activiteiten in deze visie zijn nu met name geënt op circulair bouwen Het 

voorkomen van uitval/afval. Flexibel en demontabel bouwen, herwinbare energie en biodiversiteit. 

Naar mijn mening moet je ook om de zachte kant activeren � Human Capital!  

1. Biodiversiteit wordt structureel ondersteund en versterkt door alle menselijke activiteiten in 

een circulaire economie.  
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2. Menselijke samenleving en cultuur worden versterkt door menselijke activiteiten.  

3. De gezondheid en het welzijn van de mens en andere soorten moeten structureel worden 

ondersteund door de activiteiten van de economie  

4. Menselijke activiteiten genereren een toegevoegde waarde die niet alleen in financiële 

waarde is uit te drukken.  

5. Menselijke activiteiten dragen bij aan een veerkrachtige en adaptieve economie  

 

Dit was het wel zo'n beetje, nogmaals bedankt voor de prachtige aanzet en hopelijk kunnen we 

aan de slag! Dat wordt namelijk wel tijd. 
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27-08-2020 Particulier 53 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Hierbij een reactie op de voorliggende Omgevingsvisie. Mede daarbij betrokken de 

Omgevings Effect rapportage (OER). Met veel belangstelling heb ik de stukken 

doorgenomen. En het klinkt allemaal fantastisch. Gelukkig stelt de maker van de OER, 

Royal Haskoning DHV daar al een aantal kritische noten tegenover. Omdat de 

Omgevingsvisie een zeer breed scala aan ingrijpende onderwerpen aan de orde stelt 

vertrouw ik erop dat er nog veel kritische reacties zullen komen, zoals reeds tijdens de 

inspraak d.d. 24-08-2020 naar voren zijn gekomen. Ik zal me beperken tot mijn 

persoonlijke woonomgeving; Stadshagen. Hetgeen exemplarisch is voor de gehele 

visie. 

Onderwerpen die ik specifiek aan de orde wil stellen: 

Leefbaarheid en leefomgevingskwaliteit, verkeersveiligheid, hittestress, behoud van de 

groene Hoofdstructuur en cultuur. 

 

“We zien een her prioritering in de gezondheidszorg en de wijze waarop onze woon-en 

leefomgeving bij kan dragen aan een beter en gezonder leven. Het belang van groen en 

het landschap is daarmee toegenomen (naast het belang van tegengaan hittestress en 

klimaat”. (pag. 22 omgevingsvisie) 

 

Het is gebruikelijk om wervende nota’s te schrijven en al dat moois geeft een trots 

gevoel. Maar terwijl de woorden op papier gedrukt worden vinden in Stadshagen hele 

andere dingen plaats bij de realisering van plannen die ook zo mooi zijn gepresenteerd. 

Zoals b.v. De Kastanje Tuin met 50 woningen. 

 

1.    De groene Hoofdstructuur en cultuur en De Kastanjetuin  

Het centrumgebied van de wijk, ligt ingeklemd tussen de Oude 

Wetering, het water langs de Veldbeemdgras en de Belvédèrelaan, 

nu nog als een stuk groen in de vorm van een taartpunt. De strook 

groen langs de Oude Wetering valt onder de groene 

Hoofdstructuur. Deze groenstrook is inmiddels een bouwplaats 

geworden en de historische terp, waarop destijds de boerderij 

stond, is afgegraven. Er staan nog twee, ruim 100 jaar oude bomen, echter de 

uitgravingen voor de fundamenten zijn zo dichtbij de bomen dat op termijn voor 

hun overlevingskansen kan wordt gevreesd.  

 

2.Verkeersveiligheid 

Eerder genoemde locatie is gesitueerd als een schiereilandje. Al het autoverkeer, 

bevoorradingsverkeer, busvervoer (8x p.u), fiets en wandelaar komt en gaat via het 

bruggetje aan De Duiker. Met een bushalte daar net voor. Nu al staat dagelijks alles 

royaal vast en tijdens schooltijden voor fietsers en auto’s een gevaarlijke oversteek. 
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Voor de bewoners van de nu ca. 200 woningen is dit ook de in/uitgaande route. Straks 

komen daar 285 appartementen, 50 grondgebonden woningen en een winkelcentrum 

bij. 

Stadshagen op zich alleen al is een wijk zo groot als een middel grote stad als Meppel 

(33.902), Oldenzaal (31.832), Diemen (30.780. En allemaal komen ze naar het 

winkelcentrum op deze locatie. Een groot deel via de smalle brug bij De Duiker. Dit is 

een zeer onveilige situatie en zeker niet efficiënt. En vooral niet ingeval van een 

ernstig incident of ramp. Hoe komt iedereen (zonder paniek) van dat eilandje af 

via dat smalle bruggetje?  

 

3. Leefbaarheid en leefomgevingskwaliteit  

Stadshagen is een mooie wijk met veel tevreden inwoners. Maar in het centrum gaat 

het nu hardgrondig mis. Er ligt een schitterend plan voor de uitbreiding van het 

winkelcentrum. Maar er zit ook hier een kant aan die onbesproken blijft. Stadshagen is 

een buitenwijk. 

 
 

“In de wijken is hoogbouw gekoppeld aan de (hoofd)centra mogelijk tot max 25m. Zo 

kan hoogbouw, door haar zichtbaarheid, bijdragen aan de leesbaarheid van de stad. 

Naar de randen van het bestaand stedelijk gebied 

en in het buitengebied zijn hogere accenten minder wenselijk”. (pag. 42, 43) 

 

In het plan van de Stadsmakers komen 4 woontorens van 32 m. hoog, 285 

woningen boven winkels. Dit wordt een enorme puist die uit de grond knalt, op 

een klein stukje grond. En dat op slechts 30 m. afstand van bestaande woningen. 

Bovendien komt tussen die nieuwbouw en op amper 9 m. afstand van de 

voorgevel van de bestaande woningen, nog een 11 m. hoog, 13,5 m. breed en  27 

m. diep paviljoen. 

 

Belang leefbaarheid, gezondheid, licht, zon en kwaliteit leefomgeving voor jong en oud 

in dit deel van de wijk? 

 

4. hittestress 

“Met name voor hitte leiden de hoge dichtheden tot risico’s. Hoe meer woningen op 

beperkte ruimte, hoe moeilijker de klimaat adaptieve inrichting wordt”. (OER pag. 49 )  
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Op de hittestress kaart is 

duidelijk te zien dat 

Stadshagen op zich al een 

omgeving is waar hittestress 

ontstaat. Verdere verdichting 

van de stad laat de kans op 

hittestress echter weer verder 

toenemen. 

In de Adaptatiestrategie wordt 

gesproken over maatregelen: 

extra groen en minder 

verharding, dit kan er voor 

zorgen dat de hittestress 

plaatselijk afneemt!  

Hier juist minder groen en meer 

verharding. Een binnentuin tussen de nieuwbouw kan de hittestress rondom de 

gebouwen niet voorkomen.  

 

5. Conclusie 

De omgevingsvisie is een te mooi en eenzijdig voorgesteld verhaal! 

Zwolle en haar bewoners verdienen het dat er met een open blik en kritisch naar 

gekeken wordt. 

 

Geachte raad kijk kritisch naar het plan en prik door de wervende taal heen. Kijk wat er 

echt gebeurd en wat de effecten in de praktijk zijn:  Voordat de praktijk de werkelijkheid 

is geworden! 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

1. Communicatie 

In juli 2019 was ik op de locatie De Havezate bij de inloopbijeenkomst over de toekomst 

van de Zwartewaterallee. Ik heb daar mijn gegevens achtergelaten en op 17 juni 2021 

ontving ik een e-mail met een samenvatting van de genoemde inloopbijeenkomst. In die 

samenvatting staat dat de aanwezigen graag op de hoogte worden gehouden van de 

ontwikkelingen. Maar behalve een verslag van de bijeenkomst (na elf maanden!) heb ik 

niets meer gehoord. Ik was dan ook niet op de hoogte van de recente inspreekavond 

over de omgevingsvisie. Gezien het belang dat de gemeente Zwolle zegt te hechten 

aan bewonersparticipatie mocht ik er mijns inziens van uitgaan dat de gemeente de 

bezoekers van de inloopbijeenkomst in kennis zou stellen van de recente 

inspreekmogelijkheid. Ik betreur het dat de gemeente de bezoekers van de 

inloopbijeenkomst, die er blijk van hebben gegeven geïnteresseerd te zijn en die niet 

voor niets hun e-mailadressen hebben achtergelaten, niet rechtstreeks heeft 

uitgenodigd.  

 

2. Kwantiteit 

Dat er gebouwd zal moeten worden in Nederland – en naar rato ook in Zwolle – is me 

duidelijk. Het vaststellen van het aantal nieuw te bouwen woningen in Zwolle zal naar ik 

aanneem afhangen van de uitkomst van het zogeheten Onderzoek naar de groei van 

Zwolle. Ik refereer hier aan de afspraken die eind 2019 zijn gemaakt tussen Rijk en 

Provincie om samen de groei van Zwolle te onderzoeken. Op de site 

zwolle.nl/omgevingsvisie lees ik: “De komende twee jaar staan in het teken van dat 

onderzoek. Pas dan maken we keuzes.” Tot mijn verbazing wordt nu echter al gesteld 

dat “de stad vraagt om de bouw van een groot aantal woningen.” Als dat nu al wordt 

gesteld, waarover gaat dat onderzoek dan eigenlijk?  

 

3. Kwaliteit 

Los van het vaststellen van het aantal nieuw te bouwen woningen is er de vraag naar 

de manier waarop gebouwd gaat worden. Slopen we bestaande gebouwen om er 

woontorens neer te zetten of maken we zoveel mogelijk gebruik van reeds bestaande 

faciliteiten? Als het gaat om het milieuaspect verdient dat laatste sowieso de voorkeur. 

Voorbeeld: op het adres Zwartewaterallee 25 staat een karakteristiek kantoorgebouw 

dat inclusief parkeerterrein geheel is ingebed in het groen aan de zuidkant van de 

gemeentelijke vijver De Dobbe. Alleen al het slopen van zo’n gebouw doet een stevige 

hoeveelheid stikstof en CO2 vrijkomen terwijl dit kantoorgebouw zonder veel problemen 

voor bewoning geschikt kan worden gemaakt. Bovendien zou de bouw van een 

woontoren op die plek een eind maken aan het nu nog prachtige uitzicht vanaf de 

noordkant van de Dobbe – het gaat hier om de belangen van de bewoners van de 

vierhonderd appartementen die daar staan. In de Omgevings-Effect-Rapportage van 

Royal Haskoning wordt opgemerkt dat de woningdichtheid in Aa-Landen erg hoog 
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wordt. Weliswaar ligt het adres Zwartewaterallee 25 buiten Aa-landen maar ik vertrouw 

er op dat de gemeente over de grenzen van de onderscheiden wijken zal heen kijken. 

In de omgevingsvisie wordt een lans gebroken voor kwalitatief verantwoord bouwen. Ik 

onderstreep dat belang van harte.
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

27-08-2020 gemeente Zwartewaterland 55 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Hartelijk dank voor het toesturen van de Ontwerp Omgevingsvisie Zwolle en de 

uitnodiging hierop te reageren. Graag geven we als buurgemeente een reactie op de 

Ontwerp Omgevingsvisie Zwolle.  

 

De Omgevingsvisie "Mijn Zwolle van Morgen 2030" geeft een visie op hoe Zwolle er uit 

zou moeten zien over 10 jaar. Hierbij is ingegaan op veel verschillende beleidsthema's. 

Duidelijk is dat Zwolle groeit en een aantrekkelijke stad is én wil blijven voor iedereen 

die er wil wonen en werken. Het realiseren van deze groei-opgave zal samen moeten 

gaan met alle andere ambities. Hoe dit kan, zal de komende jaren onderzocht worden.  

 

Ons inziens is het daarbij belangrijk om inwoners maar ook zeker de buurgemeenten 

hierin mee te nemen. In gezamenlijkheid kan ook wellicht nog een slag gemaakt 

worden in het aanscherpen van de verschillende ambities, waardoor er ook meer focus 

en samenhang ontstaat.  

 

Daarnaast zal de groei van Zwolle ook effect hebben op de directe omgeving en dus op 

de gemeente Zwartewaterland. Daarom lijkt het ons ook goed om samen met 

buurgemeenten te verkennen welke effecten de groeiopgave van Zwolle heeft voor de 

omliggende gemeenten, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van verkeersstromen.  

 

We zien een uitnodiging hiervoor graag tegemoet en wensen u veel succes met het 

vervolgproces.  
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Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

 Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat bovengenoemde ontwerp-

omgevingsvisie met bijbehorende OER ter inzage ligt. Van de mogelijkheid om een 

zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) bij deze gebruik. 

Binnen uw gemeente bevinden zich diverse hoogspanningsverbindingen en stations 

(110kV en hoger) die in beheer en eigendom zijn van TenneT. Eventuele 

DWG/SHP/PNG bestanden zijn op te vragen via mail bij ruimtelijkeplannen@tennet.eu.  

 

Bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") is TenneT aangewezen als beheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet, welke aangeduid is als vitale infrastructuur. Zij is daarmee 

verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van dit net om daarmee de levering van 

elektriciteit zo goed mogelijk te kunnen garanderen.  

In dat kader is het optimaal beheren, onderhouden en veiligstellen van nieuw te 

realiseren en gerealiseerde assets ten behoeve van een ongestoorde ligging en 

aanwezigheid daarvan gedurende de gehele levensfase een zeer belangrijke kerntaak 

van TenneT. Uitgangspunt daarbij is dat deze vitale infrastructuur een gepaste 

bescherming verkrijgt en behoud in ruimtelijke plannen en besluiten die worden op- en 

vastgesteld voor zowel de onder- als bovengrond. Dit alles met als doel deze 

infrastructuur niet te verstoren en deze op een effectieve en efficiënte manier in stand te 

kunnen houden en beheren.  

 

Met het oog op de Energietransitie kunnen er de komende jaren diverse 

netuitbreidingen/wijzigingen plaatsvinden om de klimaatdoelstellingen te kunnen 

nakomen. Hiervoor is ruimte nodig. We gaan er vanuit dat de gemeente zich bewust is 

dat er als gevolg van de Regionale Energie Strategie (RES) mogelijke uitbreidingen of 

aanpassingen van energie-infrastructuur nodig is en hiervoor ruimte inpassen.  

Door hiermee rekening te houden bij de uitwerking van een omgevingsplan, wordt een 

netuitbreiding niet onmogelijk gemaakt.  

Het bovenstaande brengt met zich mee dat TenneT u verzoekt om op een passende 

wijze rekening te houden met de aanwezigheid van deze bestaande vitale infrastructuur 

in uw Omgevingsvisie en eventuele doorwerking naar bestemmingsplannen / 

Inpassingsplannen c.q. omgevingsplan(nen). Na het doornemen van uw 

Omgevingsvisie wil ik graag de volgende opmerkingen maken met betrekking tot de 

aanwezige assets van TenneT en aanvullende aandacht vragen voor de volgende 

ontwikkelingen:  

 

1. In de toelichting komt de benodigde infrastructuur voor de energietransitie aan bod, 

waaronder het elektriciteitsnet. Deze ruimtelijke functie is niet doorvertaald op de 

verbeelding van de Omgevingsvisie. Met name bij de relatief grootschalige 

hoogspanningsinfrastructuur kan het waardevol zijn het bestaande en eventuele 
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toekomstige ruimtebeslag op te nemen. TenneT verzoekt toevoeging van deze functie 

op de verbeelding te overwegen.  

 

2. Spoorzone  

In het te ontwikkelen gebied Spoorzone worden 3000-4000 woningen voorzien en een 

vernieuwd treinstation. We willen verzoeken om rekening te houden met de aanwezige 

hoogspanningsinfrastructuur.  

 

3. Klimaatadaptatie  

Mogelijke aanpassingen t.b.v. de klimaatadaptatie staan weergegeven op de 

klimaatadaptatiekaart.  

Eén van die aanpassingen is een mogelijke dijkverlegging nabij de Hessenpoort. Ons 

verzoek is om hierbij zo vroeg mogelijk betrokken te worden vanwege de aanwezigheid 

van hoogspanningsassets.  

Hetzelfde geldt voor ontwikkeling van nieuwe groen/blauwe structuur.  

Wijziging van de ondergrond kan grote gevolgen hebben voor de bestaande assets van 

TenneT en zullen moeten worden onderzocht en beoordeeld.  

 

4. Veiligheid  

Op de Veiligheidskaart (onder 3.4) zijn zones opgenomen voor 

hoogspanningsverbindingen. Op deze kaart zijn echter niet de ondergrondse 

hoogspanningsleidingen weergegeven. Mijn verzoek is om deze ook op deze kaart op 

te nemen, niet alleen vanwege het Nationale belang maar ook zodat ze meegenomen 

worden in de verdere planontwikkelingen.  

 

5. Energie  

Op de Energiekaart (onder 3.8) zijn kansrijke gebieden opgenomen voor o.a. zonne- en 

windenergie. Binnen de aangegeven gebieden die als kansrijk zijn aangemerkt, 

bevinden zich assets van TenneT waar rekening mee dient te worden gehouden.  

 

6. Als voorkeursgebied voor windturbines is ten noorden van Hessenpoort 

(Tolhuislanden) aangewezen. De ontwikkeling van windturbines, bedrijventerrein 

Hessenpoort en Hessenpoort wordt zoveel mogelijk gecombineerd. Pas als deze locatie 

is ontwikkeld, komen andere kansrijke gebieden voor grootschalige opwek van 

duurzame energie op maaiveldniveau in beeld. Met betrekking tot windturbines willen 

we adviseren om de afstanden zoals aangegeven in het Handboek Risico Zonering 

Windturbines aan te houden ten opzichte van hoogspanningsverbindingen.  

 

7. Hessenpoort  

Op en nabij de TenneT-stations Zwolle 380, Zwolle 220, Zwolle Hessenweg 110 en 

bijbehorende 110- en 380kV-hoogspanningslijnen is een Strategische ontwikkelzone – 

Zoekrichting uitbreiding Hessenpoort geprojecteerd. De toelichting stelt dat dit een 

beoogd gebied is voor uitbreiding van deze werklocatie en een mogelijke komst van een 

railterminal.  

Er blijkt echter niet op welke wijze rekening wordt gehouden met de bestaande TenneT-

assets, alsook met eventuele uitbreidingsruimte voor de hoogspanningsstations. 
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Hoewel er nog geen concreet uitbreidingsproject is, is het gelet op de energietransitie 

en toename aan duurzame energieopwek aannemelijk dat op de (middel)lange termijn 

fysieke uitbreiding van deze TenneT-assets noodzakelijk is. Het verzoek is aandacht te 

schenken aan dit raakvlak en opties voor eventuele uitbreiding van de 

hoogspanningsinfrastructuur in dit gebied te behouden.  

 

8. Harculo  

Ter plekke van het 110kV-station Harculo is op de verbeelding het Gebiedsprofiel – 

Werklocatie Harculo en een Strategische ontwikkelzone – Kansrijke ontwikkellocatie 

gesitueerd. In paragraaf 5.6 van de toelichting ontbreekt een omschrijving van de 

Werklocatie Harculo. Graag ziet TenneT dat nader wordt omschreven welke ambities er 

voor deze werklocatie gelden. 

 

9. Onder Strategische ontwikkelzone – Kansrijke ontwikkellocatie wordt in de toelichting 

genoemd dat deze zones geschikt zijn voor suburbane woningbouw. TenneT heeft 

momenteel geen plannen om 110kV-station Harculo te amoveren. Aangezien de positie 

van deze hoogspanningsassets publiek- en privaatrechtelijk is vastgelegd, dient de 

ongestoorde ligging van de TenneT-assets onderdeel te zijn van de herontwikkeling van 

deze locatie.  

 

10. Ten slotte is ter plaatse van 110kV-station Zwolle Weteringkade een Strategische 

ontwikkelzone – Topinnovatiecentra geprojecteerd. Een nadere toelichting van de 

ontwikkelingsrichting van dit beoogde topinnovatiecentrum ontbreekt. Ook hier is de 

ongestoorde ligging van de hoogspanningsassets van belang.  

 

11. In de visie opgegeven gebieden voor ontwikkeling van stadsgebieden, zoals 

Hessenpoort, spoorzone en Harculocentrale, bevinden zich hoogspanningsstationnen 

en hoogspanningsverbindingen. Wij verzoeken u om bij de uitwerking van/naar een 

Omgevingsplan er rekening mee te houden dat wij voor onze bestaande assets 

dezelfde rechten willen behouden.  

 

Als laatste wil ik verzoeken om TenneT tijdig te betrekken bij de 

ontwikkelingen/uitwerkingen van het Omgevingsplan. We willen hierbij graag als 

vooroverlegpartner betrokken worden en met de gemeente hierover afstemming 

hebben en vernemen graag uw reactie of dit mogelijk is. 

 
Bijlage  

In de door ons toegevoegde bijlage zijn situaties aangegeven die de leveringszekerheid 

en veiligheid (nadelig) van bestaande infra kunnen beïnvloeden en daardoor uitval 

kunnen veroorzaken. Grootschalig falen van het landelijk hoogspanningsnet kan leiden 

tot maatschappelijke ontwrichting. Aan het voorkomen daarvan draagt een goede 

publiekrechtelijke bescherming bij. Bij deze het verzoek om ontwikkelingen die de 

betrouwbaarheid en veiligheid van het functioneren kunnen schaden, vooraf af te 

stemmen en pas toe te staan na een positief verkregen schriftelijk advies van TenneT.  
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Overige informatie  

TenneT is bezig met beleid te formuleren omtrent hoogspanningsverbindingen in het 

kader van de Omgevingswet. We hopen een staalkaart binnenkort te hebben 

gerealiseerd en willen dit naar alle bevoegde gezagen in Nederland sturen. De 

staalkaart heeft tot doel een voorbeeldmodel te zijn dat concrete regels omvat waarmee 

het hoogspanningsnet kan worden gefaciliteerd, maar zeker ook kan worden 

gereguleerd.  

Dat is te meer van belang, nu de samenleving vanwege de energietransitie in 

toenemende mate afhankelijk wordt van (duurzaam opgewekte) elektriciteit die wordt 

getransporteerd via het landelijke hoogspanningsnet. 

 

Bijlage 

 

Windturbines  

Wanneer windturbines in de buurt van een hoogspanningsverbinding worden opgericht, 

dan verzoeken wij u om bij het aanwijzen van gebieden hiervoor rekening te houden 

met het Handboek Risico Zonering Windturbines. TenneT acht het risico van 

windturbines op hun infrastructuur aanvaardbaar wanneer wordt voldaan aan de 

afstanden zoals vermeld in het handboek. Indien niet kan worden voldaan aan deze 

afstanden, adviseren wij om contact op te nemen <contactgegevens medewerker> 

 

Voorwaarden voor kleinschalige windturbines opnemen  

Wij verzoeken uw medewerking bij het toestaan van locaties voor kleinschalige 

windturbines (tot 15 meter) dat rekening wordt gehouden met een werpafstand van 2x 

nominaal toerental. Deze afstand dient aangehouden te worden ten opzichte van een 

bovengrondse hoogspanningsverbinding.  

Naar aanleiding van jurisprudentie door de Raad van State is in de uitspraak o.a. 

bepaald dat regels moeten worden gesteld om daarmee de kans op falen van de 

windturbine en daarmee een risico op onderbreking van de energielevering te 

voorkomen. Dit dient te worden geborgd in de regels van een bestemmingsplan en/of 

een (omgevings)vergunning. Vandaar dat wij graag een uitzondering opgenomen willen 

hebben dat hierop getoetst wordt door het bevoegd gezag, door een aanpassing van de 

beleidsregels.  

 

Vogelweidegebieden  

Wij willen u erop attenderen dat bij het aanwijzen van vogelweidegebieden een grote 

kans is op stijging van draadslachtoffers en het onderhoud van de 

hoogspanningsverbindingen wordt bemoeilijkt. TenneT is hier geen voorstander van en 

vragen derhalve uw medewerking om bij het aanwijzen van deze gebieden rekening te 

houden met de hoogspanningsverbinding(en).  

 

Zonnepanelen  

In toenemende mate worden zonneparken gerealiseerd. Wanneer een zonnepark 

binnen de belemmerde strook van een hoogspanningsverbinding zou worden 

gerealiseerd, is het noodzakelijk dat TenneT de plannen kan toetsen of een realisatie 
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van een park ook technisch uitvoerbaar, danwel toelaatbaar is. Op het kabelbed van 

een ondergrondse verbinding is een zonnepark niet toegestaan.  

Wij verzoeken om hier rekening mee te houden bij het aanwijzen van gebieden waar 

zonnepanelen worden toegestaan en dat vooraf overleg met ons wordt gehouden.  

 

Waterretentiegebieden  

Wij verzoeken medewerking om bij het aanwijzen van een waterretentiegebied rekening 

te houden met onze hoogspanningsverbindingen. Wanneer de ondergrond van masten 

en/of een kabel wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de leveringszekerheid en 

veiligheid van een hoogspanningsverbinding.  

Voor een bovengrondse verbinding kan er bijvoorbeeld instabiliteit ontstaan voor de 

masten door de vernatting van de bodem en hierop zijn de masten niet berekend ten 

tijde van aanleg.  

Ondergrondse hoogspanningskabels en masten van bovengrondse verbindingen 

moeten altijd bereikbaar zijn en blijven voor onderhoud en calamiteiten en als een 

gebied onder water komt te staan is dit niet het geval. 

 

Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken en belemmert TenneT in het beheer van de 

hoogspanningsverbindingen.  

Bij het eventueel aanleggen van dijken en/of taluds (om het retentiegebied heen) dient 

er ook rekening te worden gehouden met hoogspanningsverbindingen in verband met 

wijzigende zetting van de grond, welke van invloed kan zijn op het niet goed (meer) 

functioneren van een leiding of mast. Ten tijde van de aanleg van een kabel of mast is 

dit berekend op de grondzetting.  

 

Versterken/verhogen waterkeringen  

Indien er waterkeringen worden versterkt/verhoogd binnen de belemmerde strook van 

een hoogspanningsverbinding, dan verzoeken wij u om vooraf overleg met TenneT te 

plegen. Reden hiervoor is dat wij aan wettelijke normeringen moeten voldoen qua 

afstand van het maaiveld tot aan de draden van een hoogspanningsverbinding. Op 

deze manier kunnen wij toetsen of wij nog aan de wettelijke normen voldoen of dat er 

een reconstructie van de hoogspanningsverbinding noodzakelijk is.  

 

Natuurgebieden/Groen/NNN  

Bij de ontwikkeling en/of aanwijzing van een natuurgebied (groen) verzoeken wij ook 

rekening te houden met de hoogspanningsverbindingen. Binnen de belemmerde strook 

van een bovengrondse hoogspanningsverbinding mogen geen hoogopgaande 

beplanting of bomen worden aangebracht en/of verwijderd. Binnen de belemmerde 

strook van een ondergrondse kabel mogen geen diepwortelende struiken of bomen 

worden aangebracht en/of verwijderd.  

Ook dit heeft te maken met de leveringszekerheid, de bereikbaarheid en de veiligheid 

van de omgeving. Wanneer bomen te hoog worden kunnen ze overslag veroorzaken en 

wanneer ze te diep wortelen kunnen ze rondom een kabel gaan wortelen. TenneT 

streeft naar een duurzame inrichting binnen de belemmerde strook door bijvoorbeeld 

heide en/of andere laagblijvende beplanting toe te staan.  
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Externe Veiligheid  

Omdat assets van TenneT niet vallen onder de werkingssfeer van de wetgeving inzake 

externe veiligheid is er geen onderzoek nodig voor het aspect externe veiligheid bij 

realisatie van hoogspanningsstations en verbindingen van TenneT. Dit wordt 

ondersteund doordat in onderzoek van TNO in 2010 is geconstateerd dat de omgeving 

van TenneT geen zodanige risico's ondervindt als gevolg van hoogspanningsstations. 

Dit omdat de effecten van de activiteiten op de stations nagenoeg altijd binnen de 

inrichtingsgrens van een station blijven. Het treffen van maatregelen (en het instellen 

van een onderzoek hiernaar) is dan ook in principe niet noodzakelijk.  

Er dient wel rekening te worden gehouden met de invloed van het falen van masten op 

de omgeving. Deze omgeving kan zijn een andere bovengrondse 

hoogspanningsverbinding of bijvoorbeeld een Buisleiding. De masten kunnen dan een 

risicoverhogend object zijn. In dat geval is bijna altijd onderzoek nodig naar de mate 

waarin dit het geval is alsook naar wat het risico dan zou kunnen zijn. 

 

Aanvraag omgevingsvergunningen  

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning willen we u adviseren om de 

initiatiefnemers, vooraf aan de verlening, een gesprek aan te laten gaan met TenneT. 

Op deze manier kan TenneT voorwaarden stellen voor de uit te voeren (bouw)werken 

en toetsen of de plannen (technisch) realiseerbaar en toelaatbaar zijn. Eventuele 

wijzigingen kunnen dan worden verwerkt in de tekening en dan kan het bevoegd gezag 

een omgevingsvergunning verlenen aan de hand van de juiste tekeningen.  

Overigens is een bevoegd gezag verplicht om advies in te winnen bij de netbeheerder 

volgens de regels van een bestemmingsplan voordat een omgevingsvergunning kan 

worden verleend. 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

27-08-2020 Particulier 57 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Een van de onderdelen van dit voorontwerp is het autoluw maken van de binnenring. 

Het gaat mij nu vooral om de westelijke kant daarvan., pakweg vanaf de 

Kamperspoorlijn tot aan de rotonde ter hoogte van de Schuttevaerkade. Dit deel heeft 

de gemeente, mede gelet op de komst van een zeer druk busstation daar, ingrijpend 

met heel veel geld gerenoveerd. Dat moet in de toekomst dus weer anders. Wordt 

hiermee geen afbreuk gedaan aan het doel van deze investering? Een mogelijk gevolg 

hiervan zou verhoging van de druk op het oostelijk deel van de binnenring 

(Ceintuurbaan etc.) kunnen zijn. Dit deel van de ringweg zit echter ook aan het plafond 

van zijn kunnen. 
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27-08-2020 Particulier 58 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Bij deze wil ik bezwaar maken tegen de omgevingsvisie zoals die er nu ligt.  

 

Ik krijg een flashback bij het lezen van het position paper over een pleidooi voor een 

schaalsprong. Het lijkt mij een keuze en visie die hetzelfde gaat opleveren als destijds 

bij het ontwerp voor de Isala klinieken. Tegen de tijd dat het gerealiseerd is, is deze al 

weer verouderd. Nu in tijden van klimaatverandering en een pandemie vraagt de 

toekomstige stad om flexibiliteit en géén verstening. Het is gebleken dat degene die 

zich makkelijk kunnen aanpassen overleven en niet wie de grootste of de sterkste is.  

 

Ik pleit er dan ook voor dat Zwolle gestaag groeit, waarbij flexibiliteit voorop staat, dit is 

een veel evenwichtiger en krachtiger ontwikkeling. Wat wil de Zwollenaar zelf? De 

meeste Zwollenaren die hier wonen of zijn komen wonen hebben als reden de grootte 

van de stad en de nabijheid van de natuur, groei kan nooit zonder dat het ten koste gaat 

van één van deze twee. En NEE dat is niet kleurloos, dorps of bescheiden!  

 

De afbeelding op pagina 30 is uiterst ongelukkig gekozen en met weinig empathie voor 

de Zwollenaar, je zou je bijna moeten schamen dat je ooit hebt gekozen voor het wonen 

in een stad die als vuilstortplaats wordt weergegeven.  

 

Nogmaals: groei is een keuze en heeft niets van doen met kwaliteit en vertrouwen, het 

toont juist lef om in deze tijden het tegenovergestelde te doen. Als zwollenaar heb ik het 

lef om anders te denken...durfen jullie het ook aan?
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27-08-2020 gemeente Kampen 59 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Allereerst willen wij u complimenteren met deze ontwerp Omgevingsvisie, getiteld ‘Mijn 

Zwolle van morgen’. Het geeft een heldere beschrijving en waardering voor de stad 

Zwolle en zet een duidelijke koers uit voor de toekomst.  

 

Er komen veel veranderingen op ons af die een grote impact hebben op de toekomstige 

ontwikkeling en inrichting van de fysieke ruimte.  

De belangrijkste doelstelling van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is om meer 

samenhangende integrale afwegingen te maken voor de fysieke leefomgeving. Terecht 

geeft de ontwerp visie van Zwolle aan dat de ontwikkeling van de stad relatie heeft met 

de kwaliteiten en ontwikkeling van de regio.  

Wij gaan als buurgemeente van uw mooie centrumstad graag de samenwerking aan om 

de grote opgaven waar we voor staan in samenhang uit te werken.  

 

In de visie beschrijft u de ambitie om kwantitatief maar vooral ook kwalitatief te groeien 

en op zoek te willen naar een nieuwe schaal van stedelijkheid en versterking van de 

economische positie in de regio. Hierbij spreekt u van een (verstedelijkings)strategie die 

zal leren hoe wonen, werken, mobiliteit, landschap, natuur, landbouw en recreatie zich 

in samenhang kunnen ontwikkelen.  

Wij herkennen deze thema’s uiteraard en wij denken en werken graag met u mee om 

deze strategie verder uit te werken. 

 

De Omgevingsagenda Oost stelt dat het klimaat adaptief accommoderen van de forse 

stedelijke en economische groei van de regio, met behoud en ontwikkeling van de 

kwaliteit van de leefomgeving en bereikbaarheid, een belangrijke integrale opgave voor 

de regio is. 

Rijk en Regio hebben gezamenlijk afgesproken om - in samenhang met 

energietransitie, bereikbaarheid, landschap en de opgaven rondom klimaatadaptatie - 

een verstedelijkingsstrategie te ontwikkelen. Dit met het doel om inzicht te krijgen in de 

verschillende ontwikkelingsmogelijkheden waarmee deze groei kan worden 

geaccommodeerd.  

Daarnaast is het van belang dat de regio in balans is, dat stad en ommeland verweven 

zijn en evenwichtig doorontwikkelen.  

Naast het opstellen van een verstedelijkingsstrategie zijn er met het Rijk, in het kader 

van het Mirt,  tevens afspraken gemaakt over een bereikbaarheidsonderzoek (in 

wisselwerking met de verstedelijkingsstrategie) en een QuickScan watersysteem en 

klimaatadaptatie. 

 

De verwachte woningbouwopgave voor de Regio Zwolle tot 2040 is, op basis van de 

laatste Primoscijfers, 40.000 woningen, waarvan 16.000 in de stad Zwolle. In uw 

ontwerp visie geeft u aan om 1000 woningen per jaar te willen bouwen. Tot 2040 
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voorziet u zelfs  een mogelijke groei tot 25.000 woningen. Een grote opgave voor 

Zwolle en de regio! 

 

Gezien de ligging van Zwolle en Kampen, verbonden door natuur en landschap, goede 

water-, weg- en OV-verbindingen verwachten wij nauw betrokken te worden bij de 

genoemde onderzoeken en de verstedelijkingsstrategie. De ontwikkelingen rondom o.a. 

RES, klimaatadaptie, bedrijventerreinen, afstemming onderwijs en arbeidsmarkt, 

recreatie en toerisme, de enorme woningbouwopgave voor de komende jaren, maar 

ook onderwerpen als de stikstofproblematiek, onderstrepen het belang van afstemming 

en samenwerking tussen onze beide steden. 

 

Een paar onderwerpen willen wij nog specifiek onder de aandacht brengen: 

 
• Enkele zeer waardevolle natuurgebieden binnen de gemeente Zwolle lopen door in 

de gemeente Kampen. Deze gebieden zijn zeer stikstofgevoelig en in een deel van 
het gebied wordt de kritische depositiewaarde nu al overschreden. De locatie 
Breecamp West ziet u als een kansrijke locatie voor woningbouw.  
Hoe gaan we om met de beschikbare stikstofruimte? Hier is een gezamenlijke 
gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk om tot een eerlijke verdeling van de 
stikstofruimte te komen, waarbij herstel voor de natuur mogelijk is. 
De stad Zwolle en het dorp ‘sHeerenbroek, met het landschap van de Polder 
Matenbroek als gedeelde context, raken elkaar. Een samenhangende visie op 
afhechting van de randen en de ontwikkeling van woningbouw in deze vierkante 
kilometer is in onze ogen noodzakelijk. 
 

• Het landschap is een belangrijke verbindende schakel tussen onze steden. Wij 
zouden graag zien dat de landschappelijke kwaliteiten ook op een hoger (regionaal) 
schaalniveau in de visie in beeld worden gebracht. Daarbij denken wij onder andere 
aan het rivierenlandschap van de IJssel en de al eerder genoemde Polder 
Mastenbroek. 
 

• In de beschrijving van het raamwerk speelt het mobiliteitsnetwerk uiteraard een 
belangrijke rol. Wij missen de typering en context bij de regionale verbindingen. 
Welke routes / lijnen voor OV, fiets, auto zijn van belang voor de relatie van Zwolle 
met de regio en vice versa. 

 
• De ligging tussen de mainports in de Randstad en NO Europa geeft Zwolle een 

belangrijke positie als het gaat om weg en spoor. We willen daarbij benadrukken 
dat ook de havenpositie van de regio hierin belangrijk is, naast weg en spoor is 
vervoer over water cruciaal. 
 

Op blz. 46 staat dat de verkenning naar een grootschalige stedelijke uitbreiding in 
samenhang met een verstedelijkingsonderzoek wordt uitgevoerd. U schrijft dat daarin 
doorlopend het gesprek met de regio en de lokale omgeving plaatsvindt en dat dit waar 
mogelijk wordt vertaald in bestuurlijke afspraken met buurgemeenten om deel te nemen 
in de groei van de stedelijke regio.  
Wij nemen deze handreiking aan en gaan graag met u in overleg om de afspraken over 
deze groei bestuurlijk vast te leggen.



 

152/293 

      

  

 60  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      
Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

27-08-2020 Waterschap Drents Overijsselse Delta 60 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Bedankt voor het toezenden van de ontwerp-omgevingsvisie “Mijn Zwolle voor morgen”. 

We hebben het document en de bijlagen met veel belangstelling gelezen.  

We constateren dat wat betreft water, of het nu om oppervlaktewater gaat, grondwater, 

waterveiligheid of -berging en klimaat, de Zwolse Adaptatie Strategie (ZAS) de basis 

vormt van de ontwerp-omgevingsvisie. Bij het opstellen van de ZAS is het waterschap 

intensief betrokken geweest. Door de ZAS op te nemen in de omgevingsvisie 

herbevestigt het college de wateropgave en wil het college aan de strategie invulling 

geven door ontwikkelingen in het gebied hieraan te toetsen. Dat waarderen wij zeer.  

Wij vragen de gemeente om water als ordenend principe te hanteren bij de grote 

gebiedsopgaven waar de gemeente voor staat. Door ons aan de voorkant te betrekken 

bij het opstellen van een integrale omgevingsvisie -waarin álle opgaven samenkomen- 

komt de gemeente tot een toekomstbestendige, gebiedsgerichte, aanpak.  

 

Integraliteit  

Er is een bewuste keuze gemaakt om grote ontwikkelingen op het gebied van wonen, 

werken en mobiliteit nog niet in de volle breedte te beschouwen en pas in een volgende 

visie op te nemen. Dit is begrijpelijk, omdat keuzes met betrekking tot deze thema’s, 

alsook de processen die daaraan voorafgaan, gekoppeld zijn aan de aanwijzing door 

het Rijk van de regio Zwolle als Novi-gebied. Dit betekent echter dat de voorliggende 

visie zijn beperkingen heeft. Met name de plannen die een relatie hebben met de groen-

blauwe structuur, waterveiligheid en ingrepen op bovenlokaal/regionaal niveau zullen 

input en draagvlak nodig hebben van de ontwikkelende partijen, ook financieel gezien. 

Het gaat hierbij om forse aanpassingen in de huidige structuren. Dat kan niet alleen 

vanuit gemeente, waterschap of initiatiefnemer gerealiseerd worden. In onze optiek 

zullen alle partijen met elkaar de opgaven voor water, wonen, werken, mobiliteit, groen, 

natuur, recreatie (etc.) in gezamenlijkheid en integraal moeten realiseren. Deze visie 

mist -logischerwijs- een groot aantal van deze thema’s waardoor het lastig is lopende 

plannen en nieuwe ambities te toetsen aan deze omgevingsvisie. Gezien alle 

ontwikkelingen en uitdagingen in onze regio zal er ons inziens al vrij snel moeten 

worden voorzien in een actualisatie van deze omgevingsvisie, waarbij ook invulling 

gegeven kan worden aan de uitwerking op gebiedsniveau, zoals aangekondigd in deel 

1 van de omgevingsvisie. 

 

Grote ontwikkelingen  

Wij gaan ervan uit dat u -met de partners in de regio- goed onderzoekt wat de effecten 

zijn van de aangekondigde verstedelijking in de komende 30-40 jaar. Bijvoorbeeld de 

effecten op de leefbaarheid van de stad, de waarden van het gebied, het watersysteem 

en de waterveiligheid in en om de stad. Maar ook welke eisen een klimaatbestendig 

watersysteem stelt aan de inrichting van het gebied en welke aanpassingen aan het 

watersysteem benodigd zijn met het oog op de lange termijn. Het is gewenst om bij 
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groei ruimte te bieden aan verschillende belangen in een gebied (integraliteit) en deze 

belangen in de juiste verhouding een plek te geven. We zien kansen om hier in 

gezamenlijkheid een goede strategie voor op te stellen.  

 

Rond Zwolle komen meerdere landelijke en regionale opgaven en programma’s samen. 

We noemen het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Ruimte voor de Vecht, IRM en 

programma’s voor wateroverlast, droogte, verstedelijking, bereikbaarheid, energie, 

biodiversiteit en landelijk gebied. Specifiek in het gebied ten zuiden van de Vecht tussen 

Zwolle en Dalfsen zien wij mogelijkheden voor integratie van diverse water gerelateerde 

opgaven en de groeiopgave van Zwolle. Door Water en Ruimte slim te verbinden, 

kunnen ze elkaar versterken en worden opgaven aangepakt. Zo werken we samen aan 

een innovatieve (water)robuuste en klimaatbestendige regio Zwolle tegen aanvaardbare 

maatschappelijke kosten. In de reactie van de gemeente Zwolle op onze Watervisie 

onderkent u die gezamenlijke opgave.  

 

Plannen op lokaal niveau  

In de ontwerp-omgevingsvisie concludeert het college dat op stads- en regionaal niveau 

ruimtelijke plannen zelf geld moeten genereren voor alle opgaven in een gebied. Het is 

de vraag hoe op deze manier de plannen, om een robuuste groen-blauwe structuur te 

realiseren, in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd worden. Daar zit geen 

ontwikkelende partij aan tafel met partners, maar moeten de bewoners, ondernemers 

en gemeente het zelf doen. Welke strategie hanteert de gemeente daar wat betreft 

realisatie van plannen, en welke rol ziet ze daar voor zichzelf en anderen weggelegd? 

De opgaven binnen bestaande en nieuw te ontwikkelen gebieden verschillen sterk per 

situatie, en vragen een aangepaste benadering wat betreft inhoud en financiering.  

Wellicht kan in de realisatiestrategie verduidelijkt worden dat de rol van betrokkenen op 

verschillende planniveaus heel anders kan zijn, zowel qua inzet van geld en middelen 

en processen.  

 

Vervolg  

De opgaven van gemeente Zwolle hebben een overlap of interactie met onze opgaven. 

Wij zien graag dat in de omgevingsvisie deze opgaven niet los van elkaar worden 

gezien maar in samenhang worden opgesteld zodat lopende en toekomstige projecten 

en processen samenkomen. Dit vergt van beide partijen een proactieve houding. Met 

als doel over enkele jaren een visie en toetsingskader te hebben liggen waar alle 

partijen een goede integrale leidraad in vinden. Uiteraard denken wij daar graag bij 

mee.  
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Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Op voorhand willen melden dat het moment van presentatie van dit rapport alsmede de 

sluitingsdatum voor het indienen van een reactie hierop veroorzaakt door de 

Coronacrisis en vakantieperiode hoogst ongelukkig valt. Om het draagvlak van een plan 

en de betrokkenheid van de inwoners van Zwolle te bevorderen lijkt het ons wenselijk 

om deze periode met een aantal maanden te verlengen.  

 

Een aantal elementen uit deze omgevingsvisie herkennen wij en delen wij met de 

gemeente; Zwolle is een stad in bloei en zal zich derhalve moeten blijven ontwikkelen 

en aandacht moeten behouden voor de woningnood in en om de stad Zwolle.  

Daarbij is en blijft het van belang dat voor iedere doelgroep passende woonruimte 

beschikbaar is binnen de gemeente. Overigens vragen wij ons wel af of de sterke groei 

van het aantal inwoners tot 2030 een feit is of een doel op zich. Wij zijn van mening dat 

een sterke groei van het aantal inwoners het moeilijker maakt om de leefbaarheid te 

handhaven. Een sterke groei van het inwonertal als doel op zich vinden wij dan ook 

zeer onwenselijk.  

 

In de omgevingsvisie wordt gesproken over de zogenaamde Stadsruit, een kwadrant op 

afstand van de binnenstad. Een gebied, waarvan volgens de omgevingsvisie 

bedrijventerrein Oosterenk onderdeel uitmaakt, dat volgens de gemeente een grote 

betekenis heeft in de grote vraag naar woningen en voorzieningen.  

Ten aanzien van de Stadsruit staat in de omgevingsvisie het volgende genoemd “De 

Stadsruit, op enige afstand van de binnenstad met projecten zoals, de Spoorzone, 

Oosterenk, Zwarte Waterallee e.d. biedt kansen voor accenten tot 70m.”  

Het idee om bij bedrijventerrein Oosterenk te werken met hoogteaccenten staat in onze 

ogen haaks op een andere zinsnede in de omgevingsvisie namelijk: ”Naar de randen 

van het bestaand stedelijk gebied en in het buitengebied zijn hogere accenten minder 

wenselijk”.  

 

Het bedrijventerrein Oosterenk ligt aan de rand van het buitengebied Herfte met 

specifiek aangrenzend het herstelde natuurgebied van de Westerveldse Aa. Het gebied 

kan gekenmerkt worden als coulissenlandschap, uniek met name in oost Nederland. 

Het karakter van dit landschap zou door de harde overgang naar forse aantallen 

woningen inclusief hoogbouw in de verdrukking komen. De visie om veel meer 

bewoning op de Oosterenk mogelijk te maken kan naar onze mening leiden tot 

overbelasting en schade aan en aantasting van het unieke beeld van het natuurgebied 

van de Westerveldse Aa en is derhalve onwenselijk.  

 

Als bewoners van het Kiekeboslaantje vinden wij een woonaccent van 70 meter hoog 

op het bedrijventerrein Oosterenk niet passend in relatie tot de rand van het 

buitengebied en het natuurgebied. Daarnaast vragen wij ons af of het wenselijk is een 
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dergelijk hoog accent te bouwen in de directe omgeving van het ziekenhuis Isala, dit 

mede gezien het feit dat er regelmatig sprake is van vliegverkeer (trauma-helikopter) in 

dit gebied. Het gebied tussen het Isala ziekenhuis en het natuurgebied Westerveldse 

Aa (waaronder de omgeving van het Herinneringslaantje) leent zich  

eerder voor laagbouw (max 3 woonlagen) zodat er een natuurlijke opbouw zit in de 

bebouwing vanuit het natuurgebied naar de hoogbouw van het ziekenhuis.  

Hierbij speelt naar onze mening ook mee dat de massale bouw van woningen en/of 

appartementen op het bedrijventerrein Oosterenk (bij het zogenaamde Health 

Innovation Park) ook niet logisch lijkt.  

 

De gemeente Zwolle heeft in het verleden aangegeven het HIP verder te willen 

ontwikkelen en in te zetten op de sector Health (gezondheidszorg). Door minder ruimte 

te bieden aan ondernemers en ondernemingen die actief zijn in de Health sector en 

deze ruimte te benutten voor woningbouw komen de doelstellingen die de gemeente en 

de Regio Zwolle in het verleden hebben geformuleerd in gevaar.  

Tot slot, in aanvulling op bovenstaande zouden wij het onwenselijk vinden als vanuit 

een eventuele woontoren van 70 meter hoog inkijk zou ontstaan in de tuinen en 

woningen aan het Kiekeboslaantje. Dit is een ernstige inbreuk op de privacy. Daarnaast 

tasten torens van 70 meter hoog de kwaliteit van het landschap en uitzicht drastisch 

aan en hiermee verdwijnt het landelijke karakter van het buitengebied aangrenzend aan 

het bedrijventerrein Oosterenk.  

 

Mocht de gemeente Zwolle willen kiezen voor zogenaamde “landmarks” bij 

binnenkomst van de gemeente Zwolle dan zou de enige logische locatie voor een hoger 

accent op bedrijventerrein De Oosterenk, de hoek van het bedrijventerrein Oosterenk 

op de kruising van de N35 (Ceintuurbaan) en de Kuyerhuislaan kunnen zijn (naast 

Waterschap Drents Overijsselse Delta). Hier is niet direct sprake van aansluiting met 

het natuurgebied de Westerveldse Aa aangezien deze locatie ingesloten zal liggen 

tussen kantoorpanden. Overigens voldoen torens van ca. 40 meter ook al ruimschoots 

als landmark . Gezien de hoogte van de bestaande bebouwing torent 40 meter hier 

ruimschoots boven uit.  
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Hoogbouw vs langgerekte muren cq The sky is the limit; Het valt mij op dat er in Zwolle 

steeds meer appartementengebouwen gebouwd worden met een minimale hoogte. 

Veelal langgerekt hetgeen elk zicht op het erachter liggend onttrekt. Juist door deze 

manier van bouwen trek je als het ware muren op die de stad verstikken. Voorbeelden 

hiervan zijn oa het nieuwe gebouw ipv de kerk aan de Bisschop Willebrandlaan. Het 

zicht op de begraafplaats en het fraaie kerkje is compleet weg. Aan de Luttenbergstraat 

ontnemen simpele en weinig uitdagende appartementen complexen het zicht op de 

fraaie nieuwe wijk Weezenlanden. Het oude flatgebouw aan de Hanekamp is ook een 

goed voorbeeld van een muur die alle zicht op de gracht erachter ontneemt. Zo zijn er 

nog tal van voorbeelden te noemen.  

 

Wanneer je ranke torenflats bouwt kun je er makkelijk langs kijken en ontstaat er ruimte 

en ontstaan er zichtlijnen. Dat geeft als het ware lucht. Ook ontstaat er zo ruimte voor 

bomen en ander noodzakelijk groen. Veel mensen willen geen hoogbouw vanuit de 

verkeerde motieven. Alsof je de hele tijd omhoog kijkt en zo de hoogte ervaart. Om de 

stad flink ruimte te geven om te groeien ontkom je er niet aan om in de stad omhoog te 

gaan. De maat van net onder de Peperbus is bijzonder te noemen aangezien het 

hoogste gebouw van Zwolle ooit de 120 meter haalde (Toren van de Grote Kerk). 

Notabene Enschede heeft de hoogste woontoren van Overijssel!! Daarnaast beperk je 

jezelf als stad enorm en blijft het noodzakelijk om de stad verder uitbreiden ten koste 

van groen. Inbreiding met flinke hoge torens waar het kan is broodnodig als je de 

schaalvergroting wil doorvoeren zoals die in uw zienswijze vermeld staat. De maximale 

hoogte moet je in mijn ogen over laten aan de markt. Uiteraard is de locatie van 

hoogbouw van belang ivm schaduw, wind en infrastructuur. De keuze tussen hoger 

bouwen of nog meer natuur/weilanden opofferen voor nieuwbouw van grondgebonden 

woningen lijkt mij niet zo moeilijk. Ook de architectonische kwaliteit kan veel beter. De 

1-kleurige bakstenen woontoren bij WKC Zuid is in mijn ogen een miskleun. Een 

compleet WKC met 2 woontorens in 1 kleur. Ambitie loos, niet creatief en enorm saai.  

 

Station centrum zijde;  

Na het bekijken van de plannen rondom de centrum kant van het station viel mij een 

aantal zaken op. Het lijkt erop alsof de grootste aandacht ligt aan de Zuid kant. De 

voorzijde is straks nauwelijks bereikbaar per auto, Taxi’s vind je alleen aan de Zuid kant 

evenals alle bussen. Bijzonder als je bedenkt dat het meeste verkeer naar het station 

vanaf de centrum kant komt. Het lijkt mij dan ook ten zeerste aan te raden om in ieder 

geval een kiss & go ruimte te maken en een Taxi standplaats aan de centrum kant. Ik 

reis geregeld naar het station per taxi en laat me nu af zetten bij Starbucks wat volgens 

de Taxi chauffeurs zeer geregeld gebeurd.  
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Locatie Zwartewaterallee;  

Gezien de forse uitbreiding van woningen langs dit gedeelte van de ring is een slimme 

aanpak van infrastructuur vereist. De entree naar WKC Dobbe en AA-landen is al jaren 

een bottle-neck. Helaas geeft de rotonde (als zoveelste optie) weinig ruimte en staat de 

entree van de wijk nog geregeld vast (ook op de Ring). Deze enkele rotonde zou 

misschien vervangen kunnen worden voor een dubbele. Dus 2 baans, 1 rechtdoor en 1 

met een afslag naar het WKC. Beter nog om ergens een extra ingang voor de AA-

landen te maken, los van het winkelcentrum. Een andere mogelijkheid is misschien om 

vanaf de ring rechtstreeks een nieuw te bouwen parkeerdek (onder de hoogbouw) in te 

kunnen rijden.  

Misschien een idee om in de middenberm van de Zwartewaterallee een tramlijn aan te 

leggen. thv WKC Dobbe/Meander College, kruising met de Monteverdilaan en bij het 

Deltion college/Cibap kan dan een opstap gebouwd worden. De middenberm vanaf de 

AA-landen tot aan het Deltioncollege is hier uitermate geschikt voor. Uiteraard met een 

verbinding naar het station. Een snelbusbaan richting station in de middenberm is ook 

een optie.  

 

Hanzeland cq Spoorzone;  

Het gebied Hanzeland is volop in ontwikkeling. Wat Hanzeland echt mist is een eye 

catcher of zogeheten landmark. Rijdend over de IJsselallee is er nauwelijks tot geen 

zicht op wat er achter de “dijk” eigenlijk gebeurd. Grappig dat vanuit de Gemeente 

Zwolle, Hanzeland het “Manhattan” van Zwolle wordt genoemd terwijl elk vergelijk met 

Manhattan, New York volledig mank gaat. Zeker vanaf de snelweg gezien is er geen 

enkele aanwijzing dat er hier een stedelijk gebied is met allerlei functies met het 

(Centraal) station als grootste functie.  

Nieuwe IJsselhallen;  

 

Typisch voorbeeld van hoe het niet moet. Zolang al plannen mbt het IJsselhallen gebied 

maar nog steeds geen fatsoenlijk alternatief voor een nieuwe evenementen hal. Dat dit 

zo enorm onderschat is en weinig slagvaardig is opgepakt is volstrekt onaanvaardbaar 

en maakt je als gemeente bestuur ongeloofwaardig.  

 

Doorstroming verkeer;  

Het valt mij op dat ik vaak bij verkeerslichten sta te wachten terwijl er geen overig 

verkeer is. Behoorlijk onzinnig, tijdrovend en ook nog eens slecht voor het milieu. 

Eigenlijk onvoorstelbaar in deze tijd waarin techniek zijn tijd ver vooruit is. Dat zou toch 

veel beter moeten en kunnen in mijn ogen. Ik begrijp de werking van de lussen niet in 

het wegdek aangezien de meeste verkeerslichten gewoon op toerbeurt werken. Dit is 

toch behoorlijk achterhaald en ouderwets!  

Een goed voorbeeld hiervan: De singel langs de nieuwbouw van de Kamperpoort. De 

wachttijd is veel te lang en je ziet het zelfde verkeerslicht meerdere keren groen worden 

zonder dat je door kan rijden. Juist het doorgaande verkeer zou veel beter moeten en 

kunnen doorstromen bij een juiste afstelling!  
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Algemeen;  

Zwolle is een provincie hoofdstad die de afgelopen jaren een flinke positieve inhaalslag 

heeft gemaakt op diverse gebieden. Qua woning aanbod moet er nog een flinke slag 

geslagen worden. Mijn voorkeur is om in eerste instantie volledig op inbreiding van de 

stad te focussen. Maak slimmer gebruik van de beschikbare grond. Gebruik de hoogte 

en laat je niet beperken door vage hoogte grenzen die nergens op gebaseerd zijn. 

(waarom wel een kantoor van 100 meter maar geen woontoren van die hoogte??!!) Wat 

ik echter erg mis in Zwolle is stedelijk denken. Minimaal dit, maximaal dat, niet te gek, 

niet te opvallend en zeker niet te uitdagend of tot de verbeelding sprekend. In de 

zienswijze is er wel sprake van maar de praktijk wijst tot nu toe toch anders uit. Een 

goede uitzondering als bv de Fundatie is wel te vinden maar over het algemeen is 

Zwolle wel erg braaf. Zeker voor een stad die zo populair is en barst van de ambitie. 

Zwolle heeft een enorme regio functie en de vraag naar woonruimte is groot. Je zou het 

bijna niet denken als je over de snelweg Zwolle doorkruist. Afgezien van een enkel 

gebouw gaat de stad volledig schuil achter verroeste schotten die weinig goeds lijken te 

voorspellen. Schud dat suffe imago van je af, recht je schouders, werk slagvaardig 

samen met ontwikkelaars en initiatief nemers, rem niet teveel af maar schep 

mogelijkheden en gedraag je als de stad die er mag zijn! Succes. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Middels dit schrijven willen we pro forma bezwaar maken tegen de omgevingsvisie, 

zoals deze is gepubliceerd op https://www.zwolle.nl/omgevingsvisie en 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.I MRO.0193.SVZwolle20003-

0002.Ons pro forma bezwaar is specifiek gericht op de aanvullende ontwikkellocatie in 

de omgeving van de Zalkerdijk, zoals op de gepubliceerde kaarten is aangegeven.  

 
 

 
 
Onze zienswijze is dat er niet gebouwd moet worden op de aanvullende 
ontwikkellocatie rondom de Zalkerdijk. Bouwen op deze locatie heeft een:  
 
1. te zware inbreuk op cultuur historische waarde 
van de Zalkerdijk (middeleeuwse waterkerende dijk 
en daarmee de oudste in Nederland) (in 1850 op 
landkaart nog als Afsluitdijk benoemd; bron 
https://www.topotijdreis.nl/)  
 
2. te zware inbreuk op cultuur historische waarde 

van het landschap met daarin liggend een zeer 

oude wetering ter be- en ontwatering van gronden 

ten zuiden van de Zalkerdijk (in 1850 duidelijk op 

landkaart als "'t Nieuwe Land" weergegeven)  

 

3. te zware inbreuk op cultuur historische waarde binnen Nationaal Landschap 

IJsseldelta; open landschap van de dijk en zijn omgeving gaat verloren bij meer 

woningen 
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4. te zware inbreuk op natuur en ecologische waarden (te weinig afstand tot EHS en 

Natura 2000) (bron https://www.clo.nl/indicatoren/nl142501-begrenzing-van-het-

natuurnetwerk-en-natura-2000- gebieden) 
 

 
 
5. te zware inbreuk op gebiedsontsluiting (Zalkerdijk is te smal voor hogere 

verkeersdruk). Onze zienswijze is dat dit belangrijke kleine stukje Zwolle met zijn zeer 

hoge cultuur historisch, natuur en landschappelijke waarde behouden moet worden. 

Graag gaan we met u in gesprek over onze zienswijze en de verdere ontwikkeling van 

dit stukje Zwolle. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 
Aangezien er door u gekozen is om een korte inspraaktijd te houden, in vakantietijd en 
daarbij niet of nauwelijks de inwoners van Zwolle heeft geïnformeerd, reageer ik even 
met een korte mail. 
Naast dat ik vind dat u echt te kort schiet met deze strategie, wil ik u graag 
mededelen dat ik onderschrijf wat dhr <naam particulier> ingesproken heeft maandag 
jongstleden. 
 
Is er verder nog iets nodig mijnerzijds, om mijn bezwaar tegen de bebouwing in 
stadsbroek, langs de Werkerlaan, bij u kenbaar te maken, dan wel serieus wordt 
genomen? 
 
Zo ja, dan verneem ik dat graag van u. 
Daarnaast zou ik graag willen horen hoe en wanneer u burgers bij deze plannen 
betrekt, het is m.i. niet meer van deze tijd om een dergelijke strategie toe te passen om 
er plannen maar door te kunnen drukken. 

Zwolle groene stadc 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 
Naar aanleiding van het bericht in De Stentor van afgelopen vrijdag 21 augustus sturen 
wij u deze mail met daarin onze zienswijze. In dit bericht wordt vermeld dat Zwollenaren 
hun mening kunnen geven inzake de Omgevingsvisie op maandag 24 augustus en er 
kan een zienswijze ingediend worden tot vrijdag 28 augustus.  
 
Wij vinden de datum van de inspraak (eind van de zomervakantie) erg ongelukkig 
gekozen en wij vinden de periode van één weekend om onze zienswijze voor te 
bereiden en in te spreken op 24 augustus véél te kort. Gezien de korte termijn is het 
ons niet gelukt om het hele plan te lezen. Wel willen en kunnen wij onze zienswijze 
(noodgedwongen beknopt) toelichten.  
 
Wij geven onze zienswijze op de (eventuele) plannen voor de locatie Dirc van 
Herxenweg-hoek-Veldweg.  
 
Wij willen geen kleinschalige woningbouw in deze hoek:  
- Wij zijn van mening dat het afbreuk doet aan het landelijk karakter van Windesheim. 

Aan de Veldweg staan nog historische boerderijen die door woningbouw het mooie 
landelijk aanzien verliezen;  

- De verbinding met de stad moet beter en dat kan naar ons inzien beter aan de 
noordkant van het dorp, in het verlengde van de Bergweg. Dit is beter aansluitend 
en planologisch gezien meer richting Zwolle.  

 
Ook geeft dit een beperking aan ons woongenot:  
- Het vrije uitzicht wordt voor iedereen beperkt door de eventuele nieuwe bebouwing;  
- De privacy, oftewel persoonlijke vrijheid, wordt beperkt;  
- Er zal meer overlast zijn door o.a. meer geluiden, meer geparkeerde auto’s, meer 

verkeer en meer licht;  
- Bovenstaande punten hebben uiteraard ook grote invloed op de waarde van onze 

woningen.  
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

gaarne wil ik een bijdrage leveren aan uw discussie over de omgevingsvisie. Het betreft 

de volgende punten: 

1. Economie en mobiliteit. 

2. Volkshuisvesting. 

3. Oneigenlijk gebruik van fietspaden. 

 

1. In de geschiedenis van Europa zijn de Oostzee en de Middellandse zee afwisselend 

een economische motor geweest. De laatste halve eeuw gaat het rond de Middellandse 

zee wat minder, terwijl het rond de Oostzee heel goed gaat. Hanzetijden herleven. Deze 

ontwikkeling werd nog versterkt door de val van het IJzeren gordijn. Europa heeft 

daarna miljarden uitgegeven voor betere infrastructuur naar de Baltische Staten, bijv, 

om hen zo dichter bij Europa te betrekken. 

Ook Scandinavië heeft veel uitgegeven aan infra; er is een gecombineerde brug/tunnel 

gebouwd tussen Denemarken en Zweden, er wordt aan een tweede verbinding 

gewerkt, Denemarken legt een net van hogesnelheidslijnen aan, en de besluitvorming 

over een tunnel tussen Denemarken en Duitsland wordt dit najaar afgerond: 

 

https://www.businessinsider.nl/tunnel-duitsland-denemarken/  24-4-2020 

https://www.maritiemnederland.com/nieuws/bouw-langste-zeetunnel-ter-wereld-

eindelijk-van-start  14-5-2020 

 

https://femern.com/en/Benefits/A-greener-corridor/Faster-train-links 

 

https://cphpost.dk/?p=2523  14-8-2014 Colossal Scandinavian project aims to connect 

Copenhagen and Oslo 

Planproces HSL Kopenhagen – Göteborg – Oslo; met de planvorming voor een HSL 

Hamburg – Kopenhagen via de Fehmarnbelttunnel brengt dit Zweden en Noorwegen 

heel dichtbij. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fehmarnbeltverbinding 

 

Dit zal Scandinavië 135 km dichterbij brengen. Omdat u Zwolle benoemt als Poort naar 

het NoordOosten lijkt me dit voor u van belang. 

De rijksoverheid heeft hier al op geanticipeerd met een nota, de Gebiedsagenda 

NoordNederland, waaruit het volgende: 

 

"In de Nota Ruimte wordt Noord-Nederland gepositioneerd als schakel tussen de 

Randstad en Noordoost-Europa. De economische ontwikkeling van de voormalige 

Oostbloklanden leidt tot sterkere relaties met deze landen. Bovendien sluiten de 

economisch sterke sectoren in Noord-Nederland goed aan bij met name de 

economische structuur van Scandinavië. 
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Bevordering van contacten op het terrein van cultuur, onderwijs en economie zijn van 

wederzijds belang. 

Deze factoren en inspanningen bevorderen het ontstaan van de zgn Noordelijke 

Ontwikkelingsas. 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-42795  29-12-2009 Gebiedsagenda Noord-

Nederland. Op blz 16 hiervan staat deze afbeelding met daaronder genoemde tekst. 

Dit biedt voor Zwolle economische kansen te over. Mijn vraag aan u is: 

Welke vormen van vervoer wilt u gaan bevorderen? 

 

Het aandeel vrachtverkeer op de snelweg stijgt al jaren, en dit zal steeds meer 

problemen gaan geven, blijkt uit onderzoek. 

https://www.ce.nl/publicatie/are_trucks_taking_their_toll/873  The environmental, safety 

and congestion impacts of lorries in the EU. 

 

http://www.rug.nl/research/portal/publications/the-consequences-of-an-increase-in-

heavy-goods-vehicles-for-passenger-car-drivers-mental-workload-and-

behaviour(e17d51bb-c8ab-4fe9-8024-8e85f14e152f).html  mrt 2008 'Groei van het 

vrachtwagenverkeer en invoeggedrag van jonge en oudere automobilisten op 

snelwegen - verkenning van het probleem en de effecten van twee maatregelen. Een 

simulatoronderzoek.' CONCEPT 21-1-2008 "Inleiding 

Prognoses wijzen er op dat personen- en vrachtverkeersstromen blijven groeien, het 

vrachtverkeer harder dan het personenverkeer. Het vrachtverkeer gaat daardoor in de 

toekomst een grotere en meer bepalende plaats innemen in de verkeersstroom. 

Verwacht wordt dat het aandeel vrachtverkeer in 2020 zal zijn gegroeid tot 30%. De 

invloed van het vrachtverkeer op het verkeersbeeld zal daardoor aanzienlijk toenemen. 

Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat er aanwijzingen zijn 

dat het invoegen op de autosnelweg meer inspanning zal eisen en risicovoller zal zijn bij 

een toename in vrachtverkeer (De Waard et al., 2007, 2008). Ook zullen bestuurders 

waarschijnlijk vaker afritten missen." 
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http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf  12-6-2012 'IARC: DIESEL 

ENGINE EXHAUST CARCINOGENIC.' Persbericht: 

Conclusions 

Dr Christopher Portier, Chairman of the IARC working Group, stated that "The 

scientific evidence was compelling and the Working Group’s conclusion was 

unanimous: diesel engine exhaust causes lung cancer in humans." Dr Portier 

continued: "Given the additional health impacts from diesel particulates, exposure 

to this mixture of chemicals should be reduced worldwide." 

 

http://www.ttm.nl/nieuws/nederlands-wegtransport-groeit-80-procent-50-jaar/64668/  5-

9-2014 

http://www.transport-online.nl/site/50997/binnenlands-wegvervoer-in-50-jaar-fors-

gegroeid/  2-9-2014 

 

https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/04/air-pollution-

costs-european-economies-us$-1.6-trillion-a-year-in-diseases-and-deaths,-new-who-

study-says 

 

 Zie hier de Brusselse ringweg: 

 

http://www.transport-online.nl/site/58919/directe-containertrein-tussen-rotterdam-en-

straatsburg/  8-5-2015 

http://www.transport-online.nl/site/62969/dagelijkse-goederentrein-tussen-rotterdam-en-

zuid-duitsland/  31-8-2015 Zo gaat het in het Zuiden van Nederland: Schoon elektrisch 

railvervoer. En in het Noorden van Nederland moeten we blijkbaar genoegen nemen 

met kankerverwekkend dieselvrachtverkeer. 
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Deze loc kan al deze vracht- wagens van de weg af-houden. 

 

Het plaatje op blz 74 van de ontwerpvisie is onvolledig en onjuist. Dit deed mij in de pen 

klimmen. Niet alleen ontbreekt de NoordOostCorridor en de Fehmarnbelttunnel, er 

wordt nog een ov-verbinding aangegeven tussen Groningen en Duitsland die al lang 

buiten gebruik is. 

De spoorbrug net over de grens is nl stukgevaren, en OstFriesland vindt dat wel best, 

want ze hebben geen zin in vrachttreinen die dwars door allerlei dorpjes aldaar gaan. 

Ze willen een nieuwe spoorlijn daarvoor langs de kust, zoals er ook een aparte 

Kuestenautobahn aangelegd is die om de wooncentra heen gaat. 

Er is alleen nog voor personen een overstapmogelijkheid via een busverbinding 

Nieuweschans-Leer, tussen het eindpunt van de regionale spoorlijn van Arriva in 

Groningen en het eindpunt van het lokale boemeltje in OstFriesland. 

 

De omgevingseffectrapportage. 

 

 Als tweede spoorknooppunt van Nederland komt Zwolle uiteraard ook in aanmerking 

voor een HSL richting Hamburg. Dit mis ik in de omgevingseffectrapportage. Ook mis ik 

daar een analyse van de milieuproblemen die door vliegveld Lelystad veroorzaakt 

kunnen worden, wanneer Schiphol al haar vrachtverkeer daarnaartoe verplaatst. 

Ik zie dat als een zeer ernstige bedreiging van de leefbaarheid van Zwolle, en ik hoop 

dat u daar krachtig stelling tegen wilt nemen. Dat er geknoeid wordt met stikstofcijfers 

zegt mij al genoeg: 

 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2454581/Actiegroepen-doen-aangifte-tegen-

topambtenaren-en-directeuren-Schiphol-en-Lelystad-Airport  23-6-2020 

 

https://nos.nl/artikel/2338222-aangifte-van-manipulatie-stikstofcijfers-lelystad-

airport.html  23-6-2020 

 

In de ontwerpvisie wordt losjes gezegd dat de komst van vliegveld Lelystad nieuwe 

kansen biedt; bij die kansen behoort ook de kans op een ramp met een neerstortend 

vrachtvliegtuig, zoals in de Bijlmer. Ik hoop dat dit deze goede stad bespaard mag 

blijven. 

Het huidige kabinet geeft miljardensteun aan KLM en Schiphol; ik zag dat geld liever 

uitgegeven aan hogesnelheidslijnen, om nog iets van het klimaat te redden. Hup Greta 
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Thunberg. De lobby van dieselvrachtwagenfabrikanten is ook erg machtig. In het 

verleden heeft minister Schultz van Hagen honderden miljoenen die eerdere kabinetten 

bestemd hadden voor het spoor, overgeheveld naar het rijkswegennet. Hopelijk doet 

een volgend kabinet het eens andersom. 

In de omgevingseffectrapportage wordt ook te weinig gezegd over fijnstof; er wordt 

alleen iets gezegd over PM10. 

Het is echter al heel lang bekend dat de fractie PM2,5 er echt toe doet, omdat die in de 

longblaasjes komt. De grotere deeltjes worden eerder tegengehouden. PM2,5 wordt 

ook standaard gemonitord, en daar hoort dus ook wat over gezegd te worden. 

 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sterfte-naar-

doodsoorzaak/regionaal-internationaal/kanker#node-sterfte-aan-kanker-gemeente 

  (je kunt de gemeentes aanklikken) 

 

De hoge kanker-incidentie in de gemeente Groningen en het plan om de A7 door de 

stad daar meer rijstroken te geven, terwijl die ook nog heel goed ten zuiden van de stad 

geleid kon worden, was voor mij aanleiding om naar Zwolle te verhuizen. De A7 heeft 

nog veel meer vrachtverkeer dan de A28, en de regiospoorlijnen lopen ook nog op 

diesel. Dat is hier gelukkig anders: 

 

In Zwolle had ik wel een geluksmoment toen ik hiervan hoorde: 

https://www.destentor.nl/zwolle/voltallige-gemeenteraad-stemt-in-met-voorstel-

christenunie-voor-a28-tunnel-in-zwolle~aaebd753/  8-11-19 

Hier ben ik u zeer erkentelijk voor. Dit biedt ook de mogelijkheid om via het 

ventilatiesysteem de uitlaatgassen te filteren. 

 

2.Volkshuisvesting. 

Het lijkt mij raadzaam om Stadshagen eerst te evalueren alvorens nieuwe wijken neer 

te zetten. Ik begrijp uit het nieuws dat de politie er nogal wat mee te stellen heeft. De 

problemen daar zult u liever niet willen vermenigvuldigen, neem ik aan. 

U zou daarbij ook kunnen nagaan hoe het Vinexwijken elders vergaan is. 
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De laatste 50 jaar zijn zowel bouwbedrijven als bouwopdrachten steeds grootschaliger 

geworden. Dat heeft er toe geleid dat steeds grotere aantallen gelijkvormige woningen 

in steeds kortere tijd werden opgeleverd en betrokken. 

Zodoende zijn er ghetto’s gecreëerd voor startende gezinnen. In het begin lijkt dat 

onschuldig, wanneer u voor elk huis fietsen ziet met kinderzitjes voor en achter. Maar 

15 jaar later heeft u een wijk waar de pubers in de meerderheid zijn en de dienst gaan 

uitmaken. De bevolkingsopbouw in deze wijken is te eenzijdig. 

Maar de babyboom is wel door u in het leven geroepen. 

 

Assendorp en Pierik zijn over een periode van 30 jaar neergezet. Zodoende is er een 

veel natuurlijkere leeftijdsverdeling ontstaan. En voordat de wijk af was, konden mensen 

die er geboren waren zelf er een huis gaan betrekken wanneer ze gingen trouwen. 

Zodoende ontstonden er hechte sociale verbanden. Deze wijken reguleren zichzelf. 

Het is gunstig wanneer grootouders in de buurt wonen van opgroeiende kinderen; er is 

dan altijd een oppas in de buurt, en ze kunnen conflicten sussen. En kinderen hebben 

meer rolmodellen voor ogen. 

In nieuwbouwwijken zou ook een grotere verscheidenheid aan woningen wenselijk zijn. 

Er zijn steeds meer 1- en 2-persoonshuishoudens bijv. 

 

Onlangs hoorde ik Kathleen Ferrier op de radio pleiten voor meergeneratiewoningen, 

waar volgens haar veel vraag naar is en nauwelijks aanbod. Dit is niet alleen een 

geliefde woonvorm in Suriname of India, ook in Italië is het heel gebruikelijk dat een 

gezin ook grootouders in huis heeft. De kinderen krijgen extra aandacht wanneer ze die 

nodig hebben, en de grootouders krijgen verzorging wanneer ze die nodig hebben, een 

win-win-situatie. 

 

Studenten vragen naar betaalbare appartementjes of kamers, dat mag u als 

studentenstad ook wel ter harte nemen. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om voor hen 

woonruimte te bouwen die minder dan €400 in de maand kost. Het is niet goed voor 

hun persoonlijke ontwikkeling als ze tijdens hun studie bij hun ouders moeten blijven 

wonen. 

En wanneer ze leuk wonen tussen jonge gezinnen, dan hebben de opgroeiende 

kinderen daarvan ook weer interessante rolmodellen voor ogen en willen ze zelf ook wel 

gaan studeren.  

 

Deze overwegingen wou ik u even meegeven. Ik heb dus geen bezwaren tegen 

nieuwbouw of de genoemde locaties, ik wil alleen meer aandacht vragen voor de 

bevolkingsopbouw. En dat liever vooraf dan achteraf. 

 

3. Oneigenlijk gebruik van fietspaden. 

 

Een aanlokkelijke reden voor mij om naar Zwolle te verhuizen was de verkiezing tot 

fietsstad van het jaar in 2018. Dit kan echter geen reden zijn om achterover te leunen. 

De laatste 20 jaar constateer ik een toenemende hybridisatie tussen wielrijders en 

voetgangers. Er ontstaan tussenvormen die in toenemende mate van het fietspad 
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gebruik maken. Ik zal ze maar wielgangers en voetrijders noemen. Het volgende is 

verre van volledig: 

 

Wielgangers: mensen met buggy’s, kinderwagens, rolkoffers, rollators. 

Voetrijders: mensen op steps, rolschaatsen, skeelers, surfboards, Segways; er zijn 

vouwsteps voor forensen, heel handzaam in de trein. 

Oneigenlijk wil niet zeggen dat ik ze weg wil hebben van het fietspad. Onlangs 

passeerde ik op de fiets een kromgebogen stokoud vrouwtje achter een rollator die haar 

boodschappen ging doen, en een andere keer een klein meisje op een step. Ik gun ze 

de ruimte en geef ze groot gelijk. 

Ik wil alleen signaleren dat het zodoende steeds voller wordt op de fietspaden. 

Misschien kunt u daarover eens brainstormen met de Fietsersbond. 

Wat ik zelf graag van het fietspad verwijderd zou willen zien, zijn de voertuigen met 

verbrandingsmotor. 

Veel pizzakoeriers hier maken daar nog gebruik van, is me opgevallen. 

In andere steden zijn wel stimuleringsregelingen bedacht om ze op elektrische 

brommers over te laten gaan, en met succes. Dat scheelt ook weer een hap fijnstof. De 

details weet ik er niet van, dat zal de Fietsersbond ook wel weten. 

 Wat ik echt zorgelijk vind, is het grote aantal fietsers dat op hun telefoontje kijkt. Als ik 

daarvoor moet uitwijken roep ik wel eens: Weet je dat dat verboden is? “Dat weet ik”, 

wordt er dan vrolijk teruggeroepen. Ik vrees dat alleen ontwenningsklinieken hier nog 

wat aan kunnen veranderen.  
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

27-08-2020 Particulier 67 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Mijn motivatie om een zienswijze in te dienen: 

Ik neem deel aan lokale initiatieven voor de ontwikkeling van stadlandbouw.   

Duurzaamheid mag geen afgeleide zijn van de veronderstelde kernopgaven maar een 

vertrekpunt.  

In de Omgevingsvisie ontbreekt een visie op de lijnen waarlangs de stadslandbouw kan 

worden gefaciliteerd.   

Zwolle heeft de potentie om zich te ontwikkelen als gemeente met een vitale 

stadslandbouw met korte transportlijnen  van `stadsrand naar ruit en krans v.v.´   

De laatste alinea van pag. 28 en paragraaf 4.9 op pag. 108  bieden hiertoe een 

knopingspunt, maar het is te vaag en te veel `voor elk wat wils´. Ik vind het belangrijk 

dat de Omgevingsvisie een concreter kader biedt en ruimte geeft aan duurzame 

ontwikkelingen en initiatieven van groene ondernemers. 

 

Mijn wens   

Participatie en initiatieven vanuit de samenleving en samenwerking zijn pijlers van de 

Omgevingswet. Ik zou dat graag terugzien in een meer op duurzame ontwikkeling 

gerichte Omgevingsvisie waarin de  stadslandbouw  een prominente ontwikkelingskans 

krijgt. Wat zou het mooi zijn als Zwolle hierin koploper wordt! 

 

Mijn verzoek 

Geef een wenkend kader/perspectief waarlangs ondernemers samen 
met deelnemende inwoners voor de komende 20 jaar de stadslandbouw 
kunnen ontwikkelen en daarbij het traject voor het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning succesvol kunnen doorlopen.   
 

Overige opmerkingen 

Participatie, initiatieven vanuit de samenleving en samenwerking zijn pijlers van de 

Omgevingswet en ook van het gemeentelijk beleid. De tervisielegging van de 

Omgevingsvisie in de vakantieperiode draagt daaraan niet bij.     

Alle geschetste scenario’s hebben als gevolg dat de biodiversiteit en de 

hoofdgroenstructuur negatief worden beïnvloed en dat gezondheid door geluid en 

hittestress onder druk komt te staan. Die conclusie vraagt om herformulering en andere 

prioritering van de kernopgaven.       

De Omgevingsvisie focust te veel op kwantitatieve groei. Uitvoering van de 

Omgevingswet verdient een breder beleidskader.  
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Tekst zienswijze belanghebbende:  

Als inwoner van Hanzeland volg ik de stedelijk ontwikkeling van Zwolle met veel 

belangstelling, en dan vooral de plannen en gebeurtenissen in de Spoorzone. Naar 

aanleiding van de concept-omgevingsvisie die momenteel ter inzage ligt, heb ik 

opgeschreven hoe ik persoonlijk graag de ontwikkeling van Zwolle in de komende tien 

jaar zou zien. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.  

 

- Om de verwachte groei van de Zwolse bevolking het hoofd te bieden, zullen er flink 

meer woningen moeten worden gebouwd. Daarbij is het wat mij betreft van belang dat 

het buitengebied zoveel mogelijk wordt ontzien. Wijs een of hoguit twee gebieden aan 

waar stadsuitbreiding plaats kan vinden. Daarnaast zal er dus meer in de hoogte 

moeten worden gebouwd. Het centrum moet zijn historische karakter behouden. 

Daaromheen kan hoger gebouwd worden, tot 50 meter. In de gebieden die verder van 

het centrum liggen, rond de buitenring, kan hoger worden gebouwd, zeg 70 tot 80 

meter. Maar daarbij moet worden opgepast dat Zwolle geen tweede Rotterdam wordt.  

 

- Zwolle kan wat mij betreft verder doorgroeien als een aantrekkelijke stad voor zowel 

inwoners als mensen van buiten, doormiddel van (nieuwe) recreatiegebieden en 

festivallocaties. Daarbij moet wel worden voorkomen dat er massatoerisme gaat 

optreden, zoals we bijvoorbeeld in Amsterdam zien.  

 

- Om meer ruimte te creëeren in en rond de binnenstad is het nodig om de Spoorzone 

verder te ontwikkelen. Het gebied Hanzeland kan daarbij dienstdoen als een soort 

tweede stadscentrum, waarbij ook veel mogelijkheid is voor het parkeren van auto's. Dit 

deel van de stad moet dan wel beter ontsloten worden, doormiddel van meer 

toegangswegen voor autoverkeer. Het permanent openstellen van de Van 

Karnebeektunnel voor autoverkeer kan daarbij helpen, alsmede het omvormen van de 

Koggetunnel zodat de Koggelaan aansluit op de Willemsvaart. Voor voetgangers kan 

de passerelle over het station helpen om de gebieden beter te verbinden. Mogelijk kan 

er op termijn ook een snellere route voor fietsers, onder het station door, worden 

gebouwd. Een extra ontsluiting met hogeschool Windesheim is ook nodig, om de 

studentenstroom beter te verdelen.   

 

- Hanzeland zelf wordt verder doorontwikkeld als gebied waar wonen, werken, recreatie 

en vervoer samenkomen. Voetgangersoversteekplaatsen aan de Hanzelaan en 

Koggelaan moeten de verkeersveiligheid vergroten. Doormiddel van meer horeca en 

evenementen moet het gebied ook 's avonds en in het weekend levendiger gaan 

worden. Ruimte voor nieuwe (moderne, klimaatneutrale) woningen is er onder andere 

op de oude Hanzebadlocatie.  

 

- De binnenstad zelf wordt wat mij betreft autovrij. Het verkeer wordt naar de gebieden 

rond het centrum (zoals Hanzeland) geleid, zodat men daar kan parkeren. Voor vervoer 
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in en rond het centrum wordt volop ingezet op de fiets en het openbaar vervoer. De 

voorzieningen voor deel- en huurfietsen worden uitgebreid. Er komt meer ruimte voor 

fietsers en fietsroutes worden gekoppeld. Het centrum zelf is dan alleen bereikbaar voor 

het openbaar vervoer en beperkt voor bezorgdiensten.  

 

- Om de groei van het openbaar vervoer in betere banen te leiden zijn er meer 

treinstations nodig in Zwolle. In Zwolle-Zuid zou er bijvoorbeeld een station gebouwd 

kunnen worden bij het winkelcentrum, aan het spoor richting Deventer. Een 

verdubbeling van dat spoor is ook nodig. 

 

- Om de stad aantrekkelijk en milieuvriendelijk te houden wordt veel ruimte vrijgemaakt 

voor groenvoorzieningen en worden klimaatbestendige technieken gebruikt voor de 

bouw en het onderhoud.  



 

173/293 

      

  

 

 

 

 

69  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      
Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

27-08-2020 gemeente Olst Wijhe 69 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

Als buurgemeente willen we graag onze reactie geven op de ontwerp-Omgevingsvisie 

van Zwolle. Met interesse hebben we het stuk gelezen. Hieronder onze reactie op de 

ontwerp Omgevingsvisie:  

 

Het is een uitgebreide, complete visie waarin vele beleidsthema’s belicht worden. Ook 

de digitale vertaling in kaart ziet er helder en goed uit. Zwolle staat voor een enorme 

groei- / woning-opgave en het zal moeten uitwijzen hoe de overige ambities voldoende 

tot zijn recht komen. De OmgevingsEffectRapportage biedt ons inziens voldoende 

aanknopingspunten voor deze analyse en op punten mogelijk tot aanscherping van 

gekozen ambities in de definitieve visie (bijv. ten aanzien van de verwachte knelpunten 

t.a.v. hittestress en geluidhinder). Dit kan ook een kans zijn meer focus aan te brengen 

in de vele ambities en hier meer integraliteit en samenhang in aan te brengen (mogelijk 

niet in de visie maar in het omgevingsplan). Juist bij deze afweging kan ook participatie 

met inwoners en andere partijen goede input voor geven.  

 

Zwolle gaat enorm groeien. Deze opgave zal ook uitstralen naar Olst-Wijhe en het is 

zaak voor ons en in gezamenlijkheid om (verder) te verkennen welke kansen maar ook 

welke bedreigingen dat voor ons heeft. Met name op gebied van wonen maar ook op 

het gebied van verwachte effecten op werkgelegenheid, verkeer, recreatie, de 

energieopgave etc. Zaken die voor onze gemeente nadrukkelijk een plek zullen krijgen 

in onze Omgevingsvisie, waar we binnenkort mee gaan starten (we hebben nog een vrij 

actuele Structuurvisie). De visie van Zwolle is nog niet helder in de uitstralingseffecten 

naar omliggende gemeenten.  

 

Positief om te lezen dat Zwolle de samenwerking in de regio in volle vaart voort wil 

zetten omtrent deze opgaven. Deze handschoen pakken we graag op. We willen de 

gemeente tot slot alle succes wensen in de vervolgstappen en het realiseren van de 

ambities.
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

WIJ ZIJN TEGEN DE BEBOUWING VAN STADSBROEK IN STADSHAGEN. 
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27-08-2020 Wijkvereniging WVF 71 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Naar aanleiding van de concept Omgevingsvisie Zwolle wil Wijkvereniging WVF de 

volgende zienswijze indienen.  

 

In de ontwerp-Omgevingsvisie valt te lezen dat in het suburbaan gebied, waar 

Westenholte onder valt, bijzondere aandacht is voor het behoud van 

ontmoetingsplekken als ‘kloppend hart’ van de buurt. Dit juichen wij van harte toe.  

 

1. In hoofdstuk 2.2 strategische ontwikkelzones, op het kaartje van p. 40 staat bij 

Westenholte in de omgeving van de Zalkerdijk aangegeven dat dit een aanvullende 

ontwikkellocatie kan zijn. De wijkvereniging WVF ziet hier nadrukkelijk alleen ruimte 

voor wonen en niet voor agrarische bestemming. De Zalkerdijk vormt een recreatieve 

verbinding van de Tippe naar de IJssel. Gezien het karakter van de Zalkerdijk, als oude 

weg en dijk, dient de eventuele bouw aangepast te zijn aan de omgeving, binnen de 

aangewezen groenzone. De wijkvereniging WVF vindt overleg met wijkbewoners in 

deze van groot belang. Het landelijk karakter van deze plek dient behouden te blijven.  

 

2. Het bevreemdt ons dat in hoofdstuk 3, Raamwerken, blz 58 en 60, met betrekking tot 

cultuurhistorie, het Stinspark in Westenholte niet wordt genoemd. Graag wil de 

Wijkvereniging WVF de cultuurhistorische lijn van het kasteel Werkeren in Stadshagen 

naar kasteel de Voorst in Westenholte aangeven. Het Stinspark is historisch erfgoed, 

hier heeft immers het kasteel gestaan van ridder Zweder van Voorst, en zou op blz. 60 

dan ook als zeer waardevol moeten worden aangemerkt.  

Het Stinspark is toe aan verbetering, daarvoor is een plan inmiddels opgesteld met in 

achtneming van de waardevolle cultuurhistorie van deze plek. Wijkvereniging WVF vindt 

het van belang om, samen met de wijkbewoners, gesprekspartner te zijn van de 

gemeente in het verder ontwikkelen van de wijk en het gebied er omheen. De 

ontwikkelingen met betrekking tot het Stinspark laten ons inziens zien dat de 

samenwerking vruchtbaar kan zijn. Dit hopen wij in de toekomst en op andere gebieden 

te herhalen.  

 

Wij verzoeken u deze zienswijze mee te nemen in uw verdere besluitvorming. 
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27-08-2020 Particulier 72 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Het verbaasd mij dat over een dergelijk belangrijk onderwerp als de nieuwe 

omgevingsvisie, de gemeente Zwolle denkt te kunnen volstaan met een standaard 

inspraaktermijn van 6 weken! Van 17 juli tot 28 augustus!. Midden in de vakantie 

periode, midden in de corona crisis. Voor het aanpassen van het fietspad bij de 

Goudplevier kregen wij een brief thuis gestuurd, maar nu wanneer er een belangrijke 

nota opgesteld wordt voor onder andere Stadsbroek, waar ik vlak bij woon dan moet ik 

het doen met een kleine mededeling in de Peperbus.  

 

In het Structuurplan2020 wordt al de conclusie getrokken dat woningbouw in 

Stadsbroek niet haalbaar is. Beetje vreemd dat anno niet meer aan deze conclusie 

wordt gedacht. Ik hoop dat ook dat Stadsbroek zal blijven zoals het nu is en wanneer er 

iets aan wordt veranderd dat alleen maar de diversiteit aan flora en fauna ten goede 

komt.
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Graag wil ik gebruik maken van de mogelijkheid om schriftelijk een zienswijze in te 

dienen op de door u te behandelen Omgevingsvisie Zwolle 2030.  

 

Ik heb alle begrip dat een stadsbestuur vooruit moet kijken en samen met de inwoners 

van Zwolle moet werken aan een goede en betere toekomst, voor onze stad, zowel als 

voor haar inwoners. Dat is een goede zaak.  

 

Zoals de meeste van de inwoners, ben ook ik, moet ik eerlijk toegeven, in eerste 

instantie vooral geïnteresseerd in die onderdelen van uw visie welke direct raken aan 

mijn eigen leefgebied, in dit geval de wijk Stadshagen. En daarbij besef ik dan dat ook 

ik mij bezondig aan het ‘not in my backyard’-principe.  

 

Al jaren woon ik met heel veel plezier aan <adres> aan de rand van Zwolle dus. Nabij 

mijn woonplek ligt het mooie agrarische gebied Stadsbroek. Stadsbroek is een mooi en 

rustig natuurgebied, lopend van de prachtige Stadskolk (waarin veel watervogels 

verblijven) in de richting van de polder Mastenbroek. Eerder is door de gemeenteraad 

erkend, naar ik meen, dat dit een gebied is wat ook in de toekomst natuurlijk zou 

moeten blijven.  

 

Ik zou ervoor willen pleiten om Stadsbroek ook in de toekomst onbebouwd te houden, in 

een combinatie en samenspel van natuur (1e plaats) en landbouw (2e plaats). 

Stadsbroek vormt een mooie groene zone langs de Hasselterdijk. En daarachter ligt het 

mooie Zwarte Water. Gezien vanaf de dijk geeft deze onbebouwde strook, grenzend 

aan de wijk, tezamen met het water een groot gevoel van vrijheid, rust en ruimte. Deze 

groene strook Stadsbroek correspondeert op deze wijze bovendien perfect met de 

groene opening en zichtlijn langs, bijvoorbeeld, de Oude Wetering. Ooit las ik dat de 

gemeente bewust gekozen heeft voor dergelijke ruime, groene zichtlijnen, om op deze 

manier verbinding te leggen tussen wijk en polder. Als het ware, om de polder de wijk 

Stadshagen in te trekken.  

 

Naar mijn idee is bouwen en wonen heel belangrijk voor de stad, maar door gebieden 

als Stadsbroek te ontzien bevordert de gemeente het woongenot in de wijk enorm. 

Misschien zijn mijn argumenten weinig sterk, maar ik zou u toch willen verzoeken 

rekening te houden met mijn gedachten en er voor te pleiten Stadsbroek ook in de 

toekomst vrij gebied te laten.
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Woord vooraf 

 

Via diverse media heeft u aandacht gevraagd voor het ontwerp Omgevingsvisie van de 

gemeente Zwolle. Als Vereniging Vrienden van Assendorp ( VvA), betrokken bij het wel 

en wee van de inwoners van onze wijk, willen wij graag op uw uitnodiging ingaan om te 

reageren op het ontwerp uitgesproken aandachtspunten. Het tijdvak voor inzage in 

deze ontwerpvisie vinden wij, vanwege de zomervakantie, enigszins ongelukkig 

gekozen. In de onderstaande reactie proberen wij puntsgewijs vanuit onze blik op de 

wijk, de inbreng van onze bewoners en vanuit onze grondbeginselen u handvaten te 

bieden om de visie aan te scherpen cq op punten bij te stellen. Graag denken en 

discussiëren wij met u, staan wij open voor een dialoog om tot een gezond en leefbaar 

Zwolle te komen. 

 

In deze zienswijze zetten wij uiteen welke onderwerpen/punten ons inziens nadere 

aandacht en uitwerking verdienen. Tevens hebben wij gemotiveerd op welke 

onderwerpen wij het niet eens zijn met het Ontwerp Omgevingsvisie. Middels een 

aantal geformuleerde vragen, per pagina aangegeven, willen wij opheldering krijgen 

over uw plannen. 

 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. Wij willen nadrukkelijk stellen dat wij 

niet alleen willen aangeven op welke punten wij het niet eens zijn met het Ontwerp, 

maar wij willen de discussie omtrent deze onderwerpen graag met u voeren om samen 

te werken aan oplossingen die onze wijk en ook andere delen van de stad een positieve 

impuls voor de komende jaren geeft. 

We doen het samen! 
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ZIENSWIJZE Vereniging Vrienden van Assendorp  op Omgevingsvisie Gemeente 

Zwolle 

 

De gepresenteerde omgevingsvisie geeft in leesbare hoofdstukken een overzicht van 

de koers van de stad Zwolle in de komende 10-20 jaar. De Vereniging Vrienden van 

Assendorp geeft op een viertal gebieden reacties:  
1. Woningen, bewoners en woontypen 
2. Ruimtelijke, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten 
3. Verkeersvoorzieningen 
4. Leefomgeving 

 

Woningen, bewoners en woontypen 

 

Aantal woningen 

Op pagina 12 wordt gesproken over een mogelijke toename van 25.000 woningen tot 

het jaar 2040, in het kader op pagina 38 over 10.000 tot 2030. 

Wat verstaat men onder het begrip ‘woningen’; Wij missen een nadere definitie omdat 

wij in Assendorp te maken hebben o.a. met appartementen, studentkamers, huizen 

voor begeleid wonen, groepshuisvesting voor dementerenden, etc. 

Met name zijn we geïnteresseerd in de reden van deze aantallen specifiek voor Zwolle. 

Wij missen hierin een intergemeentelijk overleg  met de buurgemeenten aangaande 

uitbreiding van Zwolle en de buurgemeenten.  

 

Verdeling bewoners 

In de door u geschetste demografische ontwikkelingen (pagina 22) schetst u het 

scenario dat vooral (jongere) gezinnen en ouderen zich tot onze stad zullen wenden: 

groeiprovincie. In het Ontwerp Omgevingsvisie wordt genoemd de verdeling 40% 

suburbaan wonen, 30% groenstedelijk wonen en 30% centrumstedelijk wonen. 

Welke inkomensklasse(s) zullen in de toekomst tot de Zwolse bevolking toetreden en 

hoe sluit dit aan op de voorgenoemde verdeling?  

Aangezien de wijk Assendorp gerekend wordt tot centrum stedelijk gebied pleiten wij 

voor een zo gevarieerd mogelijke bevolking in de wijk met daarbij relevante 

woonvoorzieningen voor diverse inkomensgroeperingen.  

 

Ruimtelijke, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten 

De ambitie die u pagina 16 (en ook 17) centraal stelt, Zwolle behoudt en versterkt haar 

ruimtelijke, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, onderschrijven en 

ondersteunen wij van harte. Het is echter regelmatig gebleken dat deze ambitie niet 

centraal gesteld wordt als het gaat om de meer kleinschalige, meer individuele 

aanpassingen aan gebouwen. Wij, Vrienden van Assendorp die deze ambitie in onze 

grondbeginselen hebben opgenomen, kennen talrijke voorbeelden waarin de gemeente 

andere belangen laat prevaleren boven de ambitie die zij nu centraal stelt. Naast de 

huidige opsomming van cultuur historisch waardevolle panden en gemeentelijke 

monumenten in de wijk Assendorp, zouden wij een nieuwe scan willen laten plegen om 

“vergeten panden” met spoed op te nemen in het totale overzicht om zodoende deze 

kwaliteit te behouden voor de wijk assendorp.  
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Waarom is dan ook in de afbeelding ‘Huis van Zwolle’, dat drager en fundament 

verbindt, deze ambitie niet opgenomen? 

 

 

“Groen” Assendorp 

Het intermezzo op pagina 32 schetst een vertekend beeld: Assendorp wordt opgemerkt 

als ‘groen’, terwijl onze wijk helaas verworden is tot de meest versteende wijk van de 

stad. 

U noemt in dit gedeelte ook de stadsruit. Welke delen van Zwolle horen nu exact bij de 

stadsruit (pagina 34, 38) en welke tot de stadsring waarover in het ontwerp ook 

gesproken wordt? Wat zijn de verschillen/overeenkomsten? Helaas biedt de figuur op 

pagina 40 hier onvoldoende uitsluitsel over. 

In het kader van de stadsruit bespreekt u de mogelijkheden over hoogbouw aan de 

randen daarvan (paragraaf 2.3, Zwolse visie op Hoogbouw). Wij willen nadrukkelijk 

benoemen dat wij tegen hoge bebouwing in het deel van de Spoorzone zijn ten zuiden 

van de Deventerstraatweg, omdat het de cultuurhistorische uitstraling en waarde van de 

wijk Assendorp aantast. Verontrustend vinden wij de verschillende plannen die 

voorliggen inzake  bebouwing in Hanzeland pal naast de unieke historische spoorbrug 

en aanlandingshoofden.  

In de aanname voor hoogbouw in de stad ontbreekt de noodzakelijke relatie met 

groenvoorziening die onze wijk (en stad) zo dringend nodig heeft en de verstening moet 

compenseren.  

Bijzonder in de huidige Corona pandemie is het feit dat hoogbouw momenteel zeer 

slecht toegankelijk is als men de 1,5 meter in acht wil nemen in de liften.  

 

Parkvoorzieningen 

In het deel groenstructuur (hoofdstuk 3) schetst u het belang van groen voor de stad. 

Parken dragen bij aan de natuur en de ontspanning voor bewoners. Terecht merkt u op 

dat er in Assendorp weinig parkvoorziening is.  

Met nadruk willen wij u wijzen op de kansen die de Spoorzone biedt en dan met name 

de Deventerstraatweg. In de schets op pagina 57 heeft u dit in de plattegrond 

opgenomen. Daarnaast vinden wij het van groot belang dat er intensief ingezet gaat 

worden op het stimuleren van groen in de in de vele straten van Assendorp. Hierover 

spreekt u wellicht ook op pg 93 waarin u constateert dat de sponswerking in Assendorp 

vergroot dient te worden.  

Wij zijn het volledig eens met het voornemen om voor de Spoorzone en de zuidzijde 

van Assendorp een park-achtige setting te creëren (pagina 98). 

 

Verkeersvoorzieningen 

In het kader van de verkeersvoorzieningen in de wijk Assendorp treedt er wildgroei op 

als het gaat over laadpalen voor elektrische auto’s. Die laadpalen zorgen voor een 

verhoogde parkeerdruk, omdat met de laadpaal ook een parkeerplaats wordt onttrokken 

aan het algemeen gebruik.  

Waarom wordt in de wijk geen georganiseerd beleid uitgevoerd om laadpalen voor 

iedereen geschikt te maken, daar goed uitgeruste plaatsen voor aan te wijzen met 

behoud van de (beperkte) mogelijkheden tot parkeren in de wijk? Wij willen streven 
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naar meer centrale parkeervoorzieningen in de wijk waar voorzieningen voor elektrisch 

laden een groot deel van uitmaken (zie nota: mobiliteit Assendorp van o.a. Arjen Broer, 

april 2018). 

 

Ontsluiting wijken 

Voorwaarden voor een goede verstedelijking (paragraaf 2.4). De interne bereikbaarheid 

staat onder druk en maakt de aandacht voor de ontsluitingsstructuur belangrijk. In dat 

kader wordt gesproken over de Van Karnebeektunnel voor de wijk Assendorp. Enkele 

jaren geleden is bij wijze van proef de Van Karnebeektunnel eenzijdig opengesteld. 

Helaas hebben wij, Vrienden van Assendorp, tegen de afspraken in de resultaten niet 

ontvangen. In het geval van een tweezijdige openstelling willen de Vrienden van 

Assendorp betrokken worden bij de verkenningsfase van de mogelijkheden, de 

proeffase en bij de evaluatie van deze tweezijdige openstelling. 

In de opsomming van de ontsluitings structuur van de wijk Assendorp: “ De Wethouder 

Alferinkweg – Luttenbergstraat – Deventerstraatweg – Oosterlaan – Van Karnebeek 

tunnel” missen wij : de Hortensiastraat.  Tevens missen we de noodzaak om bij een 

ingreep van de ontsluitingsstructuur van de wijk er integraal gekeken dient te worden 

naar de interne verkeers stromen in de nauwe straten van Assendorp.  

  

Stadsstraten 

Stadsstraten faciliteren het dagelijkse leven (pagina 45). De Assendorperstraat is hier 

een overduidelijk voorbeeld van, want de Assendorperstraat bezit vele winkels, 

waaronder bakkers, slager, cafés, boekenzaken, ... etc. Echter, de entree van de 

Assendorperstraat kent een door velen als gevaarlijk aangeduid kruispunt: 

Luttenbergstraat – Groot Wezenland. Hoe gaat u dit knooppunt veilig(er) inrichten zodat 

de stadsstraat Assnedorp veiliger toegankelijk wordt? 

 

Verkeersdoorstroming 

Onder de Raamwerk thema’s (pagina 78) noemt u de doorstroming van het verkeer, het 

autoluw maken van straten met behoud van bereikbaarheid. Wij onderschrijven uw 

streven om meer wegen tot 30 km/h zones te maken en de woonerven in de wijken zo 

in te richten dat daar stapvoets gereden gaat worden. Hierbij denken wij met name aan 

de Oosterlaan, Deventerstraatweg, Hortensiastraat, Groot Wezenland en 

Assendorperstraat. 

 

Aanloopstraten 

De Assendorperstraat is een aanloopstraat en heeft een belangrijke winkelfunctie voor 

Zwolle, in samenhang met de binnenstad. Wij willen met klem benadrukken dat voor de 

Assendorperstraat en andere straten in onze wijk het gebruik en hergebruik van 

cultureel erfgoed in het kader van de cultuurhistorie (ook archeologie) gekoesterd moet 

worden. De Vrienden van Assendorp dragen constructief bij aan de plannen om de 

fysieke omgeving te verbeteren met behoud van cultuurhistorische waarden.  

 

Toegankelijkheid van de wijk 

Assendorp heeft een dichte bebouwing en behoort tot het centrum stedelijk gebied. We 

ondersteunen uw voornemen om in het stedelijk gebied het lopen en fietsen te 
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bevorderen. De herinrichtingsplannen van de Assendorperstraat zijn een goed 

voorbeeld. Echter in uw aanpak (en die van de Assendorperstraat) ontbreken volledig 

de voorzieningen van het openbaar vervoer. De bevolkingssamenstelling, die een 

substantieel deel ouderen betreft, stelt deze ov-voorzieningen sterk op prijs, want ze 

bevorderen hun bewegingsvrijheid.  

Daarnaast willen wij u attenderen op het gegeven dat de toegankelijkheid voor 

wandelaars ernstig wordt beperkt door lokaal overvolle trottoirs in de wijk Assendorp. 

Aandacht voor slim fietsparkeren zal het lopen/wandelen in stedelijk gebied bevorderen. 

Daarnaast zal door een andere inrichting van meerdere straten het ook voor 

wandelaars (o.a. ouderen, mensen met kinderwagen/rollator, etc) makkelijker moeten 

worden tijdens het lopen, in plaats van het manouvreren op te smalle troitoirs. 

Dit zijn erg wenselijke aspecten die ons inziens ontbreken in uw ontwerp.  

 

Leefomgeving 

In paragraaf 1.4, Vitale samenleving, spreekt u over de tweedeling in de samenleving. 

Welvaart en wezijn groeien ver uit elkaar. In de laatste tientalen jaren is deze 

tweedeling scherper tot uitdrukking gekomen en ze is nog altijd erg voelbaar in onze 

wijk.  

Hoe(!) denkt u de voorzieningen laagdrempeliger te maken, terwijl zoveel voorzieningen 

uit wijken (zoals duurdere wijkcentra, sluiten van verpleeghuizen, minimale 

ondersteuning van maatschappelijke, kleinschalige voorzieningen, ...) door 

bezuinigingen zijn verdwenen? Die bezuinigingen hebben immers geleid tot een grote 

verschraling van de wijkactiviteiten, de toegankelijkheid en een grotere tweedeling in de 

wijken. 

Hoe gaan de ontmoetingslocaties (pagina 28) de wijkbewoners (beter) helpen om beter 

en meer aansluiting te vinden bij wijkontwikkelingen? U noemt wel de fysieke en sociale 

omgeving, de veranderingen in het sociale domein en de zorg en ondersteuning van 

mensen thuis, maar hoe gaat u dit stimuleren en organiseren? 

 

Geluids- en trillingshinder  

In de Spoorzone spreekt u van het voorkomen of beperken van de geluids- en 

trillingshinder voor omwonenden. Ontwikkelingen binnen 200 meter van het spoor 

krijgen speciale aandacht.  

Wij willen benadrukken dat niet alleen nieuwe ontwikkelingen met deze geluids- en 

trillingshinder te maken hebben, maar ook de huidige bewoners van onze wijk die 

binnen deze 200 meter van het spoor wonen. 

Welke maatregelen neemt u om geluids- en trillingshinder te beperken, ook voor onze 

bewoners aan het spoor? 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Ik schrijf u omdat ik mijn steun uit wil spreken voor de inhoud van de ontwerp-

omgevingsvisie. Het is een feit dat Nederland, met name de Randstad, al jaren kampt 

met een toenemend woningtekort. Zwolle is geen eiland en heeft naast de autonome 

groei ook te maken met een groeiende instroom van woningzoekenden uit de 

Randstad. Het aanbod op de Zwolse woningmarkt is nog nooit zo laag geweest terwijl 

de gemiddelde verkoopprijs nu op een recordhoogte ligt van boven de drie ton. De nood 

is hoog en het probleem zal alleen maar groter worden tenzij er actie wordt 

ondernomen. De bouw van 1000 nieuwe woningen per jaar zou de druk op de Zwolse 

woningmarkt kunnen verlichten, ik hoop dat hierdoor ook de jongere generaties 

Zwollenaren kans maken op een woning. Zodat woningbezit voor mijn generatie niet 

alleen een droom blijft. 

 

Verder vind ik het goed om te zien dat er in het gebied binnen de buitenring gebruik 

wordt gemaakt van het STOP-principe. Met name de inzet op fietsinfrastructuur en 

openbaar vervoer in Zwolle kan veel nadelige gevolgen van groei ondervangen, zoals 

congestie en verslechtering van de luchtkwaliteit.  

Een ander nadelig effect van groei is de druk op groenvoorzieningen. Juist door hoger 

te bouwen kan er meer ruimte tussen gebouwen worden gelaten, waar onder andere 

groenvoorzieningen aangelegd kunnen worden. Echter vind ik het wel belangrijk dat het 

stadsgezicht met de Peperbus beschermd moet blijven, hier is gelukkig ook in voorzien 

in de omgevingsvisie. Een groeiend Zwolle hoeft geen aanslag te zijn op de 

leefbaarheid, als het correct wordt gedaan dan liggen zelfs een heleboel kansen. Ik 

hoop dat u iets aan mijn bijdrage heeft gehad, ik kijk uit naar de uitkomsten van het 

proces. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Als geboren Zwollenaar ben ik onaangenaam getroffen door de plannen voor de 

toekomst van de stad Zwolle. Dit zijn mijn bezwaren:  

 

In het algemeen: Anno 2020 is een van de grootste issues de zorg voor het milieu. Daar 

hoort geen ongebreidelde (economische) groei bij, geen almaar toenemende welvaart 

die uiteindelijk geen extra welzijn meer brengt. Wij hebben de verantwoordelijkheid om 

zorgvuldig met hulpbronnen, natuur en milieu om te gaan zodat er ook nog iets overblijft 

voor volgende generaties.  

 

Specifiek voor Zwolle: Nu een leefbare, aantrekkelijke stad. Door een grote groei gaat 

juist dat wat de stad zo aantrekkelijk maakt verloren. Het verkeer, de vervuiling, de 

drukte en stress nemen toe, net als criminaliteit, overlast, geluidshinder, hitte, armoede 

noem maar opc.. de druk op het centrum en de natuur in de wijde omtrek van de stad 

zal toenemen. Rust en stilte worden een schaars goed. Het welzijn van de inwoners zal 

afnemen, net als hun gevoel van veiligheid. Dit kan leiden tot het vertrek van de meer 

welvarende inwoners van de stad, de armeren blijven over. met andere woorden: er zijn 

grenzen aan de groei, overspeel je je hand, dan creëer je geen welvaart maar 

problemen. Daar komt bij dat Zwolle vrij laag ligt, en in de delta van een rivier. Bij een 

stijging van de zeespiegel in de (misschien nabije) toekomst zal dat eerder leiden tot 

een bevolkingsafname dan toename.  

 

Tenslotte, nog specifieker: ik woon dichtbij het centrum en merk dat mijn straat steeds 

drukker wordt, met name met sluipverkeer. Verkeer weghouden bij het station en de 

wegen rond het centrum gaat problemen geven in de wijken eromheen. Het probleem 

wordt slechts verlegd.  

 

Ik hoop van harte dat u alle aspecten meeweegt bij de plannen voor de toekomst van 

onze mooie stad. Almaar groeien is uiteindelijk niet in het belang van de stad en haar 

bewoners. Het levert slechts korte termijn winst op voor met name de ondernemers.
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27-08-2020 Gebiedscoöperatie IJsseldelta 77 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

U heeft voor uw gemeente een omgevingsvisie in procedure, die ons als 

Gebiedscoöperatie lJsseldelta (GClJ) de gelegenheid geeft om daarover opmerkingen 

te maken. Allereerst willen we als GCIJ u bedanken voor de verwerking van de eerder 

door ons gemaakte opmerkingen. U weet dat we als GCIJ deze regio ook een groot hart 

toedragen en we herkennen in uw aanpak een overeenkomstige houding. De breedte 

en de diepte die u laat zien spreken ons zeer aan en waar mogelijk zullen we proberen 

bij te dragen tot de realisatie van de vele gestelde doelen.  

 

Wij willen graag de volgende zaken onder uw aandacht brengen en hopen dat wil als 

GCIJ samen met u daaraan een goed vervolg kunnen geven:  

 

- Er bestaan vele soorten stromen tussen het stedelijk gebied van Zwolle en haar 

buitengebied, inclusief de kleine kernen. Vanuit het perspectief van de mensen in de 

stad en in het buitengebied vorrnen de diverse Zwolse beleidsopgaven één grote, 

samenhangende gebiedsopgave. lmmers, daar komen alle dingen maatschappelijk, 

economisch en ruimtelijk in de praktijk van alledag bij elkaar. Het buítengebied heeft de 

stad en haar stedelingen veel te bieden qua schoonheid in landschap en natuur, 

ontspanning, mogelijkheden voor gezond bewegen, oplossingen voor wateroverlast, 

duurzame energieproductie, voedselproductie, streekproducten, etc. etc. De groei van 

het stedelijk gebied van Zwolle biedt nieuwe economische perspectieven voor 

ondernemers in het buitengebied. Alsook voor de noodzakelijke verdere ontwikkeÍing 

van de kwaliteiten van het buitengebied. U zou partijen veel meer kunnen stimuleren en 

faciliteren om daar inhoud aan te geven.  

 

Het Zwolse buitengebied staat niet op zichzelf. Het is een logisch onderdeel van de 

delta van de lJssel en de overijsselse Vecht. Het behoud, versterking en ontwikkeling 

van de kwaliteiten  van het bultengebied van Zwolle kunt u ook in het bredere 

perspectief van deze IJssel-Vechtdelta beschouwen. Als GCIJ wíllen wij graag met uw 

gemeente en de buurgemeenten Kampen en Zwartewaterland initiatieven ontwikkelen 

om deze relatie stad-buitengebied en de kwalíteiten van het buitengebied verder te 

ontwikkelen. Wij menen dat u niet te veel moet wachten op ínitiatieven uit het gebied 

maar zelf ook actief initiatieven moet ontplooien. Met de regiodeal Regio Zwolle en de 

beschikbaarheid van een landschapsfonds via de SPLIJ+ (een van onze leden) 

beschikt u ook over middelen om dat te doen.  

 

We menen dat u naast een duidelijke relatie met de lJssel-Vecht-delta ook de 

hydrologische relatie met Salland veel meer zou kunnen gebruiken. lmmers tussen de 

stad Zwolle en Salland is er veel ruimte geschikt om de spongiteit te maximaliseren. 

Met diverse maatregelen in het toestroomgebied van Zwolle kan het effect van steeds 

vaker voorkomende hevige regenbuien al bovenstrooms van Zwolle worden 
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ondervangen en wateroverlast in Zwolle worden beperkt/voorkomen. Dergelijke 

maatregelen bieden ook kansen voor de versterking van een blauw-groen 

landschappelijk netwerk (via groen blauwe diensten) en bredere inkomensbasis voor op 

natuur gerichte landbouwbedrijven.  

 

U probeert de energievraag van de stad allereerst met duurzame voorzieningen in de 

stad zelf te dekken. Maar constateert ook dat ook duurzame energieopwekking in het 

buitengebied nodig zal zijn. Als GCIJ zetten wij daar nu op in middels het project 

'dorpen en zon'. Een vijftal dorpen uit de lJsseldelta gaat aan het werk om meer 

duurzame energie op te wekken middels de postcoderoosregeling. lnwoners van wijken 

die grenzen aan ons werkgebied kunnen deelnemen aan die regeling. Als GCIJ menen 

wij dat er meer mogelijkheden zijn voor duurzame vormen van energieopwekking die 

passen bij de aard van het landschap. Wij zien tevens goede kansen om de revenuen 

uit de opwek van energie te herinvesteren in het gebied, eventueel in samenwerking 

met het landschapsfonds van SPLIJ+, waar vanuit uw gemeente recent particuliere 

KG0-gelden zijn gestald.  

 

De stedeling kan veel meer bewust worden gemaakt van de kwaliteiten van het Zwolse 

buitengebied. lnformatie over deze kwaliteit kan op meerdere manieren aangeboden 

worden; bijvoorbeeld via infopanelen bij fietsknooppunten of op de site voor rondje 

Zwolle. We menen dat het ommeland een heel grote potentie heeft als het gaat om een 

marktrelatie stedeling-plattelander; denk aan de potentie die er is om de stad als markt 

voor de (landbouwkundige) regio ontwikkeld te zien worden. U kunt meer gericht steun 

verlenen aan initiatieven om deze marktrelatie verder doen laten ontwikkelen.  

 

De GCIJ meent dat er binnenstedelijk veel meer te doen is met landbouw en natuur. Wij 

menen dat u - met minstens een aantal voorbeeldbedrijven - biologische-/ecologische 

landbouw kunt stimuleren waarbij er veel aandacht zal uitgaan naar specifieke 

natuurwaarden (denk aan een voorbeeldbedrijf op Langenholte in relatie tot 

Kíevitsbloemen een weidevogelbedrijf, een natuurrijk uiterwaardenbedrijf, en zo meer).  

 

Het is naar ons idee voor de hand liggend dat u stad en het buitengebied nog meer met 

speciale (thema-)routes verbindt om er te fietsen, te wandelen of te joggen; het verdient 

aanbeveling deze speciale routes te ontwikkelen en die breed kenbaar te maken voor 

uw bewoners én de 'buren' in aanpalende buitengebieden of buurgemeenten.  

 

Wíj zien in de ontwerp-omgevingsvisie veel zaken aan de orde komen, maar te weinig 

houvast voor de concretisering hiervan. Als GCIJ steken wij graag de hand uit om in 

nauw overleg met u handelingsperspectieven te ontwikkelen voor de realisatie van de 

vele doelstellingen. De dríve van gemeente Zwolle, zo zorgvuldig verwoord in deze 

omgevingsvisíe, nodigt ook uit om er samen de schouders onder te gaan zetten. 

Uiteraard zij we graag bereid om over onze opmerkingen met u verder van gedachte te 

wisselen, maar op voorhand denken we dat u met onze opmerkingen heel goed uw 

voornemen zult kunnen uitbreiden en verder verbeteren.
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Bij deze wil ik graag gebruik maken van de gelegenheid mijn zienswijze over de 

ontwerp-Omgevingsvisie en het ontwerp-OER aan u kenbaar te maken. 

 

In grote lijn kan ik stellen dat ik het eens ben met de gekozen richting. Met de (groei-

)potentie van Zwolle vindt ik dit een helder plan dat de belangrijkste knelpunten voor 

toekomstige ontwikkeling onderkend en daar goede oplossingen voor aandraagt. 

 

Toch dien ik een zienswijze in omdat met mooie plannen “hoog over” er altijd het risico 

gelopen wordt het oog voor belangrijke details te vergeten. Details die wat mij betreft 

duidelijk op het vizier moeten staan in de verdere ontwikkeling van deze plannen en 

daaruit voortkomende plannen. 

 

Mijn grootste zorgen zitten het in het autoluw maken van het historische centrum en de 

stadskrans. Mijn belangen daarin liggen in de feiten dat ik: 
1. Al sinds mijn geboorte bewoner ben van de historische binnenstad, 
2. Ik een fietsenwinkel / fietsreparatie bedrijf in de historische binnenstad heb, 

daarnaast heb ik fietsenwinkels heb in andere winkelcentra in Zwolle, 
3. Ik ben eigenaar van verschillende panden in de historische binnenstad. 

 

Vanuit een bewonersperspectief heb ik in het bijzonder belang bij het eenvoudig, 

wanneer ik wil mijn huis kunnen bereiken (of laten bereiken). Is het omdat ik zelf de 

week boodschappen gedaan heb, dan even met de auto. Komt een leverancier een 

nieuw bankstel bezorgen dan een bestelvrachtwagentje. De dagelijkse boodschappen 

doe ik op de fiets, dus ik wil mijn huis ook met de fiets kunnen bereiken. Komt er bezoek 

dat slecht ter been is, moet een auto bij mijn kunnen komen om die mensen af te 

zetten. In de huidige inrichting van het historische centrum bestaan er voor de 

bewoners voldoende “sluip door / kruip door” routes waarmee bovenstaande mogelijk is 

en die het doorgaande verkeer voldoende ontmoedigen die wegen te nemen. Verdere 

ontmoediging is wat mij betreft als bewoner niet nodig en zal alleen maar mijn 

woongenot verlagen. 

 

Ook het autoluw maken van de stadskrans draagt ook een risico in zich dat bij een niet 

goed doordachte uitvoering er een grote negatieve impact op ontstaat om mijn 

woongenot. In het bijzonder maak ik mij zorgen over het deel van de ring en de 

binnenring bij Pannenkoekendijk, Katerdijk, Blaloweg en Burgemeester Roelenweg. Met 

de centrumafrit van de A28, recreatief bootverkeer, bezoekers winkels en bioscoop 

Pannekoekendijk, mensen op zoek naar een parkeerplek, enz is het daar nu al een 

drukte van belang. Als dat straks meerendeels via de Holtenbroekerbrug geleid moet 

worden lijkt een structureel verkeersinfarct mij onvermijdelijk. 
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 Als exploitant van een winkel (in de historische binnenstad) bestaat mijn bezorgdheid 

vooral uit: 
1. Hoe blijf ik bereikbaar, 
2. Hoe blijf ik concurrerend, 
3. Hoe blijf ik bevoorraad, 
4. Hoe behoudt ik de synergievoordelen die het hebben van 3 filialen mij brengt. 

 

Ad 1. Hoe blijf ik bereikbaar. 

Regel nummer 1 in de detailhandel. Daar waar de klant niet komt, koopt hij niets. Voor 

mij betekend dit dat ik de winkel zo inricht dat de klant verleid wordt ook de wat minder 

in het oog vallende delen van de winkel te bezoeken zodat de artikelen die daar staan 

ook verkopen. Op grotere schaal, zodra er ingrijpende veranderingen in de 

verkeerstromen rondom de binnenstad plaatsvinden kan dat een negatieve impact 

hebben op de bereikbaarheid van mijn winkel en dus op de omzet die ik draai. Grote 

zorgen heb ik dus ook over de situatie rondom de Holterbroekerbrug. Een 

verkeersinfarct gaat negatieve invloed hebben op de bereikbaarheid van het 

Museumkwartier. 

 

Ik maak mij zorgen over de bereikbaarheid met de fiets van mijn winkel. Ik heb 7 fulltime 

fietsmonteurs aan het werk in de binnenstad. Als klanten niet meer makkelijk met de 

fiets bij mijn winkel kunnen komen gaat dat grote negatieve invloed hebben op de 

winstgevendheid en continuïteit van mijn bedrijf. Het weren van fietsen uit drukke winkel 

gebieden moet dus voornamelijk bereikt worden door de fietser te verleiden de fiets op 

de juiste plaat te stallen en niet in het onmogelijk maken grote delen van de binnenstad 

te bereiken. Het fietsvrije gebied is nu al groot genoeg, dit groter maken gaat er voor 

zorgen dat een groot deel van de mensen de aanloopstraten naar de Diezerstraat 

zullen gaan mijden en dat ze in buitenwijken gaan winkelen in plaats van in het 

centrum.  

 

Ad 2. Hoe blijf ik concurrerend. 

De concurrentie van de webwinkels blijft toenemen en er is geen enkele reden aan te 

nemen dat die de komende jaren minder zal worden. Ik als detailhandel kan zelfs van 

die digitale koopbereidheid van de consument gebruik te maken door er zelf ook aan 

mee te doen. Tegen het prijsgeweld van de grote online winkels kan ik alleen 

concurrerend blijven door het bieden van service. Dat betekend dat ik voorzie dat in de 

komende jaren ik nog meer zal moeten gaan rijden met mijn bestelbussen om 

verkochte fietsen te bezorgen en reparaties te halen en te brengen. Vanwege logistieke 

redenen (ruimte e.d.) zullen die transportbewegingen de hele dag door plaatsvinden, ik 

heb gewoon de ruimte niet om al die fietsen te stallen tot de volgende ochtend als het 

gebied weer bereikbaar is. Laat staan dat het niet overeenkomt met de behoefte van de 

klant. Het autoluw maken van de binnenstad en de stadskrans zal dus zo ingevuld 

moeten worden dat deze gang van zaken mogelijk blijft. De huidige situatie waarin ik de 

hele dag de winkel met de bestelbus kan bereiken, maar waar doorgaand verkeer 

ontmoedigd wordt de wegen te bereiken is wat mij betreft dus het minimum. 

 

Ad 3. Hoe blijf ik bevoorraad. 
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Een fiets heeft relatief gezien een fors formaat. Dat betekend dus dat voor de 

bevoorrading er regelmatig vrachtwagens zeer in de buurt van de winkel moeten 

kunnen komen om mijn winkel van voorraad te kunnen voorzien. Als dat niet meer 

mogelijk is, zal dat veel hogere kosten voor mij betekenen wat zeer slecht is voor mijn 

concurrentie positie. Een toekomstige inrichting van de binnenstad zal dus moeten 

voorzien in de mogelijkheid van bevoorrading, zonder daarbij de kosten te verhogen. Bij 

het kiezen voor een economische dynamische binnenstad horen transportbewegingen 

ter bevoorrading! 

 

Ad 4. Behoud synergie voordelen 

Door het hebben van meerdere filialen ben ik in Zwolle altijd dicht bij de klant. Band lek 

in het centrum, laat hier maar staan en haal hem morgen bij u om de hoek in 

Stadshagen maar weer op. Dit maakt dat ik de nodige transport bewegingen heb tussen 

mijn filialen, waarbij de verschillende ambities in dit plan bij een niet goed doordachte 

aanpak contraproductief kunnen uitpakken. Ook nu weer het is van groot belang dat ik 

mijn winkels gedurende de dag kan blijven bereiken met een transportbus. 

 

Als eigenaar van panden in de historische binnenstad zit mijn belang vooral in de 

verhuurbaarheid van de winkelruimtes en de verhuurbaarheid van de wooneenheden. 

De verhuurbaarheid van de winkelpanden komen groot en deels overeen met mijn 

belangen als winkel exploitant. Voor mijn huurders is het zelfs nog van groter belang de 

consument te verleiden de fiets te stallen fietsenstallingen (uit het zicht) om zo doende 

een rustiger winkelstraatbeeld te creëren. 

 

De verhuurbaarheid van de woonunits komen overeen met mijn belangen als bewoner. 

 

Tot slot, ik onderschrijf de ambities beschreven in deze plannen en ik denk dat de we 

met deze plannen op de juiste weg zitten. Ik maak mij echter wel zorgen dat de 

uitwerking van de ambitie om het centrum en de stadskrans autoluw te maken verkeerd 

uit kan pakken wat de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een dynamisch 

economische sterk Zwolle in de weg kan zitten en dus contraproductief kan zijn voor het 

hele plan. 
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27-08-2020 Particulier 79 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Hierbij wil ik u laten weten dat ik tegen bebouwing ben van Stadsbroek. Het gedeelte 

waar bebouwing zou moeten komen is vogelbroedgebied waar ik erg van geniet. Ik zou 

het persoonlijk heel erg vinden als hier gebouwd gaat worden. Het is zo heerlijk om na 

een drukke werkdag de wijk uit te lopen en de natuur in te wandelen. 

 

Ik hoop dan ook van harte dat er een andere locatie voor bebouwing zal worden gezicht 

en dat dit mooie stukje natuur met rust wordt gelaten.
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27-08-2020 Vrienden van de Oliemolen De Passiebloem 80 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

De onlangs ter inzage gelegde Ontwerp-Omgevingsvisie hebben wij met aandacht 

gelezen. 

 

Dat het element hoogbouw ons meer dan andere elementen intrigeerde zal niet 

verbazen. 

Immers, in het huidige relevante bestemmingsplan dat (ook) de locatie van De 

Passiebloem omvat, zijn bepalingen opgenomen die doorgaans kort omschreven 

worden als ‘de molenbiotoop’. In deze bepalingen wordt geregeld dat nieuwe gebouwen 

of veranderingen aan bestaande gebouwen een bepaalde hoogte niet mogen 

overschrijden; die maximale hoogte is gekoppeld aan de afstand tot de molen. 

Dat indertijd door de gemeenteraad is besloten die molenbiotoop in de plannen op te 

nemen, waarderen wij tot op de dag van vandaag zeer. 

 

De Passiebloem is de enig overgebleven oliemolen van wat ooit een soort 

industriegebied van/bij Zwolle was, langs de Nieuwe Vecht, waar veel 

landbouwgewassen uit Twente werden verwerkt. Het is bovendien een bijzondere 

windoliemolen omdat er nog steeds olie wordt geslagen in een proces van twee 

stappen: de voorslag en de naslag. 

Al met al is De Passiebloem daarmee van bijzondere cultuurhistorische waarde voor 

Zwolle en voor Nederland. 

 

Al ruim 20 jaar zet een actieve groep vrijwilligers zich in om De Passiebloem niet alleen 

draaiende te houden, maar ook werkende: olie slaan uit lijnzaad. Door middel van gratis 

rondleidingen laten de molenaars, gidsen en andere vrijwilligers bezoekers 

kennismaken met het oude ambacht van olie slaan met behulp van windkracht. 

Daarmee komen het rijksmonument De Passiebloem  -cultuurhistorisch erfgoed-  èn het 

molenaarsvak  -in 2017 toegevoegd aan de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed-  tot 

hun recht. 

 

Een windoliemolen als De Passiebloem is voor haar daadwerkelijk functioneren 

uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid wind die de wieken bereikt. 

Nieuwe bouwwerken van 25 respectievelijk 40 of 70 meter hoog die op korte afstand 

komen te staan van het gebied dat gevormd wordt door de molenbiotoop, kunnen tot 

beperkingen leiden voor de kwaliteit en kwantiteit van het functioneren van De 

Passiebloem. 

Daarvoor vragen wij uw aandacht. 

 

Met vriendelijke groet namens de Vereniging Vrienden van de Oliemolen De 

Passiebloem, en in het bijzonder namens de molenaars en de actieve vrijwilligers, 
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27-08-2020 Zwolle Fonds 81 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Graag bieden wij u ons Perspectief stuk via deze route aan. 

Afgelopen maandag heeft een afvaardiging van het bestuur ZwolleFonds dit stuk 

aangeboden aan wethouder de heer Rene de Heer en de heer <naam>. Het stuk is een 

werkdocument en biedt Perspectief vanuit Binnenstadsmanagement en een handreiking 

hoe te werk te gaan in deze uitzonderlijke Coronatijd. Het is een herziening die 

voortkomt uit onze koers die we uit hebben gestippeld vanaf half maart en de 

aankondiging van de Intelligente Lockdown. Het vormt daarmee tevens een aanvulling 

op ons Meerjarenplan ZwolleFonds en de inrichting van de BIZ. We hebben het kort 

doorgenomen en de bijlagen aangehaald. Ook hebben <naam> en <naam> dit 

besproken en overhandigd aan Programmamanager <naam>  Gemeente Zwolle als 

input voor de Strategische Agenda Binnenstad die nieuw in de maak is. Wij hebben de 

volgende punten benadrukt als belangrijk om de stad Vitaal en Veilig te houden. 

 

1. Betrek ons als kennispartner van de binnenstad. 

2. Dit najaar gaat zwaar worden voor vele ondernemers, omdat wij wekelijks contact 

met ze hebben, kunnen wij de sfeer en het ritme van de stad beter polsen, dan wanneer 

je gehouden wordt thuis te werken en die mogelijkheid niet hebt. 

3. De uitgezette koers door het ZwolleFonds heeft vruchten afgeworpen en wij hebben 

geadviseerd deze voor dit najaar met ons verder te ontwikkelen. En vooral, laten we 

dichter op elkaar kruipen. De Binnenstad en de ondernemers hebben ons nodig. 

Perspectief stuk en 2 bijlagen (Stecgroep en Advies namens de branche organisaties). 

 

 

Bijlagen:  

- Perspectief Binnenstad (concept, 23-8-2020) 

- Handreiking verantwoord bezoek winkelgebieden (d.d. 15 mei 2020) 

- Stec Groep, naar vitale winkelcentra, toekomstperspectief in crisistijd (mei 

2020) 

 

<genoemde bijlagen zijn in bezit van de gemeente Zwolle> 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

27-08-2020 Stichting Landschapsbelangen 82 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Met veel belangstelling hebben wij uitgekeken naar de ontwerp- Omgevingsvisie. 

Immers, vorig jaar zomer hebben wij met inbreng van veel inwoners uit Windesheim en 

Harculo het stadsbestuur een visie voor het buitengebied aan de zuidkant van de stad 

aangereikt. Een visie waarin we hebben uitgewerkt welke bijdrage dit gebied kan 

leveren aan de ambities en opgaven van Zwolle. We verwachtten dat het college, dat 

participatie hoog in het vaandel heeft staan, gebruik zou maken van deze input bij het 

formuleren van de Zwolse Omgevingsvisie. Hoewel de ontwerp- Omgevingsvisie een 

omvangrijk document is geworden, zijn wij zeer teleurgesteld in de inhoud daarvan. Niet 

alleen omdat we weinig tot niets terug kunnen vinden van onze input, maar vooral 

omdat wij de ontwerpvisie niet evenwichtig vinden en daarin een aantal belangrijke 

kaders en keuzen missen. We zijn echter met name verontrust door het gevolgde 

proces en het feit dat u als raad buitenspel lijkt te komen staan. Vandaar dat we ons 

genoodzaakt zien deze zienswijze in te dienen.  
 
Onzorgvuldig proces 

De ter inzagelegging van de ontwerp- Omgevingsvisie midden in de zomervakantie 

vinden wij zeer onzorgvuldig. Zeker gezien de slechte communicatie over de impact die 

de Omgevingsvisie op de leefbaarheid van de stad gaat hebben. Het feit dat er op een 

zo belangrijk onderwerp slechts drie insprekers waren tijdens de vergadering van 24 

augustus jl. zegt genoeg. Net als het feit dat de publieksfilm pas uitkomt als de termijn 

waarin zienswijzen kunnen worden ingediend is verstreken. De uitleg van de wethouder 

tijdens de genoemde gemeenteraadsvergadering over de noodzaak om te publiceren 

voor de zomervakantie, overtuigt ons niet en draagt niet bij aan begrip voor deze keuze. 

Zeker niet nu Den Haag besloten heeft om de invoering van de Omgevingswet een jaar 

uit te stellen. Je zou zeggen dat het college zeeën van tijd heeft om – ook in deze 

ingewikkelde Corona tijd - een zorgvuldig participatie traject te doorlopen. Ons advies 

aan de raad: “Vraag het College de concept omgevingsvisie in te trekken en pas weer 

na het doorlopen van een zorgvuldig participatie proces aan u voor te leggen.”  

 

De Omgevingsvisie en de daarin prominent aanwezige groei-ambities zullen 

vérstrekkende gevolgen hebben voor elke Zwollenaar. Een groei van 40%, waar 

volgens het CBS slechts een groei van 12,6% nodig is om de natuurlijke groei op te 

vangen, zal Zwolle tot een onleefbare stad maken en zorgen voor krimp in de 

buurgemeenten. Dit alles zonder dat u als gemeenteraad en de Zwollenaren zich op 

enige manier hebben kunnen uitspreken over de wenselijkheid van deze groei. Als u uw 

wens om inwoners beter en meer te betrekken serieus neemt, dan hopen wij van harte 

dat u het college op dit punt terugfluit en in de stadsdialoog dit najaar nadrukkelijk 

ruimte geeft aan discussie over deze groei-ambitie. En dat de uitkomsten daarvan 

terugkomen in de definitieve Omgevingsvisie.  
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Eenzijdige focus op groei 

In de ontwerp-Omgevingsvisie spreekt het college de ambitie uit voor een sterke groei 

van de stad. Een belangrijk argument daarvoor is dat alleen groei ervoor zou kunnen 

zorgen dat Zwolle een inclusieve stad blijft. Dit groeimantra als toekomstperspectief 

vinden wij erg eenzijdig en bedreigend en wij maken ons grote zorgen over het feit dat 

een debat met de gemeenteraad over de wenselijkheid van groei uit de weg lijkt te 

worden gegaan. 

 

Tijdens de informatieve raadsvergadering op 24 augustus jl. noemde wethouder Anker 

groei geen ambitie, maar het nemen van verantwoordelijkheid. Wij vragen ons af: voor 

wie en waarvoor? Ons inziens heeft het gekozen gemeentebestuur in de allereerste 

plaats verantwoordelijkheid voor het welbevinden van haar eigen inwoners. En dat 

welbevinden is van veel factoren afhankelijk. De Brede Welvaart Index, ontwikkeld door 

de Universiteit Utrecht en de Rabobank, onderscheidt 11 aspecten die bepalend zijn 

voor welvaart (inkomen, werk, onderwijs, gezondheid, woontevredenheid e.d.). Deze 

index laat ook zien dat grootstedelijke gebieden achterblijven in deze index en dat 

Zwolle hierop (nu nog welc.) bovengemiddeld scoort.  

 

Als het college haar verantwoordelijkheid voor de Zwolse inwoners serieus neemt, dan 

was de welvaart van de Zwollenaar uitgangspunt geworden voor het opstellen van de 

ontwerp- Omgevingsvisie. Dat is duidelijk niet gebeurd. Want waarom moet de behoefte 

van de Randstedeling aan een betaalbare woning in Zwolle zwaarder wegen dan de 

behoefte aan rust, natuur en woongenot van de Zwollenaar? De groeibenadering gaat 

volledig voorbij aan de negatieve invloed die de groei zal hebben op zaken als rust, 

ruimte, gezondheid, sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid.  

 

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de groei-ambitie gevoed wordt door 

andere belangen, in combinatie met de aanzienlijke rijksbijdragen die voor groei in het 

verschiet liggen. De “ontwikkelstrategie” van het Concilium Zwolle werd door de 

wethouder in onze ogen opvallend vaak aangehaald. Dit platform, waarin vooral 

organisaties betrokken zijn die grote belangen hebben bij groei en grootschalige 

woningbouw, lijkt nu de ontwikkelagenda voor Zwolle te bepalen. Hoe zit het met uw 

kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol, wordt u hier niet buiten spel gezet? 

Wij maken ons ernstige zorgen over deze schijnbaar ongrijpbare ontwikkeling.  

 

Het college noemt verdere verstedelijking en de daarbij behorende schaalsprong 

tendentieus “een belofte”, maar in onze ogen zet deze keuze de kwaliteiten van stad en 

ommeland op het spel. Met een groot risico dat de kip met de gouden eieren wordt 

geslacht in plaats van gekoesterd en verder versterkt. Groei is het motto, het dogma. 

Dat dat ten koste gaat van waarden is onvermijdelijk volgens het college. De oplossing 

die het college voorstelt is ‘groeien met behoud van waarden’. Maar dit wordt 

vervolgens niet concreet gemaakt, dus het zijn holle woorden. De spelregels die worden 

geformuleerd voor de afweging tussen het “fysieke kapitaal in relatie tot ruimtelijke 

ontwikkelingen” vinden wij vaag en boterzacht; ze bieden volstrekt onvoldoende 

waarborg voor het behoud van het unieke Zwolse fysieke kapitaal. Het college ziet b.v. 

ook ruimte voor grootschalige werklocaties in de logistieke sector, terwijl elders wordt 
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gezegd dat ruimte schaars is. Beeld en geluid lopen ook hier niet synchroon. Willen we 

echt nog verdergaande verdozing van het landschap langs onze uitvalswegen? Wij in 

ieder geval niet.  

 

We vinden de argumentatie voor de focus op groei, n.l. dat dat de enige oplossing is om 

een inclusieve stad te blijven, ook veel te eenzijdig. Voor een zich innovatief noemende 

gemeente zijn er ongetwijfeld andere manieren te bedenken om inclusief te blijven. Dat 

lijkt ons een minstens even belangrijk thema voor een nader onderzoek als het 

onderzoek naar de benodigde grootschalige uitleglocaties.  

 

Ten slotte heeft de recente en nog voortdurende Corona-crisis ons laten zien dat ruimte 

in en om de stad van cruciaal belang is voor de gezondheid van mensen. Het college 

schrijft ervan uit te gaan dat de effecten van de pandemie tijdelijk zullen zijn. Dat zal de 

toekomst nog moeten leren, maar het lijkt ons wijs om minimaal ook een scenario op te 

stellen waarin de behoefte aan meer ruimte zich doorzet. Dan wordt die “verstedelijking 

als belofte” misschien wel een hele nare droom.  

 
Gemeenteraad buitenspel en buitengebied vogelvrij door ontbreken van 
toetsingskaders 

De Omgevingsvisie vormt het toetsingskader voor initiatieven die afwijken van het 

bestemmingsplan en heeft daarmee dus grote betekenis voor het al dan niet toestaan 

van nieuwe ontwikkelingen. Maar in deze ontwerp-versie ontbreekt naar onze mening 

het kader voor de manier waarop u met het Zwolse buitengebied wil omgaan en dat 

vinden wij zeer verontrustend. Wij missen een duidelijk ruimtelijk kader waaraan u 

initiatieven voor zonneparken, windturbines, woningbouw, infrastructuur en 

bedrijfsvestigingen kunt toetsen. Wij vinden het ook verbazingwekkend dat, terwijl de 

opgaven uit de RES en de ruimtelijke consequenties daarvan inmiddels bij het college 

bekend (moeten) zijn, daarover niets terug te vinden is in de ontwerp-Omgevingsvisie. 

Zolang er geen duidelijk ruimtelijk kader is, waarvoor wij in onze “eigen omgevingsvisie” 

een voorzet hebben gedaan, blijft het buitengebied vogelvrij.  

 

Het lijkt wel alsof de concrete toetsingskaders met opzet niet in de visie zijn opgenomen 

om zo het college de vrije hand te geven. Zonder concrete toetsingskaders zal er 

immers niet snel sprake zijn van strijd met de omgevingsvisie en zal het college niet de 

goedkeuring van uw raad nodig hebben voor nieuwe initiatieven. Wij vinden dat zeer 

zorgelijk en hoogst onwenselijk. Zeker nu de provincie veel minder invloed heeft op de 

ruimtelijke ordening binnen onze gemeente. Als u het Zwolse fysieke kapitaal 

daadwerkelijk wilt beschermen adviseren wij u met klem bij het college aan te dringen 

op concrete toetsingskaders.  

 
Kaders voor Harculo - Windesheim 

Wij vinden dat in de Omgevingsvisie een aantal toetsingskaders onontbeerlijk is, wil het 

unieke karakter van ons gebied niet verloren gaan. In onze eigen Omgevingsvisie 

hebben wij vorig jaar de kansen en toekomstperspectieven voor Harculo – Herxen –

Windesheim geschetst. En wij hebben kaders gesteld om deze te waarborgen. Deze 

zouden wij ook terug willen zien in de Zwolse Omgevingsvisie, zodat er wél 
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fundamentele keuzen worden gemaakt die de waarden van Zwolle beschermen. De 

volgende toetsingskaders willen wij graag opgenomen zien in de Omgevingsvisie:  
 
Voor een mooi duurzaam buitengebied 
1. Toetsingskader voor woningbouwlocaties Geef net als voor duurzame energie 

duidelijk aan waar grootschalige woningbouw is uitgesloten. Voor “ons gebied” ligt 

die grens bij de hoogspanningskabels ter hoogte van de oude IJsselcentrale. Ten 

noorden daarvan mag gebouwd worden, aan de zuidkant niet omdat de groene 

long voor inwoners van Zwolle Zuid robuust moet blijven.  

2. Zeer beperkte extra recreatievoorzieningen en kleinschalige woningbouw. Het 

gebied is kleinschalig en luw. Om rust te kunnen blijven bieden en aantrekkelijk te 

blijven, zijn extra recreatieve voorzieningen slechts zeer beperkt toegestaan. De 

kleinschalige woningbouw in het dorp Windesheim omvat maximaal 30 woningen 

tot 2040.  

3. Geen windturbines in ons gebied Concentreer windenergie langs de A28 en het 

spoor bij Hessenpoort. Nu de laagvliegroute van defensie komt te vervallen is dit 

steeds beter mogelijk.  

4. Geen zonneparken op landbouwgrond, wel op daken. Stel een maximaal 

toegestaan percentage zonneparken per gebied vast.  

5. Ondersteuning landbouw gericht op landschappelijke waarden en lokale kringloop. 

Alleen grondgebonden landbouw, bij voorkeur natuurinclusief zodat de kwetsbare 

natuur in de omgeving zo min mogelijk wordt aangetast en waar mogelijk zelfs 

versterkt.  

6. Ruimtelijke ontwikkelingen hebben minimaal een neutraal effect op de biodiversiteit 

in het gebied of versterken deze. De hoge waarden van natuur, landschap en 

cultuurhistorie moeten minimaal worden behouden en bij voorkeur worden 

versterkt. B.v. in combinatie met maatregelen om verdroging tegen te gaan. 

Compensatie mag alleen in het gebied plaatsvinden.  

7. Ruimtelijke ontwikkelingen versterken de landschappelijke dragers van dit gebied. 

Initiatieven die een aantasting vormen voor de Molenpolder, het landgoed 

Windesheim , de IJsselvallei of de Tichelgaten zijn niet toegestaan.  
toegestaan. 
Ontwerp Omgevingsvisie niet evenwichtig 

In het hoofdstuk met trends en ontwikkelingen in de ontwerp-Omgevingsvisie missen wij 

aandacht voor het probleem van toenemende verdroging. Ook bij de uitwerking van de 

opgave “klimaatadaptatie” gaat het alleen over het afvoeren van teveel water, maar 

vrijwel nergens over het vasthouden van water voor de steeds vaker optredende 

perioden van droogte. Dit is relevant voor natuur en landbouw, maar ook voor het 

waardevolle landgoed Windesheim. Daarnaast ontbreekt in dit hoofdstuk aandacht voor 

de achteruitgang van de biodiversiteit, waarvan ook in de Omgevingseffectrapportage 

wordt aangegeven dat die in Zwolle nu al onder druk staat en dat die druk in een 

compactere stad nog sterker zal worden. Het is alom bekend dat het bestrijden van 

verdroging en het stimuleren van de biodiversiteit prima samengaan en elkaar zelfs 

versterken. Redenen en kansen genoeg om het mes hier aan twee zeer relevante 

kanten te laten snijden.  
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In de ontwerp-Omgevingsvisie wordt gesteld dat bij groei een scherp oog hoort voor 

mens en natuur en dat biodiversiteit en sociale inclusiviteit kernbegrippen zijn voor de 

komende decennia. Voor “biodiversiteit” wordt dat belang echter nauwelijks uitgewerkt; 

in het hoofdstuk met de voorwaarden voor goede verstedelijking wordt met geen woord 

gerept over natuur, landschap of biodiversiteit. Dat baart ons grote zorgen. Ook in de 

Omgevingseffectrapportage wordt geconcludeerd dat “bezuinigingen op het vlak van 

aankoop en beheer vanuit de provincie maken dat NNN nog beperkt gerealiseerd wordt. 

Voor het NNN en de biodiversiteit in Zwolle kan via bestemmingsplannen nog wel e.e.a. 

worden afgedwongen. Hier wordt thans door de gemeente nauwelijks gebruik van 

gemaakt. Naast een uitdrukkelijke monitoring van de biodiversiteit om de ontwikkeling 

beter te volgen, kunnen hiervoor ook regels in bestemmingsplannen worden 

opgenomen.“ In onze visie voor Harculo – Windesheim hebben wij al aangegeven dat 

wij in dit gebied ruime kansen zien voor het versterken van de biodiversiteit, in 

combinatie met b.v. circulaire landbouw, stadslandbouw, het aanplanten van bomen 

e.d. Als het de gemeente ernst is met het versterken van biodiversiteit verwachten wij 

hierin een veel actievere rol dan alleen de faciliterende die het college nu beschrijft. 

Uiteraard zijn wij als stichting bereid om hierin mee te denken en te doen.  

 

In onze visie is een economisch vitale landbouw die op een verantwoorde wijze 

produceert een stevige drager van het buitengebied. Zeker in dit gebied, waar natuur-, 

erfgoed-, landschappelijke en recreatieve waarden zo vervlochten zijn. De boeren in het 

gebied rond Windesheim moeten perspectief hebben in grondgebonden landbouw, al 

dan niet aangevuld met nevenactiviteiten zoals een zorgfunctie. Het college noemt een 

aantal mogelijkheden om agrariërs te ondersteunen bij de overgang naar circulaire 

landbouw. Wij ondersteunen dit streven van harte, net zoals de notie dat goed 

bodemgebruik, zonder toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, het fundament 

vormt voor meer biodiversiteit. De boeren in ons gebied kunnen dit niet allemaal alleen. 

Uw steun is daarbij hard nodig. Het alternatief, namelijk dat boeren hun heil zoeken in 

windturbines en zonneparken, is het doemscenario. Private en maatschappelijke 

belangen komen dan in botsing, met als gevolg niet alleen strijd binnen de 

gemeenschap, maar ook verlies van de belangrijke natuurlijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden van het gebied.  

 

Op het gebied van duurzame energie zijn wij blij met de uitspraak dat zonnevelden in 

het leefgebied van weidevogels niet mogelijk zijn, maar dat geldt niet voor de 

toevoeging “tenzij er geen goede alternatieven zijn en goede compensatie plaatsvindt”. 

Deze zet naar onze mening de deur te ver open voor opwek van duurzame energie op 

maaiveld. Want wanneer is er sprake van goede alternatieven? Alleen als de kosten 

lager zijn? En wat is goede compensatie? Wij zien graag dat deze 

ontsnappingsclausule geschrapt wordt. Ook missen wij aandacht voor de inmiddels 

onbetwiste gezondheidseffecten van de opwek van duurzame energie, m.n. door 

windturbines. Daar zijn vele onderzoeken naar gedaan en ook inwoners van b.v. Olst-

Wijhe hebben hun ongerustheid daarover duidelijk kenbaar gemaakt. Wij verzoeken u 

het college op te dragen deze effecten zichtbaar te maken in de tekst en op kaarten 

(gezondheidszones) in de Omgevingsvisie.  
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Tot slot 

Na onze inspanningen vorig jaar hadden wij gehoopt meer van onze visie op het gebied 

Harculo – Windesheim terug te zien in de ontwerp-Omgevingsvisie. We gaan ervan uit 

dat dat met deze zienswijze en ons inspreken in de raad op 24 augustus alsnog het 

geval zal zijn.  

 

We vertrouwen erop dat we u als raad met onze inbreng voldoende munitie hebben 

gegeven om uw kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol nadrukkelijker te 

pakken en het college op te dragen hun huiswerk beter te doen. Zodat er een 

aantrekkelijk en positief perspectief ontstaat voor Zwolle in het algemeen en Harculo en 

Windesheim in het bijzonder. Een perspectief voor een mooi duurzaam buitengebied, 

waar bewoners achter staan, dat bijdraagt aan de opgaven van de gemeente Zwolle en 

voorziet in de behoeften van de Zwollenaren. En dat kansen biedt voor een vitaal, 

aantrekkelijk en duurzaam buitengebied, dat een goede sociale samenhang kent en 

nauw verbonden is met de stad.     
 

 

Bijlage: Omgevingsvisie Harculo-Herxen-Windesheim, te raadplegen via:  

https://sites.google.com/site/landschapsbelangenhhw 
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27-08-2020 Particulier 83 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Tot onze schrik horen we dat er toch weer plannen zijn om in Stadsbroek te gaan 

bouwen. We dachten dat de bouwplannen een paar jaar geleden al van de baan waren. 

Wij zouden het erg jammer vinden als hier gebouwd gaat worden. Het is nu een mooi 

natuurlijk gebied, waar we allemaal van de rust kunnen genieten tijdens een wandeling, 

hardlopen, fietstochtje. We zien daar altijd veel vogels. Dat zou in onze ogen zo moeten 

blijven. We hopen dat u dat ook zo ziet en besluit om niet in Stadsbroek te gaan 

bouwen.  



 

200/293 

      

  

 

 

 

 

84  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      
Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

27-08-2020 Particulier 84 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Namens vele bewoners van de wijk Westenholte dienen wij u hierbij een zienswijze in 

met betrekking tot ontwerp omgevingsvisie, structuurplan 2020 uitbreidingslocatie 

IJsselvizier. Onderstaand korte motivering van de zienswijze:  

 

Door verdere uitbreiding bebouwing gebied IJsselvizier zware aantasting van de 

natuurwaarden buitengebied Westenholte. Belangrijk leefgebied voor weidevogels, o.a. 

de kievit en grutto, beschermde vogelsoorten. Daarnaast is het gebied bij hoog water 

IJssel belangrijk foerageergebied verschillende watervogels, hazen en zelfs reeën. Als 

dit gebied bebouwd zal worden zullen andere dan de watervogels geen gebied meer 

hebben waarna ze kunnen toevluchten bij hoog water IJssel en een verdrinkingsdood 

sterven. Door het natuurgebied Vreugderijkerwaard zien we een steeds verdere 

ontwikkeling van natuurwaarden in de ring om natuurgebied Vreugderijkerwaard heen. 

Inmiddels is het gebied tussen Vreugderijkerwaard en Westenholte rijk aan vele soorten 

planten, viervoetige dieren, vogels , denk o.a. aan de twee ooievaarsnesten waar ieder 

jaar jonge ooievaars worden uitgebroed. Doordat het gebied bestemming heeft van 

natuur en recreatie genieten vele wandelaars uit Zwolle en wijde omgeving van dit 

prachtige gebied. Bij een avondwandeling in dit gebied zul je o.a. ook aanwezigheid van 

vleermuizen en de uil opmerken.  

 

Conclusie: 

Verdere bebouwing van gebied IJsselvizier, omgeving Westenholte heeft ons inziens 

zeer zware nadelige effecten op de natuurwaarden en recreatiewaarden dat het niet 

wenselijk is dit gebied aan te wijzen als mogelijke uitbreidingslocatie woningbouw. 

Zeker in het licht van klimaatverandering en opwarming van de aarde is verdere 

verstedelijking buitengebied Westenholte niet gewenst. Aangezien door de coronacrisis 

thuiswerken meer normaal wordt en hierdoor minder behoefte is aan 

kantooroppervlaktes, en Zwolle met vele kantoorpanden, liggen ook daar kansen deze 

te benutten voor bewoning. Leegstaande kantoorpanden en buitengebied bebouwen 

lijkt geen wenselijke ontwikkeling en zeker niet duurzaam. Bij deze verzoek bestemming 

natuur en recreatiegebied IJsselvizier te handhaven en waar nodig te versterken  
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Het Kabinet is voornemens om Lelystad Airport (verder: LA) in gebruik te nemen als 

tweede nationale luchthaven. Daarbij hanteert het Kabinet als uitgangspunt dat over 

grote delen van Nederland laag gevlogen gaat worden. Het besluit is namelijk slechts te 

implementeren op basis van laag vliegen, omdat het luchtruim zodanig is ingedeeld dat 

vliegverkeer van en naar Lelystad Airport gedwongen is om onder het vliegverkeer van 

en naar Schiphol te blijven.  

 

Ondanks dat de minister meerdere malen heeft verklaard dat de laagvliegroutes vanaf 

2023, en zo mogelijk nog eerder, verdwenen zouden zijn, blijkt hier tot op heden niks 

van. Sterker nog, in de Ontwerp Luchtvaartnota van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, en de plannen van datzelfde ministerie voor de Luchtruimherziening, lezen 

we dat, zodra vliegtuigen hoger vliegen dan 1.800 m, het tegengaan van geluidsoverlast 

en hinderbeperking geen prioriteit heeft. Met deze, in onze ogen onverschillige, 

beleidsaanname zet de minister van Infrastructuur en Waterstaat de deur wagenwijd 

open voor het vliegen over woonkernen of stiltegebieden, zónder dat de geluidseffecten 

en -hinder die hieruit voortkomen zelfs maar worden beschouwd. Tevens heeft de 

minister, ruim drie jaar na haar aantreden én het bekend worden van de lage 

aansluitroutes, nog steeds niet met concept route-ontwerpen kunnen onderbouwen dat 

hoger vliegen zonder lange horizontale trajecten technisch haalbaar is.  

 

Het zijn deze omstandigheden die de afgelopen jaren hebben geleid heeft tot grote 

maatschappelijke onrust in Zwolle en de wijde omtrek, omdat laagvliegen 

onomkeerbaar lijkt te zijn en tot onevenredige overlast en schade zal leiden. Met name 

ook in de stad Zwolle.  

 

Grote nadelige effecten Lelystad Airport op de leefomgevingskwaliteit van Zwolle  

De opening van Lelystad Airport zal ingrijpende en negatieve gevolgen hebben voor de 

leefomgevingskwaliteit van Zwolle en omgeving, maar ook voor de fysieke, geestelijke 

en mentale gezondheid van haar inwoners; dat zijn u, wij en uw stadsgenoten.  

 

In afbeeldingen 1 (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Actualisatie MER 

Lelystad Airport, februari 2018, bijlage 14: Geluidsniveaus tijdens een vliegtuigpassage, 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/21/geluidniveaus-tijdens-

eenvliegtuigpassage) en 2 (DBVision, Lelystad Airport Contra-expertise geluid, 13 

februari 2018, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-834070.pdf) zijn de officieel 

berekende geluidseffecten weergegeven die voor Zwolle gepaard gaan met de opening 

van Lelystad Airport. Structurele, meerdere malen per uur terugkerende 

piekgeluidsniveaus tot ruim boven 65 dB resulteren in langtijdgemiddelde 

geluidsniveaus tot bijna 40 dB van ’s morgens 7 uur tot ’s avonds 11 uur, met een 

mogelijk forse uitloop naar middernacht. Daarnaast leidt de opening van Lelystad 
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Airport tot negatieve effecten op de Zwolse natuurgebieden die deel uitmaken van 

Natura2000 en NNN.  

 

Wij constateren tot onze grote spijt dat de ontwikkeling van Lelystad Airport, en de 

hieruit voortvloeiende en ronduit nadelige gevolgen voor de gemeente Zwolle, niet aan 

de orde komen in uw Ontwerp Omgevingsvisie en het bijbehorende 

Omgevingseffectrapport.  

 

Vraag en verzoek:  

Mogen wij hieruit concluderen dat de opening van Lelystad Airport volgens u geen deel 

uitmaakt van de autonome ontwikkeling, en daarmee wat de gemeente Zwolle betreft 

niet aan de orde is?  

 

Zo ja, dan stemmen wij hier graag mee in.  

 

Zo nee, dan verzoeken wij u de opening van Lelystad Airport alsnog te beschouwen in 

het OER, en de effecten van het toekomstige vliegverkeer op kwantitatieve wijze mee te 

wegen in de door u beschreven voorgenomen ontwikkelingen. Immers, wij constateren 

dat de opening van Lelystad Airport - bijvoorbeeld - grote gevolgen kan hebben voor het 

door u beschreven woningbouwprogramma. Immers, de cumulatieve geluidbelasting 

kan op sommige locaties zodanig hoog worden, dat uitsluitend met het eventuele 

verlenen van hogere waarden het vergunnen van de bouw van woningen mogelijk is.  

 

Afbeelding 1.  
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Lelystad Airport, een voor Zwolle ongewenste ruimtelijke ontwikkeling  

Het Rijk heeft altijd beweerd, en beweert nog steeds, dat de opening van Lelystad 

Airport nodig is om Schiphol te ontlasten. Maar dat klopt niet. Ten eerste omdat 

Schiphol de vakantievluchten die het Rijk naar Lelystad wil verplaatsen, direct vervangt 

door andere, intercontinentale vluchten. Tegelijkertijd heeft de Covid19-pandemie geleid 

tot een drastische neergang van de Europese en mondiale luchtvaart. Deze neergang is 

van zodanige proporties dat iedere nut en noodzaak voor de opening van Lelystad 

Airport - als die er al was, want ook die bestrijden wij - is komen te vervallen.  

 

En daar komt nóg iets bij. De uitbreiding van Lelystad Airport is altijd en uitsluitend 

bedoeld geweest voor het overnemen van bestaande vakantievluchten van Schiphol. 

Europa heeft daar steeds een stokje voor gestoken, omdat dit uitgangspunt in strijd is 

met het Europese mededingingsrecht. Ten einde raad maakte de minister op vrijdag 14 

december 2019 bekend dat ze Lelystad Airport ook wil gaan gebruiken voor zogeheten 

autonome groei, oftewel voor nieuwe goedkope vliegmaatschappijen en voor vluchten 

die nu nog niet plaatsvinden vanaf Schiphol. Dit is niet alleen in flagrante strijd met alle 

afspraken met de Tweede Kamer, hiermee schendt de minister alle afspraken die met 

regiopartners zoals de gemeente Zwolle in het verleden zijn gemaakt aan de 

Alderstafel.  

 

De argumenten tegen een opening van Lelystad Airport zijn inmiddels talrijk. Lelystad 

Airport is een aantoonbare verslechtering voor ons klimaat, onze natuur, onze veiligheid 

en gezondheid, en bezorgt de Noord- en Oost-Nederlandse regio, waaronder Zwolle, 

grote economische schade. In de toeristische sectoren in de regio’s die liggen onder de 

laagvliegroutes staan dan duizenden arbeidsplaatsen op de tocht. Zo heeft de huidige 

Corona-crisis wél geleid tot een toename van het binnenlands toerisme. Simpelweg 

omdat velen hun vliegvakantie in het water zagen vallen, en in plaats daarvan een leuke 

vakantie in eigen land hebben geboekt. Daar heeft met name onze regio flink van 

geprofiteerd, zie ook het artikel in Financieel Dagblad van 20 augustus 

(https://fd.nl/ondernemen/1354106/voor-vakantieparken-encampings- is-het-seizoen-

niet-verloren).  

 

Kern van de zaak is dat Lelystad Airport luchtvaart-technisch op een doodongelukkige 

locatie is gesitueerd. Het vliegveld ligt precies onder de aanvliegroutes naar Schiphol. 

Op deze route zetten dagelijks duizenden laagvliegende toestellen vanuit Scandinavië, 

Azië, Oost-Europa en Afrika hun landing in. Strijk eens neer op een zomers terras in 

Zwolle, en verbaas u over de niet aflatende stroom dalende vliegtuigen die u laag om 

de oren vliegen. Allemaal zijn ze op weg naar of stijgen ze op vanaf Schiphol.  

 

De vakantievliegtuigen van en naar Lelystad Airport zijn straks genoodzaakt om nóg 

lager over grote delen van Oost- en Noord-Nederland en dus ook Zwolle te vliegen, 

zodat ze onder het Schiphol-verkeer blijven.  

 

Uit onderzoek van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) blijkt 

dat meer dan 60 gemeenten en ongeveer de helft van de maar liefst 60 Europees 

beschermde en kwetsbare Natura2000-gebieden in Noord- en Oost-Nederland hun 
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stilte en schone lucht wordt afgenomen. Natuurgebieden als de Weerribben, de 

Holterberg, Holtingerveld en de Veluwe verliezen daardoor niet alleen hun rust, maar 

daarmee ook veel van hun aantrekkingskracht en nationale relevantie. Om maar te 

zwijgen over de grote mate van extra stikstofdepositie die de natuurlijke kwaliteit van 

deze gebieden, die als een groene buffer rondom Zwolle zijn gelegen, nog verder te niet 

doen.  

 

In Oost- en Noord-Nederland ziet straks ongeveer een miljoen Nederlanders zich 

geconfronteerd met piekbelastingen door vlieglawaai die kunnen oplopen tot meer dan 

65 dB. Let wel: het standaard geluidniveau in de stad Zwolle schommelt op windstille 

dagen tussen 40 en 45 dB. Een toename van 3 dB leidt telkens tot een verdubbeling 

van de geluidsintensiteit. Een toename van 20 dB betekent daarmee een ontzaglijke 

herrie, die niet thuishoort in onze mooie stad.  

 

Lelystad Airport veroorzaakt door zijn ongunstige ligging en laagvliegroutes naar 

schatting tien keer meer geluidgehinderden dan nodig. Hiermee is Lelystad Airport voor 

Nederland én Zwolle een leefmilieuramp in wording. Minister Van Nieuwenhuizen beseft 

niet hoeveel Zwolse burgers ze intens verdrietig maakt met dit vooruitzicht. Ze beseft 

evenmin hoeveel schade ze berokkent aan het vertrouwen in het politiek-bestuurlijke 

systeem, uitgerekend in onze regio’s, waar de gehechtheid aan dit systeem traditioneel 

groot is.  

 

De gemeente Zwolle heeft de afgelopen jaren een kritisch geluid laten horen richting het 

Kabinet ten aanzien van de voorgenomen opening van Lelystad Airport. Dat waarderen 

wij, te meer omdat de opening van een nieuw vliegveld alleen maar leidt tot een nog 

verdere achteruitgang van de leefomgeving, ecosystemen in Zwolle en ver daarbuiten 

en verdere opwarming van de aarde.  

 

Vraag en verzoek  

Daarom vragen wij u om in de Omgevingsvisie Zwolle openlijk afstand te blijven nemen 

van Lelystad Airport, en de door het Kabinet voorgenomen opening als niet gewenst te 

benoemen in uw prachtige visie voor onze mooie, trotse stad.  
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27-08-2020 Stichtings Duurzaam Berkum 86 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

De Stichting Duurzaam Berkum heeft als bestuur van Berkum Energie Neutraal een 

belangrijke taak voor Zwolle omdat het leiding geeft aan het proces om van de wijk 

Berkum een aardgasvrije wijk te maken met de ambitie van energieneutraal. De 

uitkomsten zullen voor meer Zwolse wijken een voorbeeld worden. Een belangrijk 

onderdeel in deze is de keuze van een wijkenergiesysteem. Daar zijn voor wat betreft 

Berkum nog geen keuzes gemaakt. Dat proces, samen met de gemeente, is nog 

gaande. Die aantekening zien we niet terug in de omgevingsvisie, daar lijkt al een 

keuze te zijn gemaakt. Ook lezen we niet dat in Berkum ervaring met een 

burgerparticipatieproces hieromtrent wordt opgedaan, hetgeen uniek is en van 

toegevoegde waarde om tot acceptatie en draagvlak te komen, ook voor andere wijken 

in Zwolle.  

 

Ten aanzien van het wijkenergiesysteem hebben wij vraagtekens bij de (financiële) 

haalbaarheid en acceptatie van geothermie. Proefboren in deze bestaat niet en het is 

onduidelijk welke directe en indirecte kosten er zijn. Kosten die uiteindelijk de prijs voor 

de afnemers gaat bepalen in aansluitkosten en verbruikskosten van warmte. Aangezien 

wij binnen ons werkgebied ook de berekeningen maken voor (ondiepe) geothermie is 

het positief geschetste beeld ongewenst. Uit een onlangs ontvangen berekening voor 

Berkum blijkt dat een hybride scenario significant goedkoper is. Wij zullen dat nog 

(laten) doorrekenen maar de kans dat geothermie goedkoper is achten wij zeer 

onwaarschijnlijk. Wij dringen er op aan dat de aanprijzing van geothermie wordt 

afgezwakt en meer realistische vorm krijgt. Hier overeenkomstig zien wij graag meer 

nuance in uw tekening op blad 83. Hier heeft inmiddels ook ambtelijke afstemming over 

plaatsgevonden.  

 

Berkum heeft op de vraag van het College in 2018 om samen te onderzoeken hoe deze 

wijk energieneutraal kan worden positief gereageerd. Met enthousiasme werken we 

samen aan deze ambitie. Om vraag en aanbod van duurzame energie in balans te 

krijgen hebben we meermalen aangegeven dat er, ruimte nodig is voor het opwekken 

van duurzame energie om die balans te krijgen. Deze ruimte zal moeten aansluiten op 

de infrastructuur die daarvoor nodig is. Gezien de hoge waarde die u toekent aan 

zorgvuldig ruimtegebruik is er in Zwolle nauwelijks ruimte voor opwek van duurzame 

energie middels zonnevelden en windmolens. Nabij Berkum zijn in het gebied 

Tolhuislanden door de door u gemaakte afspraken met de gebiedscoöperatie 

Tolhuislanden geen mogelijkheden voor onze energie coöperatie om tot 

energieproductie te komen. Het gebied ten westen van de A28 kent 

congestieproblemen waardoor de komende 10-15 jaar geen mogelijkheden zijn en dan 

blijft er slechts één gebied nabij Herfte/Wijthmen over. Hiermee zet u ons project en 

Zwolle als geheel redelijk op slot om de ambitie op het gebied van energietransitie te 

behalen. We vragen daarom het College om samen met onze energie coöperatie te 
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zoeken naar een grondpositie, rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van 

projectontwikkelaars ten einde onze gezamenlijke ambitie van energieneutraal waar te 

kunnen maken. Alleen op die manier is het mogelijk aantrekkelijke proposities voor de 

wijk te realiseren en aldus eerder van het aardgas af te komen. In dat kader willen wij 

graag alvast aangegeven dat het “uitgesloten” deel van het grondgebied langs het 

spoor Herfte wordt opengesteld voor grondgebonden energieopwekking.  
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Afzender maakt bezwaar tegen de Ontwerp-Omgevingsvisie en bijbehorende 

documenten. Het Ontwerp is enkel een verzameling van vage ideetjes, zonder enige 

samenhang, en met onduidelijke argumenten. Het geheel lijkt meer een op een opstel 

van een leerling van de basisschool, met de bijbehorende beperkte visie op de realiteit 

en inzicht op de werkelijkheid. De beschreven inzichten lijken overgenomen uit een PR-

folder uit de jaren zeventig, aangevuld met enkele ''trendy topics'' die zeker niet over 10 

jaar nog van enig belang zijn. Wederom blijkt uit de stukken de hoogmoed van het 

bestuur, de grootheidswaanzin, en de knieval voor het grote geld door het idee om dicht 

op het centrum hoogbouw toe te staan. Let wel: het argument woningnood is niet op 

lossen door hoogbouw, zie de Bijlmer en de Palestrinalaan. De hoogbouw is NIET een 

oplossing, maar een probleem. Verder het beperken van toegang tot het centrum en 

directe omgeving, met het stokpaardje auto pesten, om maar van het centrum een 

gesloten museum te maken.  

Kortom: geen echte visie, niet gericht op de toekomst, gespeend van inzicht in 

maatschappij en realiteitszin. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Hierbij willen wij onze zienswijze indienen over de Omgevingsvisie 2030 van de stad 

Zwolle. 

 

Het gaat ons specifiek om het verbindingsstuk tussen de Oosterenk en de wijk Berkum. 

Dit is een bijzondere en groen verbindingsstuk tussen de stad Zwolle en de omliggende 

wijken. Door velen wordt het als een mooie uitloopgebied ervaren. 

 

In de plannen wordt onder ander gesproken over hoogbouw op de Oosterenk. Wij zijn 

niet tegen hoogbouw in de stad, bijvoorbeeld aan de Zwartewaterallee. Maar door ook 

in de Oosterenk deze hoogbouw te plannen, is de mooie en natuurlijke overgang die er 

nu is erg abrupt. Om diezelfde reden is er indertijd bij de bouw van de epilepsiekliniek 

ook gekozen voor laagbouw. Hoogbouw zal erg randstedelijk aandoen.  

 

Bovendien hebben wij bezwaar tegen het bouwen van een groot aantal wooneenheden 

in de wijk Oosterenk. Hierdoor zal het verkeer van- en naar de Oosterenk tijdens de 

spits nog verder vastlopen. Ook zal dit een grote inbreuk betekenen voor de rust in het 

groene gebied, zoals wij hierboven beschreven hebben. En tot slot zal woningbouw een 

rem betekenen voor ontwikkelingen in ons bedrijf. Zo zal er meer geklaagd gaan 

worden over stank- en geluidsoverlast wanneer wij bezig zijn met het werk op onze 

boerderij. 

 

Wij sluiten ons verder aan bij de zienswijze zoals die is ingediend door de 

wijkvereniging Berkum. 
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27-08-2020 Particulier 89 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Hierbij wil ik aangeven dat wij het niet eens zijn met de opgestelde omgevingsvisie. 

Dit gezien de karakteristieke waarde van het gebied. Daarnaast heeft veel impact op de 

woonomgeving. We zien graag dat de gemeente een inspraakavond voor omwonenden 

organiseert voor de impactvolle visie. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Plaatselijk Belang Wijthmen, Herfte en Zalné wil de vogende zienswijze indienen op de 

omgevingsvisie van de gemeente Zwolle. 

 

Doordat de omgevingsvisie in de vakantietijd ter inzage lag was het zeer moeilijk om als 

bestuur van PB Wijthmen, wegens verschillende vakanties van de bestuursleden, een 

gedegen oordeel te vormen over de omgevingsvisie. We hebben daar eigenlijk meer tijd 

voor nodig en hopen voordat de definitieve versie wordt vastgesteld we nog een keer 

onze mening hierover kunnen ventileren. 

Zienswijze: 

 

Algemeen: 

Naast stadslandbouw ook toevoegen dat de omgevingsvisie  ruimte bied voor een 

economisch gezonde agrarische sector 

 

Punt 5.5.3 Dorp Wijthmen 

Eerste zin veranderen in: 

Behoud van het ruime agrarische en recreatieve gebied rondom de kern van Wijthmen. 

Geen enkele stedelijke bebouwing in dit gebied. 

 

Punt 5.9.1 Wijthmenerplas: 

Niet alleen het behoud van het natuurlijk karakter van de plas, maar alle uitgangspunten 

van de visie Wijthmenerplas  noemen. Te weten: 

• De Wijthmenerplas blijft openbaar toegankelijk 

• Het natuurlijke  en rustige karakter van het gebied blijft behouden. 

• Er is een logisch verband tussen de voorzieningen en de recreatieplas. 

• De voorzieningen hebben een meerwaarde voor elkaar. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 
Tot mijn schrik word ik nu geattendeerd op omgevingsvisie van gemeente Zwolle. Hoe 
is 
die procedure gegaan? Niemand weet iets van jullie plannen. Dat lijkt me niet de 
bedoeling als je als gemeente participatie serieus wilt nemen. Maak gebruik van de 
mensen in Windesheim; het kan een voorbeeld zijn hoe er goed meegedacht kan 
worden; 
een voorbeeld van participatie maar niet om 5 voor 12!! 

Overigens hoe verhoudt deze visie zich tot de herziende visie van Provincie? 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Allereerst goed werk van alle bijdragers aan de omgevingsvisie! We wonen, werken en 

recreëren met veel plezier in Zwolle. Juist daarom zijn we begaan met de toekomst en 

reageren we graag op de volgende aspecten. Dit zijn aspecten waarin we het niet eens 

zijn met de omgevingsvisie:  

 

1. We kunnen ons niet vinden in de enorme groeiambitie die als onafwendbaar in 

de visie opgesloten ligt.  

2. Hoewel er gesproken wordt over groen en de versterking daarvan, alsook over 

hittestress, lezen we te weinig concrete plannen en ambitie als het op groen en 

bomen aankomt. Uit onderzoek (handig weergegeven in deze visualisatie: 

https://indebuurt.nl/apeldoorn/nieuws/schaduw-en-minder-heetzoveel-bomen-

staan-er-in-jouw-wijk~108045) blijkt dat Zwolle met 1,1 boom per inwoner zeer 

matig scoort. Zoomen we verder in zien we dat wijken als Assendorp en 

Stadshagen het met minder dan 0,3 boom per inwoner moeten stellen, wat nog 

slechter is als Amsterdam (die helemaal onderaan de lijst staat). We realiseren 

ons dat groen niet zoveel oplevert als grond om woningen te bouwen en dat 

een gemeente een duurzaam grondbedrijf/financieel model nodig heeft, maar 

gelijktijdig zullen we ons moeten realiseren dat we natuur en bomen keihard 

nodig hebben omdat we met het klimaat, hittestress, wateroverlast van regen, 

Co2-uitstoot en grondstoffengebruik hard de verkeerde kant op gaan. Zowel 

wereldwijd, als in Nederland, als in Zwolle. Bomen kunnen het verschil maken 

op de lange termijn. En met een groeiperiode van 30 jaar voordat er een 

fatsoenlijk resultaat geboekt wordt qua Co2 en andere voordelen, zullen we zo 

snel mogelijk moeten starten met de aanplant van veel meer bos in en rondom 

Zwolle. In Stadshagen werken we daaraan met de wijkmanager en er kan van 

alles. Maar er zijn ook vooral veel restricties zoals zichtlijnen en de ecologische 

hoofdstructuur. Wij vragen ons af wat de waarde van die hoofdstructuur is met 

alleen stukjes gras. Ecologisch is de waarde daarvan niet hoog en juist bomen 

zorgen voor schaduw, koelte, gaan hittestress tegen, nemen veel water op, 

herbergen insecten en dat staat nog los van dat het mooi is en plezier geeft om 

te spelen.  

3. We missen een concrete invulling om tot energieneutraliteit te komen en dan 

met name een visie op bufferen: in onze ogen zullen we energie (zon, wind, 

etc.), (regen)water en warmte/koude moeten gaan opslaan om op de 

momenten dat we het nodig hebben, in te kunnen zetten. Wij vinden dat de 

Gemeente daar in haar plannen de lead in moet nemen. Geen bouwprojecten 

meer die niet energieneutraal zijn, wat ook financieel veel duurzamer is. En 

bespaard op de Co2-impact van de bouw, wat gunstig is voor de uitkomsten 

van de vrije ruimte die de Gemeente heeft om te mogen bouwen. Door een 

paar kleine stappen extra te zetten, wint iedereen én het milieu.  
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4. Het meenemen van warmtewering in alles wat nog gebouwd, verbouwd of 

gerenoveerd gaat worden in onze ogen ook cruciaal om de doelstellingen te 

halen. We zijn tot dusver sterk gericht op het binnenhouden van warmte maar 

door warmte tijdens hittegolven én op dagen dat het warmer is als 21 graden 

buiten te houden, hoeft er niet of minder gekoeld te worden. Dat is relevant 

omdat die koeling de directe omgeving weer opwarmt en het extra energie kost, 

wat al een enorme opgave is om energieneutraal te krijgen binnen de grenzen 

van de gemeente.  

5. Neem meer tijd voor inwoners om te reageren op de plannen als dat enigszins 

mogelijk is.  

 

We ontvangen graag een bevestiging van ontvangst. Hartelijk dank voor het lezen en 

meenemen in de omgevingsvisie. Indien gewenst lichten we onze punten graag 

mondeling toe.  

 

P.s. excuses voor de late reactie. Door vakantie viel de reactieperiode wat onhandig.  
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

27-08-2020 Particulier 93 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Wij als inwoner van Zwolle en wonende in het gebied Harculo-Windesheim-Herxen zijn 

tegen de omgevingsvisie van Zwolle omdat er alleen wordt gesproken over de groei van 

Zwolle die veel hoger wordt aangegeven dan het CBS aangeeft. Bovendien wordt er 

geen rekening gehouden met ons duurzaam buitengebied.  
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27-08-2020 Family Farming 94 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

1. Wat zijn de milieueffecten van de enorm grote koppels ganzen die een regelrechte 

bedreiging vormen voor de zg. Landbouwgebieden. Hieraan moet worden gewerkt 

anders rijzen de kosten van de schade die optreedt de pan uit.  

2. In de hoogte bouwen is een goed optie, echter wel aandacht voor inpassing  

3. Bloemen en of kruiden randen kunnen positief zijn voor de biodiversiteit. Te allen 

tijde is het inzaaien met het giftige Jakobskruiskruid uit den boze.  

4. Behoud van gevuld landschap en weide/landbouw gebied. Niet alleen stimuleren 

van de bouw van stallen waarin permanent vee wordt gehouden.  

5. Is dit nu een manier om met terugwerkende kracht beleidsregels stikstof een plek 

te geven in structuurvisie. Het is niet zo fraai wetgeving er in drie dagen doorheen 

te jassen. Zie een artikel over de enorme vracht regelgeving die boeren over zich 

uitgestort krijgen, 18/8/2020 no. 47  

6. Werk aan behoud van 2/3 groen in de gemeente en offer niet almaar 

landbouwgrond op voor de bouw van grote dozen op bedrijfsterreinen, stimuleer 

blijvend het thuiswerken waar dat kan omdat dat ook bijdraagt aan minder 

vervoersbewegingen  

7. Extensivering kan even zo goed een goede optie zijn maar dan wel met behoud 

van een fatsoenlijk inkomen. Het al maar uitputten van gronden zet veel op het 

spel. Ter info tevens het bericht van vorig jaar  

 

(ma 30 sep. 2019)  

Geachte heer, mevrouw, Hierbij een korte reactie. "Met sectorpartijen en decentrale 

overheid is een gecombineerde aanpak langs twee sporen overeengekomen, een 

saneringsspoor en een verduurzamingsspoor". Tegen verduurzaming kan niemand zijn. 

Saneren ofwel onteigenen dient met de nodige rechtswaarborgen te zijn omgeven. 

Bovendien kijkt Europa met u als minister/regering mee. De ministers van Lnv en Vrom 

mogen daarbij niet / nooit vergeten dat er in Nederland al heel veel offers van de 

ondernemers in de primaire (veehouderij) sectoren zijn gevraagd. Bovendien verdienen 

de inrichting van de processen de nodige aandacht. Het kan niet zo zijn dat 

ondernemers worden vermalen in de door de overheid zelf gecreëerde bureaucratie. 2 

Anders moet een middel als een parlementaire enquete niet worden geschuwd, zoals 

ook met de schade als gevolg van gaswinning. 
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27-08-2020 Particulier 95 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Ik ben tegen uw plan om zoveel woningen te bouwen in het nu nog mooie Zwolle. Uw 

plan bevat te veel woningen en we willen blijven genieten van de natuur. Graag het plan 

niet uitvoeren.
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27-08-2020 Spoolderbelangen 96 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Als Stichting Spoolderbelangen komen wij op voor onze bewoners en haar leefgebied. 

Dit betreft de CBS-buurten Vreugderijk, Spoolde en Katerveer-Engelsewerk. Als we in 

de voorliggende zienswijze spreken over Spoolde dan dient dat te worden 

geïnterpreteerd als Spoolde als buurtschap. Hieronder is dit visueel weergegeven. De 

buurtschap Spoolde bevat ca 1000 inwoners en is daarmee een substantiële 

stakeholder te noemen.  

 
 

Dit hele gebied is groen, beperkte bebouwing, deels natura gebied, bevat landbouw en 

tuinbouw en moet wat ons betreft zo groen blijven met behoud van identiteit en 

leefbaarheid. De ter inzage liggende ontwerp omgevingsvisie vinden wij voor ons 

leefgebied zorgelijk en daarom ontvangt u deze zienswijze. Hieronder vindt u benoemd 

hoofdpunten en een detailuitwerking.  

 

Ondemocratische procesgang  

De ontwerp ontwerpvisie is tot stand gekomen na participatie, wordt gesteld. Door 

corona hebben de belangrijkste stakeholders, de inwoners, geen stem gehad. 

Daarnaast is een ter inzage legging in de zomervakantie een op z`n minst bijzonder te 

noemen tijdstip. Wij hebben onvoldoende tijd kunnen besteden aan het bestuderen van 

de onderliggende stukken zoals de OmgevingsEffectRapportage. Wel zien wij de 
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overeenkomsten tussen dit stuk en de ontwerp omgevingsvisie. Daarom verklaren wij 

de punten uit deze zienswijze ook van toepassing op de OmgevingsEffectRapportage.  

 

Wij hebben niet op gedegen wijze input kunnen ophalen bij onze achterban in Spoolde. 

Graag krijgen we hiertoe, voor vaststelling van deze ontwerp visie, alsnog de 

gelegenheid. Wij begrijpen dat dit najaar nog een uitgebreide participatieronde met de 

stad gaat plaatsvinden, vanuit de gemeente om tot een definitieve visie te komen. Hoe 

ziet het proces van vaststellen van deze ontwerp visie er uit, als uitgebreide participatie 

nog moet plaatsvinden? Participatie is juist een belangrijk aspect in de Omgevingswet. 

Hiermee sluiten wij aan bij de zienswijze ingediend door andere wijk- en 

buurtverenigingen zoals Berkum.  

Wij stellen voor de vaststelling van de ontwerp omgevingsvisie uit te stellen zodat er 

een door inwoners (ook van Spoolde) gedragen ontwerp kan worden voorgelegd.  

 

Groeiopgave-keuze  

De gemeente Zwolle maakt, in onze ogen, een onevenredige schaalsprong volgens de 

ontwerp omgevingsvisie gericht op het aantal bij te bouwen woningen tot 2040. Waarom 

bouwen voor de Randstad, terwijl dit de druk op onze ruimte en leef kwaliteit vergroot?. 

Deze groeiambitie gaat toch koste van de hoogwaardige leefomgeving die we nu 

hebben?. Dit is zeker een argument om nogmaals goed naar de groeiambitie te kijken. 

De gemeente is daarnaast nog in gesprek met het rijk over nieuwbouwlocaties. Wij 

doelen hierin op het MIRT- programma. Gezien de grote impact van de zoektocht naar 

nieuwbouwlocaties verzoeken wij u dit proces op democratische en transparante wijze 

te voeren. Ook hier is participatie van buurtbewoners essentieel. Wij stellen voor om de 

groeiambitie naar beneden bij te stellen zodat uitbreiding en kwalitatieve leefomgeving 

nog hand in hand kunnen gaan. Daarnaast verwachten wij dat de wethouder in gesprek 

gaat met betrokken bewoners als het gaat over toekomstige nieuwbouwlocaties.  

 

Druk op de stadsring  

Aangegeven wordt dat de noodzaak is aangetoond om de Stadsring echt stadsring te 

laten worden t.b.v. de leefbaarheid binnen de ring. Dit betekent direct een grote druk op 

het gebruik van de ring en vergroting van de overlast van de woonomgevingen langs de 

ring. Een groot deel van Spoolde is alleen maar toegankelijk via de ring, waardoor het 

lastiger zal worden om in de spits de buurt te verlaten of bereiken. Daarnaast zal de 

geluidsoverlast, uitstoot fijnstof en stikstofdioxide in het gebied rond de beukenallee, 

zelfs heel Spoolde, alleen maar toenemen. Een gebied dat al binnen meerdere 

geluidscontouren ligt, zie kaartje blz. 69 en waar geluidsoverlast al langere tijd als 

hinder wordt ervaren. Wij stellen voor dat er een onderbouwing komt door middel van 

onderzoeken naar verkeersstromen en effecten op leefbaarheid en gezondheid van dit 

intensievere gebruik van de stadsring en toegangswegen tot de gemeente en de wijk. 

Wij gaan er vanuit dat u maatregelen neemt die leefbaarheid en gezondheid positief 

beïnvloeden in het kader van voorkomen en beperken. Is dit niet mogelijk dan 

verwachten wij dat de omgevingsvisie wordt bijgesteld.  

 

Vitale leefomgeving, ook voor Spoolde  
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Benoemd wordt het belang dat ouderen binnen de eigen wijk of buurt kunnen 

doorstromen naar passende woningen. Dit geldt zeker ook voor inwoners van Spoolde. 

Voor veel ouderen die hier al lang wonen, wordt het huis en de grote tuin soms teveel. 

Er is echter geen passend alternatief. Ook voor jongeren uit Spoolde is het onmogelijk 

om te starten in Spoolde. Graag denken we met de gemeente over kleinschalige 

oplossingen, passend bij de schaal en identiteit van Spoolde. Over onze ideeën 

brainstormen we graag verder met de Spooldenaren en met de gemeente. Onze 

voorkeur gaat uit naar een gebiedsgerichte aanpak, waarbij we met elkaar wensen, 

eisen, initiatieven, waarvoor Spoolde de mogelijkheden biedt, inventariseren en tot een 

totale gebiedsvisie komen voor heel Spoolde. Zo wordt ook voor de lange termijn een 

kwalitatief hoogwaardige invulling aan Spoolde gegeven, waardoor wij met plezier 

blijven wonen en de rest van Zwolle van kan genieten tijdens een wandel of fietstocht 

langs de rand van de stad. Op pagina 114 heeft u het over de realisatie strategie. Ook 

vanuit Spoolde voelen wij ons betrokken bij de ontwikkeling van de stad en de waarde 

van wonen in Spoolde, maar ook de waarde van Spoolde voor de groeiende stad. Wij 

denken hier graag over mee. Ons voorstel om samen met de gemeente een integrale 

gebiedsvisie/-plan Spoolde op te stellen. Dit sluit - denken wij - perfect aan bij de 

vetgedrukte passage over participatie. Daarbij nemen we graag de belangen van 

Spooldenaren mee. Ons voorstel is het gesprek vanuit de mogelijkheden van dit  

unieke stukje Zwolle bespreken, in plaats vanuit een individueel initiatief zoals een 

voedselbos. Dit hebben wij in augustus ook zo besproken met de wijkwethouder 

mevrouw M. Schuttenbeld. Dit draagt naar onze menging bij aan draagvlak en aan 

uiteindelijk een kwalitatief beter plan. Daar zijn wij van overtuigd!  

 

Uitbreiding op IJsselvizier  

Als potentiële bouwlocatie wordt ook IJsselvizier genoemd, een locatie uit het oude 

structuurplan. Dit zou dan het gebied tussen Zalkerveerweg en Westenholte beslaan. 

Bij de planvorming van het structuurplan 2020 (2006) en de vaststelling van het 

inrichtingsplan noordelijke stadsrand heeft Spoolderbelangen samen met ander partijen 

bezwaar gemaakt tegen deze woningbouwontwikkeling, ook i.r.t. de dijkverlegging. 

Hierop is het plan voor de Noordelijke Stadsrand en de Visie Buitengebied (2008) 

bijgesteld. Het oorspronkelijke plan voor IJsselvizier B is in de oorspronkelijk vorm uit 

het structuurplan verwijderd. Woningbouw en infra-voorzieningen op grote schaal, in 

deze groene overgangszone naar de IJssel met haar uiterwaarden, zijn voor de 

inwoners van Spoolde niet acceptabel. Wij stellen voor om de IJsselvizier, de 

buitenrand tussen de IJssel en Westenholte, niet te benoemen als potentieel 

uitbreidingsgebied voor woningen en infra-voorzieningen.  

Hierna volgt een verdere detail reactie op een aantal punten uit de ontwerp 

omgevingsvisie.  

 

Compacte stad  

Wij onderschrijven de compacte stadsgedachte zoals gemeld op pagina 46. U geeft aan 

dat het landschap van de stadsrand niet verder moet verstedelijken. We willen u erop 

wijzen dat dit het gehele gebied van Spoolde betreft. Waarbij Spoolde ook functioneert 

als dichtbij gelegen buitengebied om te wandelen en te fietsen. En wat ook positief is: 
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Dit behoudt een logische en stevige structuur en zo blijft Zwolle mede dankzij onder 

andere Spoolde uitblinken in aantrekkelijkheid.  

 

Natuurgebieden rond Spoolde  

Wij kijken met grote vraagtekens naar het plaatje op pagina 55 met betrekking tot de 

natuurgebieden. Vanuit de als zeer belangrijk benoemde Uiterwaarden IJssel is er een 

grote uitloop naar de groengebieden binnen Spoolde. Bij hoog water zien we ook veel 

vogels en andere dieren zich verplaatsen naar de groengebieden in Spoolde.  

Naast de waarde voor de dieren, is dit ook van waarde voor de wandelaar en fietser uit 

de stad. Gemeente noemt het ook in haar eigen omschrijving een ‘groene oase’ (zie 

vorige zienswijze). Volgens ons is het van belang om te kijken hoe we samen dit gebied 

waardevol kunnen houden voor de lange termijn. Zeker als de verstedelijkingsdruk op 

de compacte stad toeneemt is het belangrijk om een robuuste groene overgangszone 

tussen de IJssel en de stad in stand te houden.  

Dit geldt ook voor de aanduiding op het kaartje op bladzijde 57. Waarom maakt het 

gebied ten zuidoosten van Meenteweg /Nilantsweg richting de A28 geen onderdeel uit 

van de hoofdgroenstructuur? Naast kleinschalig landbouwgebied, heeft dit gebied ook 

waarde als overloop van fauna uit de uiterwaarden, zo zien wij dagelijks. Bij hoogwater 

trekken o.a. hazen en ganzen/trekvogels naar dit gebied. Dit zelfde geldt voor het 

gebied ten zuidwesten van Westenholte. Wij verwachten dat de gemeente de 

hoofdgroenstructuur opnieuw van toepassing gaat verklaren voor heel Spoolde( van de 

Zalkerdijk, de Vreugderijkerwaard, Spoolde tot en met het Engelse werk).  

 

Cultuurhistorische waarde Spoolde  

Op de kaart blz. 61 wordt dit gebied juist wel gemarkeerd als cultuurhistorisch zeer 

waardevol. Dat onderschrijven wij zeker. Wij zijn benieuwd hoe de gemeente het 

behoud hiervan ziet met potentiële ontwikkelingen (bijv. voedselbos) die op ons af 

komen en gaan komen. Graag maken we met de gemeente een visie op dit gebied, 

zoals ook voorgesteld aan wijkwethouder M. Schuttenbeld afgelopen augustus in 

Spoolde.  

 

Hoofdwatersysteem  

Wat betreft het hoofdwatersysteem genoemd op bladzijde 64 raakt dit Spoolde in haar 

hart. Vanuit Spoolde zijn we actief betrokken bij de dijkversterking langs de IJssel, die 

grote impact heeft op Spoolde en haar inwoners. Wij zijn erg blij met deze positieve 

betrokkenheid, maar vragen ook alertheid van de gemeente om ons te ondersteunen in 

deze ontwikkeling. Het gaat impact hebben op eigendommen, maar in de realisatie fase 

ook om de bereikbaarheid en leefbaarheid van een groter gebied.  

 

Geluidsbelasting  

Wat betreft geluid valt op dat op de kaart op bladzijde 69 Spoolde midden in of dichtbij 

alle 4 de geluidscontouren zich bevindt. Midden tussen de A28 en ringweg, maar ook 

naast bedrijventerreinen en dichtbij het spoor. Daarom vragen wij hier extra aandacht 

voor. Zowel de snelweg als de ringweg zullen gezien de ambities van Zwolle drukker 

worden. Dit betekent voor de gemeente en het rijk extra bescherming voor de inwoners 

van Spoolde. Zo ontbreekt het nog aan een geluidswal aan de noordzijde van de A28. 
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Die zit wel aan de Katerveerkant wat het geluid ook nog weerkaatst de noordzijde op. 

Tevens vragen wij specifieke aandacht voor de Beukenallee die in meerdere contouren 

valt. Naast geluidoverlast, tast dit ook de gezondheid en leefbaarheid aan.  

 

Energieopgave  

Zoals vermeld op de pagina’s 82 en 83 onderschrijven wij dat, in Spoolde( een groen 

gebied met haar eigen unieke karakter) is uitgesloten als gebied voor energieopgave. 

Wel willen wij op voorhand bezwaar maken tegen maatwerklocaties in het stedelijk 

gebied rondom Spoolde. U heeft gezien wat een ophef de windmolens op Scania terrein 

in o.a. Spoolde en Westenholte heeft opgeleverd. Deze locaties zaten en zitten veel te 

dicht op woongebieden als Spoolde, die tevens afbreuk doen aan de landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden. Wij vragen daarnaast uw speciale aandacht voor 

eventuele plaatsing van biomassacentrales en het tijdelijk effect hiervan op de klimaat 

doelstellingen. Wij hebben gevraagd om betrokken te worden bij de ontwikkeling rond 

de biomassacentrale aan de Katwolderweg. Wij zijn op voorhand geen voorstander van 

biomassa omdat verstoken van hout en biomassa voor het maken van warmte een van 

de meest laagwaardige toepassingen is. Bovendien stoot een dergelijke centrale 

vervuilende emissie uit die gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de directe en 

indirecte omgeving.  

 

Drinkwatergebied 

U heeft het op bladzijde 90 over het beschermen van het drinkwatergebied in het 

Engelse werk. Als onderdeel van Spoolde kunnen wij dit natuurlijk alleen maar 

onderschrijven.  

 

Gebiedsprofielen  

Op bladzijde 98 en in de bijlage heeft u het over een eventueel herstel van de 

Willemsvaart in originele staat wat betreft een voorbeeld van de gebiedsprofielen. Dit 

lijkt een mooie ambitie, op o.a. recreatieve waarde en cultuurhistorisch gebied, maar er 

kleven mogelijk ook nadelen aan. Graag zijn we betrokken bij de uitwerking hiervan. 

Wat betreft deze gebiedsprofielen en de bijbehorende eigenschappen is Spoolde voor 

een groot deel benoemd als gemengd landelijk gebied en buurtschap. Op blz. 99 en 

108 wordt een beeld geschetst wat voor type functies daaronder kan vallen. Dit is vrij  

breed en kan nieuwe impulsen geven voor de buurt en de stad. Graag werken we dit uit 

met de gemeente in een gebiedsvisie Spoolde. Dit om te stimuleren dat we met een 

integraal plan tot een duurzame en waardevolle invulling komen van de ontwikkeling 

van ons buurtschap i.p.v. de omgevingsvisie alleen als toetsingskader van nieuwe 

initiatieven te hanteren.  

Op bladzijde 102 benoemt u voor Windesheim en Wijthmen, op basis van een eigen 

dorpsplan,  

 

specifieke opgaven en afspraken.  

Wat Spoolde betreft stellen wij ook graag een dergelijke plan op in samenwerking met 

de gemeente, dit vanuit een zo breed mogelijke participatie van bewoners uit Spoolde. 

Graag gaan wij met u deze uitdaging aan.  
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Hierbij onderschrijven wij dat de ontwikkelingen moeten passen bij de kenmerken, maat 

en schaal van Spoolde. Ook wij hechten waarde aan het tegengaan van verrommeling. 

De laatste alinea op pagina 108 sluit dan ook goed aan bij de zienswijze van ons met 

betrekking tot onze buurtschap 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

27-08-2020 Particulier 97 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Allereerst goed werk van alle bijdragers aan de omgevingsvisie! We wonen, werken en 

recreëren met veel plezier in Zwolle. Juist daarom zijn we begaan met de toekomst en 

reageren we graag op de volgende aspecten. Dit zijn aspecten waarin we het niet eens 

zijn met de omgevingsvisie: We kunnen ons niet vinden in de enorme groeiambitie die 

als onafwendbaar in de visie opgesloten ligt.  

 

Hoewel er gesproken wordt over groen en de versterking daarvan, alsook over 

hittestress, lezen we te weinig concrete plannen en ambitie als het op groen en bomen 

aankomt. Uit onderzoek (handig weergegeven in deze visualisatie: 

https://indebuurt.nl/apeldoorn/nieuws/schaduw-en-minder-heet-zoveel-bomen-staan-er-

injouw- wijk~108045) blijkt dat Zwolle met 1,1 boom per inwoner zeer matig scoort. 

Zoomen we verder in zien we dat wijken als Assendorp en Stadshagen het met minder 

dan 0,3 boom per inwoner moeten stellen, wat nog slechter is als Amsterdam (die 

helemaal onderaan de lijst staat). We realiseren ons dat groen niet zoveel oplevert als 

grond om woningen te bouwen en dat een gemeente een duurzaam 

grondbedrijf/financieel model nodig heeft, maar gelijktijdig zullen we ons moeten 

realiseren dat we natuur en bomen keihard nodig hebben omdat we met het klimaat, 

hittestress, wateroverlast van regen, Co2-uitstoot en grondstoffengebruik hard de 

verkeerde kant op gaan. Zowel wereldwijd, als in Nederland, als in Zwolle. Bomen 

kunnen het verschil maken op de lange termijn. En met een groeiperiode van 30 jaar 

voordat er een fatsoenlijk resultaat geboekt wordt qua Co2 en andere voordelen, zullen 

we zo snel mogelijk moeten starten met de aanplant van veel meer bos in en rondom 

Zwolle. In Stadshagen werken we daaraan met de wijkmanager en er kan van alles. 

Maar er zijn ook vooral veel restricties zoals zichtlijnen en de ecologische 

hoofdstructuur. Wij vragen ons af wat de waarde van die hoofdstructuur is met alleen 

stukjes gras. Ecologisch is de waarde daarvan niet hoog en juist bomen zorgen voor 

schaduw, koelte, gaan hittestress tegen, nemen veel water op, herbergen insecten en 

dat staat nog los van dat het mooi is en plezier geeft om te spelen.  

 

We missen een concrete invulling om tot energieneutraliteit te komen en dan met name 

een visie op bufferen: in onze ogen zullen we energie (zon, wind, etc.), (regen)water en 

warmte/koude moeten gaan opslaan om op de momenten dat we het nodig hebben, in 

te kunnen zetten. Wij vinden dat de Gemeente daar in haar plannen de lead in moet 

nemen. Geen bouwprojecten meer die niet energieneutraal zijn, wat ook financieel veel 

duurzamer is. En bespaard op de Co2-impact van de bouw, wat gunstig is voor de 

uitkomsten van de vrije ruimte die de Gemeente heeft om te mogen bouwen. Door een 

paar kleine stappen extra te zetten, wint iedereen én het milieu. Het meenemen van 

warmtewering in alles wat nog gebouwd, verbouwd of gerenoveerd gaat worden in onze 

ogen ook cruciaal om de doelstellingen te halen. We zijn tot dusver sterk gericht op het 

binnenhouden van warmte maar door warmte tijdens hittegolven én op dagen dat het 
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warmer is als 21 graden buiten te houden, hoeft er niet of minder gekoeld te worden. 

Dat is relevant omdat die koeling de directe omgeving weer opwarmt en het extra 

energie kost, wat al een enorme opgave is om energieneutraal te krijgen binnen de 

grenzen van de gemeente. Neem meer tijd voor inwoners om te reageren op de 

plannen als dat enigszins mogelijk is. We ontvangen graag een bevestiging van 

ontvangst. Hartelijk dank voor het lezen en meenemen in de omgevingsvisie. Indien 

gewenst lichten we onze punten graag mondeling toe.  

 

P.s. excuses voor de late reactie. Door vakantie viel de reactieperiode wat onhandig. 
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27-098-2020 Particulier 98 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Allereerst goed werk van alle bijdragers aan de omgevingsvisie! We wonen, werken en 

recreëren met veel plezier in Zwolle. Juist daarom zijn we begaan met de toekomst en 

reageren we graag op de volgende aspecten. Dit zijn aspecten waarin we het niet eens 

zijn met de omgevingsvisie: We kunnen ons niet vinden in de enorme groeiambitie die 

als onafwendbaar in de visie opgesloten ligt.  

 

Hoewel er gesproken wordt over groen en de versterking daarvan, alsook over 

hittestress, lezen we te weinig concrete plannen en ambitie als het op groen en bomen 

aankomt. Uit onderzoek (handig weergegeven in deze visualisatie: 

https://indebuurt.nl/apeldoorn/nieuws/schaduw-en-minder-heet-zoveel-bomen-staan-er-

injouw- wijk~108045) blijkt dat Zwolle met 1,1 boom per inwoner zeer matig scoort. 

Zoomen we verder in zien we dat wijken als Assendorp en Stadshagen het met minder 

dan 0,3 boom per inwoner moeten stellen, wat nog slechter is als Amsterdam (die 

helemaal onderaan de lijst staat). We realiseren ons dat groen niet zoveel oplevert als 

grond om woningen te bouwen en dat een gemeente een duurzaam 

grondbedrijf/financieel model nodig heeft, maar gelijktijdig zullen we ons moeten 

realiseren dat we natuur en bomen keihard nodig hebben omdat we met het klimaat, 

hittestress, wateroverlast van regen, Co2-uitstoot en grondstoffengebruik hard de 

verkeerde kant op gaan. Zowel wereldwijd, als in Nederland, als in Zwolle. Bomen 

kunnen het verschil maken op de lange termijn. En met een groeiperiode van 30 jaar 

voordat er een fatsoenlijk resultaat geboekt wordt qua Co2 en andere voordelen, zullen 

we zo snel mogelijk moeten starten met de aanplant van veel meer bos in en rondom 

Zwolle. In Stadshagen werken we daaraan met de wijkmanager en er kan van alles. 

Maar er zijn ook vooral veel restricties zoals zichtlijnen en de ecologische 

hoofdstructuur. Wij vragen ons af wat de waarde van die hoofdstructuur is met alleen 

stukjes gras. Ecologisch is de waarde daarvan niet hoog en juist bomen zorgen voor 

schaduw, koelte, gaan hittestress tegen, nemen veel water op, herbergen insecten en 

dat staat nog los van dat het mooi is en plezier geeft om te spelen.  

 

We missen een concrete invulling om tot energieneutraliteit te komen en dan met name 

een visie op bufferen: in onze ogen zullen we energie (zon, wind, etc.), (regen)water en 

warmte/koude moeten gaan opslaan om op de momenten dat we het nodig hebben, in 

te kunnen zetten. Wij vinden dat de Gemeente daar in haar plannen de lead in moet 

nemen. Geen bouwprojecten meer die niet energieneutraal zijn, wat ook financieel veel 

duurzamer is. En bespaard op de Co2-impact van de bouw, wat gunstig is voor de 

uitkomsten van de vrije ruimte die de Gemeente heeft om te mogen bouwen. Door een 

paar kleine stappen extra te zetten, wint iedereen én het milieu. Het meenemen van 

warmtewering in alles wat nog gebouwd, verbouwd of gerenoveerd gaat worden in onze 

ogen ook cruciaal om de doelstellingen te halen. We zijn tot dusver sterk gericht op het 

binnenhouden van warmte maar door warmte tijdens hittegolven én op dagen dat het 
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warmer is als 21 graden buiten te houden, hoeft er niet of minder gekoeld te worden. 

Dat is relevant omdat die koeling de directe omgeving weer opwarmt en het extra 

energie kost, wat al een enorme opgave is om energieneutraal te krijgen binnen de 

grenzen van de gemeente. Neem meer tijd voor inwoners om te reageren op de 

plannen als dat enigszins mogelijk is. We ontvangen graag een bevestiging van 

ontvangst. Hartelijk dank voor het lezen en meenemen in de omgevingsvisie. Indien 

gewenst lichten we onze punten graag mondeling toe.  

 

P.s. excuses voor de late reactie. Door vakantie viel de reactieperiode wat onhandig. 
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27-08-2020 Particulier 99 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Bij deze dien ik een zienswijze in. Vandaag bereikten mij de omgevingsvisie van de 

gemeente Zwolle. Ik woon in het buitengebied bij Windesheim in de gem Olst-Wijhe. 

Hoe kan het dat ik niet op de hoogte ben. Zwolle breidt uit en dat heeft veel invloed op 

mijn woonomgeving. Op zijn minst verwacht ik dat u mij hiervan bericht doet en 

informatie bijeenkomsten belegd. Daarbij bent u wettelijk verplicht ruimte te geven voor 

inspraak van burgers. Om de reden verzoek ik u de vaststelling en de procedure te 

herzien en naar de wet ( omgevingswet) te handelen. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Laat ik beginnen met twee citaten: "Dit betekent dat het gesprek voor een ontwikkeling 

in een gebied vroegtijdig wordt gestart, dat belangen, ideeën, wensen en behoeften in 

beeld zijn gebracht voordat besluiten worden genomen." "Onze insteek is dat we 

gezamenlijk investeren in de toekomst van Zwolle en daarbij elkaars belangen 

samenbrengen in Zwolle en de regio. Daarbij hechten we sterk aan betrokkenheid van 

de Zwolse gemeenschap."  

Deze betrokkenheid is vast en zeker de reden waarom van 17 juli tot en met 27 

augustus 2020 één ieder een zienswijze kan indienen. In de vakantietijd, opdat er maar 

zo min mogelijk bewoners een spaak kunnen steken in de propaganda-agenda die is 

opgetuigd in de ontwerp-Omgevingsvisie & het ontwerp- OmgevingsEffectRapport. Hoe 

is het mogelijk dat een openbaar bestuur anno 2020 inspraak van burgers op deze 

(sleetse) wijze nog steeds afserveert.  

En dat het om een propaganda-agenda gaat, is ook wel duidelijk. Bij onder meer de 

Oosterenk en Zwarte Waterallee gebouwen willen optrekken tot 70 meter, want 

"hoogbouw draagt zichtbaar bij aan de ambitie en trots van onze stad." Een zeer 

discutabele stelling, maar wanneer straks blijkt dat er maar weinig reacties op uw 

onzalige voornemens zijn binnengekomen, dan heeft u die winst alvast binnengeharkt. 

Ik maak verder geen woord meer vuil over de inhoud. Volstrekte tijdverspilling. Een 

regentencultuur is wat u nastreeft. Daarmee heeft u de grootste bedreiging voor de 

toekomst van Zwolle in uw Omgevingsvisie onbenoemd gelaten. 
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27-08-2020 Particulier 101 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Graag zou ik deze visie adopteren als ook mijn visie op onze prachtige gemeente. 

Echter moet ik bekennen dat het ‘mij echt eigen maken’ van de visie niet gelukt is. De 

periode van inspraak ligt precies in de periode van de zomervakantie. Ook het 

doorgronden van een document als dit verloopt anders nu er meer aandacht uitgaat 

naar ‘leven in Coronatijd’. Bij zo’n belangrijk document/visie had ik dan ook verwacht 

dat de gemeente een geschiktere periode zou kiezen en extra inzet zou hebben 

gepleegd op het informeren van haar inwoners.  

 

Ondanks het bovenstaande heb ik de visie diagonaal doorgenomen. Wat mij daarbij 

opvalt is dat het document bol staat van ambitie en deze ook koppelt aan 

‘kernwaarden’. Echte wordt in dit stadium nagelaten aan deze kernwaarden duidelijke 

uitgangspunten en toetsingskaders te koppelen. Het zou mij als burger helpen als de 

gemeente hier explicieter over is zodat ik weet waar speelruimte zit en waar niet aan 

getornd mag worden. Een voorbeeld hiervan is een onderwerp als verkeersveiligheid in 

Windesheim en de n337. Naar mijn idee zou de gemeente niet moet spreken over 

‘inspanning en streven naar’ maar stelliger moeten zijn. De huidige verkeerssituatie en 

de samenhangende risico’s voor kwetsbare verkeersdeelnemers is niet van deze tijd en 

naar mijn idee ontoelaatbaar.  

 

Met het kiezen van juist deze periode van ter inzage legging lijkt het dat de gemeente 

haast heeft met het vaststellen van de visie. De enige reden die ik kan bedenken om dit 

tijdspad te kiezen heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet. Nu deze 

invoering is uitgesteld lijkt me de noodzaak weg te zijn om haast te hebben met de 

vaststelling van deze visie. Ik roep de gemeente dan ook op de vaststelling te 

heroverwegen. Neem als gemeente nog even de tijd om in contact te komen met haar 

inwoners, maak het document op kernwaarden scherper en geef mensen de kans om in 

deze bijzondere tijd ook echt aandacht te hebben voor de visie van hun stad. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Op de valreep een korte reactie op de concept-omgevingsvisie van de gemeente 

Zwolle. Als inwoner van Zwolle-Zuid met buitengewone belangstelling voor het 

IJssellandschap, leg ik de vinger bij de volgende punten in het plan:  

 

- goed om te lezen dat de gemeente Zwolle groeiambities combineert met 

behoud van groene waarden aan de stadsranden. Het plan benadrukt de 

waarde van parken en van de Natura 2000-gebieden langs de IJssel, 

Zwartewater en Vecht.  

 

- het is onduidelijk wat het doel is van de zogeheten Stadsstraat die vanuit de 

binnenstad bij de IJssel uitkomt. Als de wens is om de binnenstad te verbinden 

met het waardevolle IJssellandschap, roept dat de volgende vragen op: wat is 

de visie op recreatie in het Natura 2000-uiterwaardengebied van de IJssel? De 

recreatieve visie is nu vrij onhelder en komt neer op: er wordt vrij grootschalige 

gezwommen in de nevengeulen, er is een recreatief wandelpad, er is een 

onduidelijk handhavingsbeleid en er zijn geen parkeerplaatsen voor auto’s. Hoe 

verhoudt zich de wens om van de IJssel ‘uitloopgebied’ te maken voor de stad, 

tot bescherming van waardevolle natuurwaarden in de uiterwaarden en in het 

IJssellandschap?  

 

- de omschrijving van de natuurwaarden van de IJssel-uiterwaarden komt niet 

overeen met de werkelijkheid: kleine zwanen heb ik nog nooit waargenomen 

langs de IJssel in Zwolle. Kievitsbloemen groeien er evenmin. Rode lijst-soorten 

die onvermeld blijven: het IJssel-landschap in Zwolle is belangrijk voor de otter, 

bever, zeearend, lepelaar en tal van waardevolle stroomdalflora.  

 

Succes met de verdere verfijning en inkleuring van dit plan dat belangrijke lijnen uitzet 

voor de toekomst van onze prachtstad Zwolle. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

De Vrienden van de Stadskern hebben met interesse kennis genomen van de 

beleidsnota “Mijn Zwolle van Morgen 2030”, behorend bij de ontwerp structuurvisie d.d. 

16-7 2020. Zorgelijk is dat alle belanghebbenden bij dit voorgenomen besluit bijzonder 

weinig tijd is gegund om er een degelijke blik op te werpen. Ook vragen wij ons af wat 

nu eigenlijk de status van dit stuk is. Is dit nu een omgevingsvisie als één van de 

instrumenten uit de toekomstige Omgevingswet of is dit nu een ouderwetse 

structuurvisie, op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening, die er nog even snel 

doorheen moet? Hoe het ook zij de Vrienden kunnen niet anders dan op hoofdlijnen en 

globaal reageren en behouden zich het recht voor om in een later stadium met 

aanvullende opmerkingen, aanwijzingen dan wel bezwaren te komen. 

 

De Omgevings/structuurvisie is sterk gebaseerd op het doortrekken van trends van voor 

1 maart 2020. Of de gesignaleerde trends zich inderdaad voortzetten is maar de vraag. 

Om goede beslissingen te kunnen nemen is het werken met scenario’s nu beter dan het 

werken met het doorzetten van trends. De structuurvisie laat zien dat het 

gemeentebestuur barst van de ambitie. Het gevaar ligt dan ook op de loer dat Zwolle in 

de nabije toekomst veel te veel hooi op zijn vork neemt. Als er heel veel moet gebeuren 

op heel veel beleidsterreinen in een relatief korte tijd (2030 is al over 10 jaar) dan dreigt 

onzorgvuldige besluitvorming en zeker gebrek aan draagvlak bij de Zwolse bevolking.  

 

De ervaring leert dat prachtige schetsjes van planologen en artist impressions van 

architecten en stedenbouwers in de praktijk vaak door ontwikkelaars en 

gemeentebestuurders met voeten worden getreden. Zwolle moet zuinig zijn op zijn 

fraaie historische (binnen)stad maar ook op zijn historische landschappen die de stad 

omringen.  

 

De eerder genoemde ambitie is eigenlijk uitsluitend gebaseerd op groei, groei en nog 

eens groei! Groei om der wille van de groei is een doodlopende weg. Als de huidige tijd 

waarin we ons bevinden ons iets leert dan is het dat ongebreidelde economische groei 

altijd ten koste gaat van zaken als gezondheid, welbevinden, biodiversiteit en noem 

maar op. Zwolle moet misschien wel groeien maar met mate.  Een instroom van 

meestal wat oudere nieuwkomers uit de randstad is misschien een gegeven net zo 

goed als dat er een uitstroom naar de randstad is van jongere mensen. Wellicht blijven 

in de toekomst ook studerenden in Zwolle langer wonen. Er moet geen ongebreidelde 

instroom zijn vanuit de randstad, want dan verliest Zwolle en omgeving haar kwaliteit. 

Er moet natuurlijk wel voldoende groei zijn om het voorzieningen niveau in stand te 

houden. We moeten ook af van die voortdurende mobiliteit. Het OV heeft nu een knauw 

gekregen vanwege Corona en de verwachting is dat de reizigers aantallen zich niet 

zullen herstellen voor 2024. Als Randstedelingen die hier gaan wonen en blijven werken 
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in de Randstad dat allemaal met de auto gaan doen is het leed voor Zwolle niet te 

overzien. 

 

Zwolle moet dus compact groeien om de eigen groei en een beperkte instroom te 

kunnen opvangen. Dat geldt ook voor het verder verdichten van de binnenstad en van 

de stadsruit. Hoogbouw zijn we niet op voorhand tegen maar zal heel zorgvuldig 

moeten worden ingepast in het stedelijk weefsel. Het verkeersluw maken van de directe 

omgeving van de binnenstad en de binnenstad zelf autovrij maken juichen we toe. In de 

structuurvisie wordt de winkelfunctie nog steeds als belangrijk gezien. In onze ogen 

gaan de mensen steeds meer winkelen via internet. Leegstand van de winkels baart 

ons dan ook zorgen en we denken dat in de komende tien jaar er eerder meer winkels 

zullen verdwijnen dan dat erbij komen. De binnenstad zal dus meer een woon en 

recreatieve functie krijgen dan een winkel functie. Dat geldt ook voor de Diezerpoort en 

Assendorp.  

 

Dat winkelen via internet zorgt nog voor een ander probleem dat is de verdozing van 

het landschap aan de randen van de stad. Voor grote distributiehallen (dozen) zou er in 

Zwolle geen plaats moeten zijn, deze doen afbreuk aan het ommeland dat hoge 

kwaliteit heeft, en leveren geen meerwaarde voor de plaatselijke economie. Maar dit 

geldt dan ook voor omliggende gemeentes als Wezep en Hattem, die eigenlijk al aan 

Zwolle vast zitten. In deze mooie centraal gelegen regio passen meer hoogwaardige 

bedrijfsvestigingen die aansluiten op de gegevenheden van stad en land. 

 

Alles overziende is deze visie wat de Vrienden van de Stadskern betreft onvoldragen. 

Het is niet meer dan een discussiestuk en absoluut niet rijp voor besluitvorming in welke 

vorm dan ook. Wij adviseren dan ook het gemeentebestuur om zeer veel tijd in te 

ruimen om draagvlak te creëren voor deze structuurvisie. Wij adviseren de Raad om dit 

stuk terug te sturen naar de tekentafel. Temeer omdat de visie straks de blauwdruk is 

voor verdere planvorming en realisatie. Het is misschien goed om nog even te noemen 

dat andere gemeenten waarden centraal zetten in hun Omgevingsvisie. Bijvoorbeeld 

een gezonde leefomgeving, duurzaamheid, een veilige woon- en werkomgeving. Wij 

missen dat aspect in onderhavige structuurvisie. Goed dat de ambitie is uitgesproken 

maar er is nog veel werk aan de winkel. Eerst samen met alle belanghebbende in de 

stad toewerken naar een echte omgevingsvisie in de zin van de bijna vigerende 

Omgevingswet dan pas kan Zwolle en haar inwoners de toekomst met vertrouwen 

tegemoet zien! 

 

De Vrienden van de Stadskern zijn graag bereid dit standpunt nader toe te lichten. 
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28-08-2020 Concilium 104 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Hierbij doen wij u een zienswijze toekomen over de ontwerp-omgevingsvisie van de 

gemeente Zwolle. Deze zienswijze is tot stand gekomen op basis van inbreng van 

leden, zowel schriftelijk als in een tweetal sessies met telkens circa 15 leden, vooraf 

gegaan door een toelichting van uw ambtenaren op de ontwerp-visie. We gaan hierna 

eerst in op de hoofdpunten van onze zienswijze. Die werken we daarna verder uit.  

 

1. De ontwerp-omgevingsvisie laat een spiegel zien van het proces van bewustwording 

van de gemeente over groei en ontwikkeling van de stad en verdient erkenning voor 

gezette eerste stappen richting schaalsprong;  

2. De ontwerp-omgevingsvisie laat ook zien dat dat (vooral interne) denkproces binnen 

de gemeente over groei nog niet is afgerond: het is nog niet voldragen, met name in de 

langere termijnambitie, wat fragmentarisch en op onderdelen nog niet uitgewerkt;  

3. Daarmee is het voor dit moment vooral een hele mooie agenda voor een breed 

stadsdebat over groei en ontwikkeling van de stad en minder een formele “ontwerp-

visie” en oproep voor formele zienswijzen.  

4. Zwolle zal ook in de definitieve omgevingsvisie zelf helder en concreet haar 

richtinggevende visie op groei voor de komende 20 jaar moeten formuleren om rijk en 

provincie goed mee te krijgen op beleidssteun en grote investeringen in de stad in de 

komende jaren.  

5. We pleiten voor een debat met de stad en actieve participatie, gezien de verwachte 

schaalsprong en de grote opgaven. Draagvlak voor de toekomstige ontwikkeling van de 

stad is essentieel voor de uitwerking later in grote gebiedsontwikkelingen in 

binnenstedelijke ontwikkeling, zoals de ruit en ook in toekomstige uitleg. Ook kan de 

collectieve intelligentie van bewoners en partijen in de stad worden benut voor 

verdieping en afronding van deze visie, alsmede in de komende jaren bij de verdere 

uitwerkingen. In dat debat kan een aantal inhoudelijke thema’s worden verdiept.  

6. De inhoudelijke thema’s kunnen zijn: 

- De Schaalsprong: visie op groei en ontwikkeling van Zwolle, ook in relatie tot de 

regio 

- Concept van verdere verstedelijking en mobiliteit 

- Visie, tempo op en te hanteren principes voor sub-urbane groei en 

uitleglocaties mede in relatie tot de visie op landbouw, landschap en natuur 

- Voorwaarden voor de schaalsprong: De kwalitatieve groei van de stad vraagt 

ook om kwalitatieve groei van de organisatie en extra capaciteit, steun van 

andere overheden en om een investeringsagenda voor de stad.  

7. En.. er is nog meer urgentie nodig. De marktdruk neemt eerder toe dan af en de 

versnelling is nog onvoldoende ingezet. Het is van groot belang om nog meer tempo te 

maken op de korte termijn en ook om in de 2e helft van dit decennium voortvarend te 

kunnen bouwen.  
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We lichten onze hoofdpunten graag toe.  

 

1. Voorzichtig op weg naar schaalsprong  

De ontwerp-omgevingsvisie is een uitwerking van deel A die in 2018 is verschenen. 

Daarop hebben we als Concilium tussentijds en op eigen initiatief in 2019 gereageerd 

met ons position paper: “Zwolle, kwalitatieve groei van een inclusieve stad, pleidooi 

voor een schaalsprong”. We vonden namelijk dat in deel A van de omgevingsvisie de 

ambitie en de visie van de gemeente onvoldoende aansloot bij de potentie en groeiende 

positie van Zwolle in het stedelijk netwerk van Nederland.  

 

We zijn verheugd te zien dat ons pleidooi grote impact heeft gehad en er (mede) toe 

heeft geleid dat de gemeente opnieuw is gaan nadenken over de groei en ontwikkeling 

van Zwolle en daarvoor ook meer tijd heeft genomen voor deze ontwerp-visie. We 

bevelen voor de volgende keer aan om zo’n proces parallel, binnen en buiten tegelijk, te 

voeren.  

Ten opzichte van de omgevingsvisie deel 1 uit 2018 is er met de huidige ontwerp-

omgevingsvisie inhoudelijk een grote sprong vooruit gemaakt. Er is schroom 

afgeworpen, de ambities zijn bijgesteld en er wordt gesproken over een schaalsprong 

voor Zwolle, ook al is het nog met voorzichtigheid. We zien dat de omgevingsvisie 

daarin meer aansluit bij ons position paper ‘Kwalitatieve groei van een inclusieve stad’.  

 

De ambitie van de gemeente is in deze nieuwe ontwerp-visie toegenomen van 10.000 

woningen in deel A (2018- 2035) naar 10.000 woningen in de periode van 2020-2030. 

Dat was al eerder in de ontwikkelstrategie van Zwolle vastgelegd en besloten. In deze 

visie is deze ambitie ruimtelijk vertaald, met name binnenstedelijk. Er wordt uit gegaan 

van gemiddeld 1.000 woningen per jaar de komende 10 jaar als weerspiegeling van de 

behoefte en de marktdruk. 
 

1. Wij denken en zien dat de behoefte momenteel hoger ligt dan 1.000 woningen 

per jaar. Prognoses geven daarbij wel een beeld van de toekomstige groei, maar 

nemen daarbij onvoldoende de Zwolse ambities mee. De aantrekkingskracht van 

de stad is groot, Zwolle groeit en deze groei zet zich de komende jaren fors door. 

Zwolle moet hier op voorbereid zijn, zowel in de focus en realisatiekracht in 

gebiedsontwikkelingen op de korte- en de middellange termijn, alsook in de doorkijk 

en voorbereiding op de groei van de stad na 2030. En we blijven benadrukken dat 

we zien dat de groeivraag niet primair in de regio ligt, maar voor het grootste deel in 

de stad Zwolle gerealiseerd zal (moeten) worden, uitgaande van de marktvraag. 

Bovendien staat de realisatie ervan de komende jaren flink onder druk. Er is meer 

urgentie nodig om de productie te halen. De krapte-indicator van 1.4 (ter vergelijk: 

Amsterdam 3.1 en Amersfoort 1.7) geeft aan dat er in Zwolle bijna geen woning 

meer te koop is en dat deze intussen onbetaalbaar worden voor de eigen 

bewoners: de stad geeft nu niet thuis!  

2. In recente gesprekken met de gemeente hebben we er voor gepleit om het 

bouwtempo de komende jaren op te voeren van 1.000 naar 1.500 woningen per 

jaar. Dat betekent dat er eerder dan 2030 nieuwe uitleglocaties beschikbaar 

moeten komen. 
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3. Tenslotte vinden we het echt nodig om de in definitieve visie de in de inleiding 

voorzichtig opgenomen ambitie naar minstens 25.000 woningen over de periode 

2020-2040, ook in de visie zelf stevig te verankeren. De gemeente laat de ambitie 

en globale visie na 2030 nog te veel open en neemt daar geen stelling in.  

 

Is groei een keuze?  

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen en processen bepalen in belangrijke 

mate de aantrekkelijkheid van landen, gebieden en steden. Er is een wereldwijde trek 

naar de stad, en in Nederland worden ook middelgrote steden die centraal liggen, snel 

populairder. In combinatie met de voorspoedige ontwikkeling van de economie van de 

regio Zwolle, de geweldige ligging en bereikbaarheid van Zwolle, de kwaliteiten van de 

binnenstad en de omgeving zorgt dat er voor dat Zwolle een zeer gewilde stad is om te 

wonen en te werken. Zwolle groeit al 50 jaar gestaag (en is vanaf 1974 verdubbeld in 

inwoneraantal). Sinds 1995 is Zwolle gegroeid van 100.000 inwoners naar bijna 

130.000 inwoners in 2020. Bij continuering van deze trend zal Zwolle in 2040 rond 

160.00 inwoners tellen. Wij zien dat er als gevolg van genoemde factoren een 

groeiversnelling zichtbaar wordt in Zwolle. Intussen is er geen woning meer te koop 

voor de eigen bevolking en voor startende jongeren is er geen woning meer in de stad. 

De stad dreigt een exclusieve stad te worden. Heeft de stad dan een keuze om onze 

toekomstige generaties niet meer te kunnen huisvesten?  

 

Uit: position paper, pleidooi voor een schaalsprong, Concilium 2019 “’Een enorme 

kracht van Zwolle is dat het een inclusieve stad is. Een stad zonder het nadeel van veel 

grote steden waar de tweedeling tussen arm en rijk steeds groter wordt. Door de 

schaarste aan woningen dreigt Zwolle grotendeels onbetaalbaar te worden. Voor veel 

mensen uit de stad, regio Zwolle en Noord-Nederland is wonen in Zwolle al vrijwel niet 

meer te betalen. Voor mensen uit de Randstad op dit moment wel, omdat daar de 

woningprijzen nog hoger liggen. Dit raakt starters die voor hun eerste baan in Zwolle 

willen wonen of blijven. En het raakt de middeninkomens. Bewoners van Zwolle en 

vestigers die graag in het stedelijk milieu blijven en willen wonen, maar dat in dé stad 

van Regio Zwolle niet kunnen betalen. We zien daarmee voor de langere termijn het 

blijvende probleem dat, door de trek naar de stad en door de aantrekkelijkheid van deze 

stad, het aanbod in Zwolle te schaars is en dat de ongedeelde stad onder druk staat. 

Zwolle dreigt een exclusieve stad te worden! ”  

 

I.“Onze visie is dat Zwolle sneller moet groeien en het perspectief van een grotere 

stad moet omarmen, om de trek naar deze stad te faciliteren en daarmee de huidige 

onevenwichtige groei van de stad op te vangen. Een snellere groei en een grotere stad 

is nodig en gewenst. We pleiten niet voor groei om de groei. We hebben betoogd dat 

groei helpt om de kwaliteiten van de stad te behouden en te versterken. We denken dat 

Zwolle als oostelijk deel van het Randstedelijk metropoolnetwerk tot de top 10 van 

mooiste en belangrijkste steden van Nederland kan uitgroeien. “  

 

2. Mooie agenda voor gesprek en debat met de stad  
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Zoals de gemeente ook constateert, is het denkproces en de bewustwording nog niet 

afgerond. Dat zien we ook terug in het document. Dit is een goed begin, maar de visie 

is nog niet af. We noemen een aantal aspecten er van:  

• De voorziene groei tot 2040 is nog niet opgenomen. In de inleiding staat een 

getal van mogelijk 25.000 woningen. Als dat het voorziene groeitempo is dan 

moet de programmering de komende jaren omhoog en zullen er eerder sub-

urbane locaties moeten worden toegevoegd.  

• Nog geen visie op de uitbreiding van de stad. Om niet in te veel politieke 

tegenstellingen verzeild te raken, kan het helpen om in deze fase een aantal 

uitgangspunten en principes voor de uitleg te formuleren. Dat helpt ook voor 

keuzes en de politieke besluitvorming, en dus meer tempo in de uitwerking, 

straks.  

• De visie op 21e eeuws sub-urbaan wonen wordt uiteraard beïnvloed door de 

visie op de functies van het landschap en de visie op intensieve landbouw. Die 

hebben we niet aangetroffen. Wij denken dat mooie combinaties van wonen, 

landschap en natuurontwikkeling de toekomst zijn waar de intensieve landbouw 

zal terugtreden.  

• Verder is ook de visie op economie en economische groei van Zwolle nog in 

ontwikkeling, lezen we. De mogelijk ruimtelijke consequenties ervan zijn dan 

ook niet verwerkt. De betekenis van de omvang en type bedrijvigheid is voor 

meer multifunctionele gebieden, zoals het centrumgebied en de Spoorzone, 

Oosterenk, Kamperpoort / IJsselhallen groot en betekenisvol. Dat geldt ook 

voor de verwachte groei van de werkgelegenheid en het effect op de 

toenemende woonvraag. Een omgevingsvisie zonder visie op de ontwikkeling 

van de economie en daarmee de groei van Zwolle is nog niet compleet.  

• De mobiliteitsvisie is interessant en conceptueel uitdagend. Tegelijkertijd vraagt 

het nog om veel uitwerking. Dat kan uitstekend in de MIRT-onderzoeken de 

komende jaren, maar ook hier zou Zwolle daarvoor zelf een aantal meer 

richtinggevende uitspraken moeten inbrengen op groei en mobiliteit (nieuwe 

buitenringen, A28 en A35). Die ontbreken nu. Verder ontstaat er een groot 

faseringsprobleem bij functiewijzigingen van binnen- naar buitenring, zonder 

zicht op een nieuwe buitenring.  

• Een aantal wijken en gebieden wordt genoemd en andere weer niet. Dat oogt 

wat willekeurig en gefragmenteerd.  

• Er is aandacht voor klimaat, energietransitie en circulariteit als belangrijke 

elementen voor een duurzame leefomgeving. We werken daar ook aan mee en 

willen daar ook investeren in onze vastgoedontwikkeling. Maar we vragen ook 

aandacht voor de leefkwaliteit van de woonomgeving en de openbare ruimte, 

voor de bewoners zelf! We missen in dat verband de aandacht voor de wensen 

en behoeften van de jongere generatie in termen van nieuwe economie, 

stedelijke voorzieningen, veranderende leefstijl en wonen.  

 

Dat geheel is niet erg als we het als een voorzet en agenda beschouwen voor een open 

en intensief gesprek met de stad. Dat is niet alleen nodig voor draagvlak. Dat debat kan 

helpen om de visie te verdiepen en te concretiseren in zijn uitwerking van gedachten en 



 

239/293 

      

  

 

 

 

 

104  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      

concepten. Wij willen meehelpen om dat debat breed te organiseren, ook door de 

kennisinstellingen te vragen en met hen de jongeren te betrekken.  

 

Wij denken dat dit document dus nu eigenlijk nog niet goed geschikt is voor formeel-

juridische reacties. Dat leidt tot stellingnames en standpuntbepalingen en eerder tot 

verharding en minder tot dialoog en creativiteit die nodig is om samen verder te komen, 

zowel voor afronding van deze visie, als voor het proces van de komende twee jaar. 

Bovendien kan de gemeenteraad daar ook actief in participeren en zich inhoudelijk 

prepareren op haar kaderstellende taak bij vaststelling van de visie.  

Ons advies is dan ook om dat debat de komende (twee?) maanden, die zijn 

uitgetrokken voor stadsgesprekken, professioneel en serieus te voeren, en ook de 

komende twee jaar als er met Rijk en provincie wordt gewerkt aan een 

verstedelijkingsvisie te contineren en dat parallel met de stad op te pakken. Dat kan 

prima Covid-proof, kleinschalig in ateliers en sessies.  

 

 

3. Uitdagend en vernieuwend Verstedelijkingsconcept Stadskrans, Stadsruit en 

Stadsrand  

 

Voor de schaalsprong en de volgende stap in stedelijkheid in de ontwerp-

omgevingsvisie geven wij allereerst onze complimenten. De opdeling in Stadskrans, 

Stadsruit en Stadsrand en de opdeling in kwadranten, waarbij de huidige binnenring 

een meer autoluwe zone wordt, is spannend en uitdagend en verdient doordenking en 

uitwerking.  

 

Uit position paper Concilium, 2019, blz. 23, punt 6 van groeistrategie:  

 

Samen maken we de stad: organiseer de processen van verstedelijking 

samen met marktpartijen en met bewoners.  

 

Het goed organiseren van processen van verstedelijking en 

gebiedsontwikkelingen is cruciaal voor het bereiken van kwaliteit, tempo en 

resultaten. De samenleving verandert. Burgers zijn zelfbewust en hebben kennis 

van zaken op diverse terreinen. Er is meer behoefte aan participatie en directe 

democratie. Burger en overheid vormen samen het publieke domein en bewoners 

zijn onderdeel van het strategisch vermogen en de collectieve intelligentie van de 

stad. Hoe combineren we deze trends met de stedelijke opgaven van de stad? 

Stedelijke en gebiedsontwikkelingsprocessen met bewoners zullen het nieuwe 

normaal moeten worden. Daarin werken overheid, ondernemers en bewoners 

intensief samen in meer gelijkwaardige, horizontale samenwerkingsvormen. De 

stad ontwikkel je samen, waarbij het steeds meer gaat om het leveren van 

toegevoegde waarde (met een heldere bijdrage en rolverdeling) door elk van de 

partijen aan dat “hogere doel”. Dat is een zoektocht en een avontuur. Het vraagt 

om een nieuwe mindset en een heldere regie van de overheid.  
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Woningbouwopgave van de stad: complexe en forse opgave  

In de verstedelijking is de woningbouwopgave vanzelfsprekend één van de 

kernopgaven van de stad. Er wordt in de omgevingsvisie gesproken over de bouw van 

10.000 woningen tot 2030 wat voor 60% moet plaatsvinden in de stad, met name in en 

rond de Stadsruit. Dat steunen we. Ook zien we grote kansen voor nog sommige 

gebieden rond het centrum tussen binnen- en buitenring voor vernieuwing en verhoging 

van de stedelijke woonkwaliteit.  

 

Het zijn complexe binnenstedelijke opgaves met veel financiele risico’s en hobbels in de 

uitvoering. Daarmee zijn er ook grote risico’s op het halen van tempo. Het is evenwel 

goed om maximaal in te zetten op realisatie van deze gebiedsontwikkelingen. Dat 

vraagt de komende jaren veel van de gemeente. We maken ons daar zorgen over (zie 

verder onder punt 6). Om de gewenste voortgang in de productie te bereiken zien we 

veel mogelijkheden om in dialoog met de gemeente tot vernieuwde arrangementen en 

langjarig commitment van de markt aan de opgaven, te komen.  

We moeten er daarbij met elkaar over nadenken hoe we de waarden en kwaliteiten van 

Zwolle waarborgen. Wij zien hierin een sterk gezamenlijk belang van overheid en 

marktpartijen en bewoners. In ons positon paper en de verbeelding van ons paper in 

een studie van RUIMTEVOLK en Studio for New Realities (2019) hebben we hier 

voorzetten voor gedaan.  

 

Werken aan een inclusieve stad met gemengde wijken In sub-urbane wijken als Zwolle 

Zuid, Aa-landen en Stadshagen is Zwolle erin geslaagd een goede mix in het 

woningaanbod te realiseren. Zoals de omgevingsvisie laat zien dat Zwolle op 

bijvoorbeeld het terrein van fietsbeleid al jaren een stabiele en succesvolle koers volgt, 

mag ze ook de gestructureerde sturing op een inclusieve stad, met gemengde 

woonprogramma’s nog steviger in de omgevingsvisie neerzetten. Ook dit is als het ware 

een ‘raamwerk’ van de stad. Het ís niet vanzelfsprekend voor een stad met de omvang 

van Zwolle dat het karakter van de stad zo inclusief is. Dat is een grote kwaliteit die 

meer geroemd, gekoesterd en gestimuleerd mag worden. Bijvoorbeeld door het 

uitgangspunt van 30-40-30 steviger als uitgangspunt te nemen.  
 

Hoogbouw is passend bij en logisch voor verstedelijking  

Uw hoogbouwvisie is voor het Concilium herkenbaar. Uw voorstel om te werken met 

drie hoogtes spreekt ons aan: maximaal 35 tot 45 meter in de stadskrans (het gebied in 

en om de binnenstad), maximaal 70 meter in de stadsruit en maximaal 20 tot 25 meter 

in de stadsrand. En daar waar ‘Zwolle Nederland ontmoet’ (A28, IJssel) maximaal 70 

meter. We beschouwen 70 meter als een bij Zwolle passende maat die ook aansluit bij 

de menselijke maat. Daarbij komt dat bij hoogbouw boven de 70 meter de regelgeving 

strenger wordt hetgeen tot hogere bouwkosten leidt. Om die kosten op te vangen, gaat 

een gebouw dan al snel naar 110 meter. Maar primair gaat het om meer gebouwen 

mogelijk te maken in de categorie 30-70 meter. Dit zijn nu nog uitzonderingen en 

hoogteaccenten in de stad. Door gebouwen van 30-45 meter vaker te laten voorkomen, 

verdwijnt het exclusieve iconische karakter, maar bieden we wel ruimte aan hippe, 

trending stadsgeoriënteerde appartementen voor diverse huishoudens. Met u zijn we 

ook van mening dat er rondom een hoog gebouw ‘iets te doen moet zijn’: hoogbouw 
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vraagt om een stedelijke context. Mét buitenruimtes, bijvoorbeeld in de vorm van tiny 

gardens. De Coronacrisis heeft ons eens en te meer het belang van een goed 

verblijfsklimaat in de stad laten zien. Parken dragen daaraan bij en verhogen de 

kwaliteit van de stad. Op dat punt is er nog verdieping en uitwerking nodig in de visie.  
 

Uitbreiden aan de stad: niet wachten tot na 2030  

De omgevingsvisie beperkt zich op twee dimensies: in de tijd (de periode tot 2030) en 

ruimtelijk (de bestaande stad). Het Concilium beschouwt dit als een te harde knip. De 

keuze om nu niet verder te kijken dan 2030 helpt Zwolle niet bij het formuleren van de 

ambities voor de lange termijn. Daarnaast denken we dat er ook tot 2030 meer uitleg 

aan de orde is dan de 1.000 woningen die u wilt toevoegen na Stadshagen. Dat zou 

immers betekenen dat er over een periode van 4 jaar (2026-2030) maar 250 per jaar op 

de markt komen voor grondgebonden suburbaan wonen. Dat zijn er in elk geval 600 te 

weinig (op basis van de verdeling 60-40%). We denken dat er zo te veel 

binnenstedelijke appartementen en te weinig aanbod op sub-urbaan gebied 

beschikbaar is in de periode 2026 tot 2030. Bovendien is het risico erg groot dat er een 

gat valt na Stadshagen, omdat de periode van planvorming tot realisatie te kort wordt. 

Ten slotte zal er bij groeiende behoefte nog meer sub-urbaan wonen moeten worden 

toegevoegd en eerder dan 2030, verwachten we. We denken dat het echt nodig is in 

de definitieve versie een begin van visie op de uitbreiding van de stad te 

formuleren, in elk geval met benoeming van de kwantitatieve en kwalitatieve 

opgave, uitgangspunten en principes. Dat helpt ook voor meer tempo in de 

uitwerking straks.  

 

We doen hier alvast een voorzet, die we graag samen met u uitwerken:  
 

1. Plan verschillende locaties met een opgave van circa 6.000 woningen. We zien 

één of meerdere uitleglocaties niet als een kopie van Stadshagen maar als een 

invulling met 21ste eeuwse woonvormen, aansluitend bij deze tijd, de 

veranderende vraag en de kwaliteiten van het gebied en het landschap, zoals 

bijvoorbeeld dorpen in het groen, met plukken van enkele honderden woningen 

en/of aansluitend bij de dorpen die Zwolle al kent.  

2. Maak actief gebruik van de kwaliteiten van het landschap en mooie omgeving 

van Zwolle. De visie op 21e eeuws sub-urbaan wonen wordt uiteraard beïnvloed 

door de visie op de functies van het landschap en de visie op intensieve 

landbouw. Wij denken dat mooie combinaties van wonen, landschap en 

natuurontwikkeling de toekomst zijn waar de intensieve landbouw zal 

terugtreden.  

3. Ontwikkel gedifferentieerde woonmilieus, waarin groen en wonen, 

energietransitie en klimaatadaptie worden gecombineerd en waar bewoners 

verantwoordelijkheid nemen voor het landschap. Met een andere wijze van 

ontwikkelen: samen met de bewoners en dus belangrijk er op tijd mee te 

beginnen. In ons position paper en de studie van RUIMTEVOLK en Studio for 

New Realities (2019) hebben we hier voorzetten voor gedaan. Onder meer 

onder de noemer ‘Landgoed Zwolle’.  
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4. Aandacht voor seniorenhuisvesting in de vorm van kleinschalige woonvormen 

met zorg. Dat leidt tot doorstroming en beschikbaar komen van grote 

eengezinswoningen.  

5. Beperk het denken over uitbreiding op de langere termijn (2035-2050) niet tot 

de gemeentegrenzen van de stad. Er ontstaat een Zwolse agglomeratie in de 

ring met Hattem, Kampen, Hasselt, Dalfsen, Heino en Wijhe. Dat is 

langzamerhand al een woningmarkt. Uit een recent verhuisonderzoek van het 

Kadaster blijkt dat ook. Houd daar in het mobiliteitsonderzoek ook rekening 

mee.  

 

Mobiliteit  

We vinden de visie op mobiliteit vernieuwend en uitdagend. De binnenring wordt 

buitenring en de buitenring wordt stadsboulevard. Wat komt er in de plaats van de 

buitenring en vooral wanneer? Dat zal in elk geval meer dan 10 jaar duren. Dat 

betekent dat Zwolle een fors faseringsprobleem gaat krijgen met de verwerking van de 

mobiliteitsstromen. We zien het wel als een enorme complexe opgave, waarbij de 

verwachte verandering in mobiliteitsstromen en gebruik niet zomaar ‘gelijk op zullen 

lopen’ met de ontwikkeling van de stad. Het is daarom nodig om de visie te 

verdiepen op de effecten op de mobiliteit van het transformeren van de 

binnenring naar stadsboulevards in een tempo dat ook aan de stadsboulevards 

aantrekkelijke woonmilieus ontstaan. Voor het voortvarend ontwikkelen van de 

stadsruit tot gebieden met gemengde functies is dat vitaal. We pleiten er ook voor 

op korte termijn werk te maken van het nieuwe parkeerbeleid in de stad en de 

benodigde parkeerhubs / transferia die nodig zijn.  

 

Afgelopen jaar is er meerdere keren gesproken – we noemen het ook in ons position 

paper – over de positie van de A28 in Zwolle. De weg is een belangrijke drager voor de 

gunstige ontwikkeling van Zwolle, als cruciale verbindings- as tussen landsdelen en 

ontwikkel-as voor bedrijvigheid. Tegelijkertijd vormt het een belemmering voor de 

stedelijke ontwikkeling op langere termijn; ondertunneling of verlegging biedt ruimte 

voor de groei van de stad. In de combinatie van de snelle groei van de stad en de forse 

groei van de mobiliteit op de A28 is het van belang om een heldere toekomstvisie te 

hebben op de positie van de Rijksweg in relatie tot de verdere groei van Zwolle en 

verandering van de functie van de huidige buitenringen. In de aangekondigde MIRT-

onderzoeken wordt dat thema de komende twee jaar opgepakt. Nogmaals pleiten we 

ervoor om daar de stad intensief bij te betrekken. Dezelfde discussie gaat er komen 

over de transformatie van Ceintuurbaan tot stadsboulevard en de wijze waarop de A35 

moet worden aangesloten op de A28 als nieuwe ring. De Vechtdal-variant uit 1995 kan 

uit het archief worden gehaald.  

 

5 Samenhang en synchronisatie omgevingsvisie Zwolle en ruimtelijk beleid 

andere overheden  

De urgentie om nu al lange termijnambities te formuleren voor de ontwikkeling van 

Zwolle en heldere keuzes in het ruimtelijk beleid is dus hoog. Eigenlijk worden in de 

visie alle te maken inhoudelijke keuzes ten aanzien van verdere groei na 2030 

doorgeschoven en moet dat de komende twee jaar gebeuren. Gezien de complexiteit 
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en de veelheid van opgaven begrijpen we dat er meer tijd nodig is om de schaalsprong 

goed en zorgvuldig te kunnen uitwerken.  

We vinden het echter risicovol en onverstandig als Zwolle niet op zijn minst met 

een stevig statement en richtinggevende uitspraken over groei en ontwikkeling 

komt in de definitieve visie als inzet voor de verstedelijkingsonderzoeken de 

komende twee jaar. Zwolle moet andere overheden immers meekrijgen op haar 

ambities en zo financiële steun voor uitwerking en investeringen verwerven. En 

dat gaat niet gebeuren als ze de “beleidsarena van Rijk, provincie en regio” ingaat 

zonder zelf enige richting te geven en concrete ambities te formuleren op de 

schaalsprong.  

 

Daarnaast wordt de ruimtelijke strategie van het Rijk stap voor stap dwingender en 

richtinggevender voor de ruimtelijk- economische koers van Nederland. NOVI, zowel de 

NOVI-brief van mei 2020 als de voorlopige aanwijzing van Regio Zwolle als NOVI-

gebied, markeren de groeiende positie van Zwolle in Nederland. Zwolle wordt onderdeel 

van het stedelijk netwerk van Nederland. Hiermee krijgt Zwolle een nationale positie. De 

omzetting van deze voorlopige aanwijzing zal van Zwolle zelf op korte termijn ook een 

stevig statement vragen, schatten we in. Dat statement is ook nodig als lobby richting 

verkiezingen en nieuw kabinetsakkoord. Een dergelijk statement zal toch zijn basis 

moeten vinden in de omgevingsvisie. Het is verder voorstelbaar dat het Rijk, onder druk 

van de Tweede Kamer en marktpartijen, langzamerhand toewerkt naar aanwijzing van 

groeigebieden op het gebied van woningbouw. Zwolle moet zich voorbereiden op een 

mogelijke vraag of aanwijzing.  

 

De conclusie is dat de voorwaarden gunstig zijn om Zwolle goed te verankeren in 

nieuw rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid en daarmee flinke investeringssteun 

te verwerven. Voor de schaalsprong is dat ook cruciaal. Maar dan moet Zwolle 

ook wat te bieden hebben! Hoe gaat Zwolle het Rijk helpen bij de oplossing van 

de woningnood in Nederland? Dat betekent dat Zwolle zelf volstrekt helder moet 

zijn over haar ambities voor de langere termijn in de definitieve omgevingsvisie 

en daar een slimme en samenhangende strategie op moet zetten om dat voor 

elkaar te krijgen.  

 

6. Voorwaarden voor succes: de kwalitatieve groei van de stad vraagt ook om 

kwalitatieve groei van de organisatie en extra capaciteit en om een 

investeringsagenda voor de stad.  

Op alle niveaus van stedelijke ontwikkeling is er urgentie. De groei van Zwolle stelt de 

ook organisatie voor een systeemsprong. De strategische vragen zijn groot en de 

complexiteit van de opgaven en samenhang tussen veel processen vragen om stevig 

strategisch vermogen. Daarnaast is er nog meer URGENTIE en inzet nodig om de 

productie van minimaal 1.000 woningen voor de komende jaren te halen. Zoals 

het er nu naar uitziet wordt dat niet gehaald de komende 2 à 3 jaar. Daarbij komt 

nog de noodzaak om (nu nog zachte) plannen naar voren te halen, zodat het 

woningbouwtempo ook na 2024 op niveau blijft en kan toenemen.  
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Op alle niveaus is er extra inzet nodig. Wij denken dat de provincie en ministerie van 

BZK daarbij behulpzaam kunnen zijn voor een investeringsimpuls in capaciteit en 

kwaliteit.  

Daarnaast is er behoefte aan een langjarige investeringsagenda om de groei van de 

stad te kunnen financieren. Een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatieve groei en 

snelheid. Er zullen veel publieke investeringen nodig zijn in de infrastructuur en 

openbare ruimte. De aanwijzing tot NOVI-gebied en de investeringsimpuls van de 

provincie opent daarvoor bij het kabinet mogelijkheden om samen met Rijk en provincie 

een meerjarig investeringsprogramma te maken dat noodzakelijke publieke 

investeringen faciliteert. Maar dat vraagt van de gemeente zelf ook financiele inzet en 

een start met een langjarige investeringsagenda en bijvoorbeeld de instelling van een 

fonds voor stedelijke ontwikkeling. De marktpartijen zijn bereid om ook hun bijdrage te 

leveren en zien dit als randvoorwaardelijk: op projectniveau, in consortia of in de vorm 

van langdurig commitment in de vorm van een pps, een voor Zwolle onbetreden vorm 

van samenwerking.  
 

Vanuit onze verantwoordelijkheid die wij voelen als netwerksamenwerkingspartner voor 

de groei en ontwikkeling van deze mooie stad worden we graag in de gelegenheid 

gesteld om in het komende proces onze bijdrage te leveren aan concretisering en 

uitwerking van de relevante thema’s de komende maanden. We zouden het op prijs 

stellen om over de toekomst van de stad en onze samenwerking met het college van 

B&W als geheel de komende periode van gedachten te wisselen en uiteraard gaan we 

ook graag in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeenteraad, zoals we dat vorig 

jaar via onze Taskforce ook hebben geïnitieerd. 
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28-08-2020 Erfgoedvereniging Heemschut 105 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Vanuit de doelstelling van Erfgoedvereniging Heemschut willen we ons primair richten 

op de 

onderdelen die met erfgoed te maken hebben. Dit betreft zowel het groene erfgoed, t.w. 

landschap en parken, als het rode erfgoed, t.w. stads- en dorpsgezichten, monumenten 

en archeologie. We willen op de onderstaande 4 onderdelen ingaan: 

1. Behoud en versterking van de kwaliteit groene buitenruimten in relatie met de 

enorme groeiambities. 

2. Ontwikkeling en behoud van groene vingers en parken. 

3. Ontwikkeling en behoud van de cultuurhistorische waarden.  

4. Zwolse visie op hoogbouw. 
 

1 Behoud en versterking van de kwaliteit groene buitenruimten in relatie met de 

enorme groeiambities. 

Heemschut is onder de indruk van de breedte en gewichtigheid van de onderwerpen die 

B&W in deze ontwerp-Omgevingsvisie naar voren hebben gebracht. Dat geldt ook voor 

de ambities die zijn geformuleerd. Evenals de Regering hebben B&W de ambitie om in 

2050 klimaat neutraal te zijn en de ruimtelijke inrichting daarop af te stemmen. Verder 

schrijven B&W: “De stad Zwolle en het buitengebied zijn al van grote kwaliteit. De 

historisch betekenisvolle stad zorgt voor een sterke identiteit en een gezamenlijke trots. 

Al dat moois blijven we koesteren en in stand houden. De eigenheid van iedere plek in 

Zwolle wordt steeds meer leidend en inspirerend bij (ruimtelijke) ontwikkelingen. De 

cultuurhistorische, ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten willen we samen met de 

eigenaren en gebruikers, behouden en verder versterken”.  

Behalve deze kwalitatieve doelstelling willen B&W een enorme groei realiseren. 10.000 

woningen erbij in 10 jaar is een enorme opgave en op lange termijn zelfs 25.000 

woningen extra. Gekozen wordt voor een schaalsprong.  

Erfgoedvereniging Heemschut constateert dat voor de groei wel een concreet aantal is 

genoemd, maar dat de kwalitatieve onderdelen vaag zijn uitgewerkt.  

Waardevol groen is op de kaarten “Natuur” en “Landschap en hoofdgroenstructuur” 

weergegeven. Deze zijn echter erg globaal en summier. Onduidelijk is hoe veilig de 

(zeer-) waardevolle natuurgebieden en cultuurlandschappen zijn. Worden deze 

gebieden niet opgeslokt voor toekomstige stadsuitbreiding? Heemschut vindt dat de 

bescherming van het waardevolle groen niet onduidelijk mag blijven. Ze stelt daarom 

voor de (zeer) waardevolle gebieden te beschermen door het opnemen van een 

contour, die niet overschreden mag worden. 

 

2 Ontwikkeling en behoud van groene vingers en parken. 

In het verlengde van de bovenstaande opmerking wil Heemschut aandacht vragen voor 

de “Zwolse groene vingers” en parken. Maar de formulering die B&W kiest om een 

dergelijk “kroonjuweel” te beschermen roept twijfels op. Op blz. 56 staat: “De koers is 
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dat de hoofdgroenstructuur in de toekomst in essentie behouden blijft, of aangeheeld 

waar nodig, vanwege het belang voor de gemeente als geheel. Er wordt in principe een 

terughoudend beleid gevoerd met het toevoegen van nieuwe bebouwing binnen de 

hoofdgroenstructuur. Initiatieven hierin worden afgewogen aan de groene functies die 

de hoofdgroenstructuur ter plaatse moet vervullen”. 

Woorden als “c.in essentie behouden blijft, c.” en “c.in principe een 

terughoudendc.”, zetten de deur open om het groen toch maar op te offeren voor 

bebouwing. Dit gevaar is extra groot, omdat het financieel aantrekkelijk is groen voor 

dure bouwgrond te verkopen. Ook rondom groene vingers en parken stelt Heemschut 

voor een beschermde contour op te nemen, waardoor nieuwe bebouwing wordt 

uitgesloten.  
 

3 Ontwikkeling en behoud van cultuurhistorische waarden. 

Op pag. 60 staat: “We koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de 

leidende en inspirerende principes bij de (ruimtelijke) ontwikkelingen”. Heemschut is het 

graag eens met dit voornemen. Bijlage 2 omvat een beschrijving van de 

cultuurhistorische waarden die Zwolle rijk is.  

Deze omschrijving is een bouwsteen voor de raamwerkkart cultuurhistorie. 

Wat opvalt is dat de raamwerkkaart erg globaal is. Dit geldt ook voor bijlage 2. In korte 

teksten zijn de cultuurhistorisch waardevolle zaken in de diverse buurten omschreven. 

Van een systematische inventarisatie en waardering van cultuurhistorie is in deze 

bijlage geen sprake. Ook worden cultuurhistorische inventarisaties die zijn gebruikt voor 

het recent opgestelde Parapluplan niet genoemd. Deze cultuurhistorische studies zijn 

voor een achttal deelgebieden die in de periode 2009 t/m 2018 zijn uitgevoerd.,    

Heemschut constateert dat de er in visie onvoldoende basis aanwezig is voor een 

adequate bescherming en ontwikkeling van de cultuurhistorische kwaliteiten van Zwolle. 

Het opstellen van een complete cultuurhistorische waardenkaart voor Zwolle is 

nodig om de cultuurhistorische waarden te benoemen en het Zwolse erfgoed te 

behouden en ontwikkelen. 
 

4 Zwolse visie op hoogbouw. 

Om zo min mogelijk nieuwe terreinen nodig te hebben kiest Zwolle voor verdichting van 

de stad door hoogbouw. Met deze keuze voor verdichting ontstaat er minder druk op 

het open landschap en de groene vingers. Om deze reden is Heemschut het eens met 

deze keuze. Het gevaar dat echter dreigt is dat ontwikkelaars bepalen hoe hoog 

bebouwing mag worden en dat dit ten koste gaat van het karakter en de ruimtelijke 

kwaliteit van Zwolle. De keuze om in de Omgevingsvisie ook een visie op hoogbouw op 

te nemen spreekt Heemschut daarom aan. 

Het zou mooi zijn om door een hoogwaardige architectonische vormgeving en 

skylinebuilding de monumenten en stadsgezichten voor de toekomst te creëren.  

Echter. Voor de uitwerking wordt te veel ruimte gegeven. Dit geldt vooral voor de 

stadskrans. Binnen dit omvangvangrijke gebied rond het centrum is bebouwing mogelijk 

tot 45 meter hoogte. Voor een ander omvangrijk gebied, namelijk de stadsruit, kiest 

men voor een hoogte van maximaal 70 meter. Heemschut heeft er op zich geen 

bezwaar tegen dat er in deze zones tot 45 en 70 meter hoogte wordt gebouwd, maar wil 

dit beperken tot een aantal specifieke plaatsen binnen de stadskrans resp. 
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stadsruit. Voor het overgrote deel van de stadskrans pleit zij voor een maximale 

bouwhoogte van resp. 25 à 30 meter. Voor het overgrote deel van de stadsruit is 

een maximale hoogte van 50 à 55 meter te verkiezen. 

 

Erfgoedvereniging Heemschut adviseert u op de bovengenoemde punten de 

Omgevingsvisie aan te passen. 

Ook is zij graag bereid haar opvatting nader toe te lichten. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het ontwerp-Omgevingsvisie Mijn 

Zwolle van Morgen 2030 en de bijbehorende ontwerp- OmgevingsEffectRapportage. 

Door middel van deze brief delen wij graag onze zienswijze met u op deze documenten.  

 

Groeiambitie  

In de stukken beschrijft u de ambitie voor de gemeente Zwolle in de komende 10 jaar 

en blikt u vooruit naar een mogelijk verdere toekomst. Het vertrekpunt hierbij is een 

stevige groei van het aantal woningen, bedrijven en dominante opgaven zoals 

energietransitie, mobiliteit en klimaat. Zwolle positioneert zich in dit verband als 

centrumstad in de regio Zwolle. Dalfsen onderschrijft de ambitie om de potentie en 

kwaliteiten van de regio te benutten en verder te versterken.  

 

Koester de unieke waarden van ons gebied  

We zijn blij dat u in de Omgevingsvisie onderschrijft dat natuurwaarden en 

klimaatdoelen van groot belang zijn voor Zwolle. Deze doelen zijn ook belangrijk voor 

de gemeente Dalfsen. Dit komt ook tot uiting in de recreatieve waarde van bijvoorbeeld 

het Vechtdal voor zowel inwoners van ons als van u.  

Wij hopen en verwachten dan ook dat deze kwaliteiten, net als de in uw visie op kaart 

aangeven gebieden die als cultuurhistorisch ‘zeer waardevol’ zijn bestempeld, 

meewegen in de toekomstige afwegingen wat betreft de in uw visie benoemde steeds 

verdere stappen wat betreft de schaalsprong van de stad.  

We doelen hiermee met name op de Zwolse kernopgave, zoals beschreven in 

paragraaf 1.4 van de Omgevingsvisie: “De verstedelijkingsstrategie zal leren hoe 

wonen, werken, mobiliteit, landschap, natuur, landbouw en recreatie zich in samenhang 

kunnen ontwikkelen”. U geeft aan dat een oriëntatie op uitbreiding hierbij ook aan de 

orde zal komen de komende jaren en deze opgave samen met onder andere uw 

overheidspartners bekeken zal worden. Dalfsen denkt als onderdeel van de Regio hier 

graag in mee, waarbij we streven naar meerwaarde voor de regio; breder dan de stad 

Zwolle. 

 

Tijdige betrokkenheid als vraagstukken onze gemeente raken  

Wij gaan er vanuit dat wij als buurgemeente tijdig betrokken worden in de 

samenwerking wat betreft de schaalsprong waarover in de Omgevingsvisie gesproken 

wordt. Als voorbeeld wordt in de visie gesproken over de oriëntatie op de uitbreiding 

van Hessenpoort naar het noorden of oosten (De Bese). Laatsgenoemde ligt feitelijk op 

het grondgebied van de gemeente Dalfsen. Ons inziens is het dan ook niet mogelijk dat 

Zwolle hierin een zelfstandige afweging maakt. Dergelijke opgaven vragen om een 

tijdige gezamenlijke verkenning. Dit zou in theorie ook voor de woningbouwopgave 

kunnen gelden. Recent vernamen we uit de dagbladen signalen vanuit uw raad over de 

mogelijke toekomstige uitleg van de stad. Hierbij werd Dalfsen ook genoemd, net als 
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meerdere andere buurgemeenten. Het mag duidelijk zijn dat u tijdig hierin de 

samenspraak met de gemeente Dalfsen opzoekt, mocht dit in de toekomst eventueel 

aan de orde zijn. Dit geldt ook voor het zoeken van samenwerking wat u benoemt voor 

de gebieden Hessenpoort en Tolhuislanden. Kunnen wij er vanuit gaan dat wij ook een 

samenwerkingspartner zijn in de uitwerking van deze gebieden, met name waar deze 

grenzen aan ons grondgebied of waar mogelijk sprake zou kunnen zijn van gedeelde 

opgaven.  

 

Concrete opgaven in uw Omgevingsvisie nabij de gemeente Dalfsen  

We missen in het Omgevingseffectrapport een ruimtelijke afweging betreffende de 

keuze voor Tolhuislanden als kansrijk gebied voor de plaatsing van windmolens. Te 

meer omdat het gebied in potentie ook wordt aangewezen voor uitbreiding van 

Hessenpoort. Voor zover bekend zijn er geen alternatieve locaties beoordeeld. Verder 

valt ons op dat een groot deel van Tolhuislanden is aangegeven als waardevol 

weidevogelgebied. Onduidelijk is of hier wel of niet zonneparken zouden kunnen komen 

in de toekomst. Is dit vanuit landschappelijke redenen gekozen? Wij missen een 

concrete onderbouwing waarop op deze plekken. We vragen specifiek onderbouwing 

omdat eventuele ontwikkelingen aan onze gemeentegrens ook het woongenot van onze 

inwoners kan raken. We vragen dan ook om hen tijdig te betrekken als concrete 

ontwikkelingen ook onze inwoners raken.  

Voor de totale schaalsprong van Zwolle geldt dat deze, met name afhankelijk van welke 

richting de stad zich in de toekomst gaat uitbreiden, gevolgen kunnen hebben voor 

bijvoorbeeld de infrastructuur in onze gemeente, doordat deze zwaarder belast wordt of 

meer regionaal verkeer door onze dorpskernen rijdt. Specifiek aandachtspunt dat wij in 

dit kader willen benoemen is de Vechtbrug in Dalfsen. Het kan niet zo zijn dat Dalfsen 

voor grote investeringen komt te staan als voornamelijk gevolg van de expansieambities 

van de gemeente Zwolle. 

 

Samenwerking in de realisatiestrategie  

De gemeente Dalfsen wil tijdig en als volwaardige gesprekspartner worden betrokken in 

bovenstaande opgave als in de uitwerking van de verstedelijkingsstrategie blijkt dat dit 

direct of indirect gevolgen kan hebben voor Dalfsen. Uitgangspunt is hierbij voor ons dat 

we met een positieve grondhouding werken aan een regio waar de huidige 

(landschappelijke) kwaliteiten worden gekoesterd en breed gekeken wordt naar de 

beste plekken voor ruimte vragende functies. Onze insteek is dat de 

verstedelijkingsstrategie niet alleen bij zou moeten dragen aan eventuele vergroting van 

de stad, maar ook kansen moet bieden voor versterking van de kernen in onze 

gemeente, verbindingen (zoals het openbaar vervoer) zou kunnen verbeteren en 

voorzieningen op peil zou moeten houden.  

Specifiek doelen we hierbij op hoofdstuk 6, de realisatiestrategie. Hierin willen we tijdig 

en als volwaardige gesprekspartner worden gezien, om samen te onderzoeken welke 

kansen we kunnen benutten voor het gebied.  

U beschrijft in het ontwerp van de Omgevingsvisie de samenwerking met uw 

gebiedspartners. Wij zien onszelf als zodanig. Vanzelfsprekend spreekt u in de visie uit 

dat u in de gebiedsontwikkeling streeft naar een optimale situatie voor de stad Zwolle. 

Wij zien graag dat de ontwikkelingen vanuit het perspectief van de regio worden bezien. 
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Stad en ommeland kunnen elkaar versterken. Dit is ook een uitgangspunt van de Regio 

Zwolle. Dit onderschrijven wij.  

Samengevat onderschrijven wij wat u noemt in de visie:  

“Dit betekent dat het gesprek voor een ontwikkeling in een gebied vroegtijdig 

wordt gestart, dat belangen, ideeën, wensen en behoeften in beeld zijn gebracht 

voordat besluiten worden genomen”.  

Wij zijn u erkentelijk voor dit voornemen en zien uit naar het samen zoeken en benutten 

van kansen en mogelijkheden voor de toekomst.  

 

Omgevingsvisie Dalfsen  

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om u te informeren over het feit dat wij 

ook bezig zijn met de voorbereidingen voor onze eigen Omgevingsvisie. In dat kader 

willen wij graag in gesprek met onze buurgemeenten om ervaringen en ambities op 

elkaar af te stemmen. Een uitnodiging voor dit gesprek kunt u over enige tijd tegemoet 

zien.  
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Middels dit schrijven wil ik mijn visie cq opmerkingen over genoemde rapporten 

weergeven. Ik heb deze rapporten vooral bekeken en vergeleken met Bestemmingsplan 

Holtenbroek 2020 en de visie Zwartewaterallee, dit in relatie met, mogelijke, 

buitendijkse bouwplannen in de Zwarte Water Zone.  

 

In de Zwarte Water zone rapporten wordt gesproken over de gebiedsdelen industrie ( 

Leenman, Graanoverslag, Boterman) en over de jachthavens ( Dijkzicht, Zwols 

Watersport Centrum). In de Omgevingsvisie is, op blz. 8, de Zwarte Water Zone alleen 

het industriegebied. In de Gebiedsvisie Zwartewaterallee is dit gebied juist weer hier 

ondergebracht en losgekoppeld van de jachthavens. Dit schept onduidelijkheden, je 

gaat twijfelen over de motivaties van de overheid! Aangaande het onderzoeken van de 

haalbaarheid van de plannen aangaande de Zwarte Water Zone was en is de opdracht 

van de Gemeenteraad Zwolle dat de delen industrie en jachthavens niet los van elkaar 

mag worden ontwikkeld. De woningen zijn het "zoet" en het industriegebied is het 

"bitter".  

 

In Bestemmingsplan Holtenbroek is het jachthavengebied buiten het bestemmingsplan 

gehouden, het is een grote witte vlek. Ik heb heb, samen met buurtgenoten, hierover 

een zienswijze ingediend. Echter op blz. 57 van de Omgevingsvisie is de Zwarte Water 

Zone als hoofdgroenstructuur aangeduid. Dit doet ook weer de wenkbrauwen fronsen.  

 

Ook is de omgevingsvisie niet duidelijk over buitendijks bouwen in het Zwarte Water 

terwijl de visie Zwarte Water Zone hier zeer duidelijk over is.  

 

De tijd die ons is gegeven is voor mij te kort om al deze rapporten, die ik in dit schrijven 

aanhaal, uit te spitten op alle verschillen.  

 

Ik zou graag willen dat al deze rapporten, betreffende de plannen in de Zwarte Water 

Zone, met elkaar worden vergeleken en zodat er dan naar de burger duidelijkheid kan 

worden geboden. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Wij willen over deze visie nota de volgende opmerkingen maken: 

 

A Proces/communicatie. 

1. Wij zijn onder de indruk van de omvangrijke informatie die in de visie nota 

verzameld is en delen uw mening dat dit een zeer belangrijk document is, dat 

bepalend is voor de verdere ontwikkeling van Zwolle. Dit document en de 

gevolgen ervan gaat iedere inwoner van Zwolle raken. Wij zijn dan ook van 

mening dat de complexe inhoud op zorgvuldige wijze met de Zwolse bevolking 

moet worden gecommuniceerd en gedeeld, opdat een breed draagvlak ontstaat 

voor deze visie. 

2. Om die reden verbaasd het ons ten zeerste dat, over een dergelijk belangrijk en 

ingewikkeld onderwerp, de gemeente Zwolle willens en wetens een 

omgekeerde procedure heeft gekozen, wat betekent dat de in het najaar 

geplande inspraakrondes per wijk, eigenlijk een farce zijn. Want alleen de 

huidige periode van ter inzage legging van de visie en het indien van 

zienswijzen heeft een juridische status. Daarbij is door de standaard 

inspraaktermijn van 6 weken te starten op 17 juli, midden in de vakantie periode 

en midden in de corona crisis, een zorgvuldige en volwaardige inspraak 

onmogelijk. Het zal een ieder duidelijk zijn dat, in de huidige omstandigheden 

en in zo’n korte periode, over zo’n ingewikkelde, veelomvattende visie nota, 

waar zo lang en intensief door het ambtelijk apparaat is gewerkt, het onmogelijk 

is voor belanghebbenden en organisaties om een weloverwogen mening te 

vormen en daarover een goede zienswijze te formuleren! Wij stellen daarom 

voor het inspraak proces met 6 weken te verlengen of anders te stoppen en het 

inspraak proces opnieuw, met een nieuwe langere termijn in te laten gaan. 

Zorgvuldigheid en draagvlak gaan voor snelheid! 

3. In dit kader willen wij ook een kanttekening plaatsen bij de manier waarop door 

de gemeente Zwolle over de visie nota is gecommuniceerd. Er is vanuit de 

gemeente uitsluitend in de Peperbus op de gemeente pagina melding van 

gemaakt! Verzuimd is de bevolking mee te nemen in dit proces. De bevolking 

wordt nu voor het eerst geconfronteerd met een complexe, moeilijk leesbare 

visienota, wat grote deskundigheid vraagt om dit te kunnen begrijpen laat staan 

er een zienswijze over op te stellen. 

 
B. Groei versus leefbaarheid 

1. Wij vragen ons af waarop de vanzelfsprekendheid gebaseerd is, waarmee de 

enorme groei van Zwolle, tot wel 140000 inwoners in 2030, als een gegeven 

wordt beschouwd. In de nota wordt gesproken over demografische 

ontwikkelingen en de wens van bewoners uit de overvolle randstad om naar 

Zwolle te verhuizen! De trek naar de stad en de groei van de bevolking en de 
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bijbehorende woningbouwopgave, biedt volgens de nota kansen voor de 

doorontwikkeling van de stad en de economie. Maar kun je niet net zo makkelijk 

zeggen dat deze ontwikkeling een zeer grote bedreiging vormt voor de 

leefbaarheid van de stad. Een groot deel van het groen in en om de stad wordt 

opgeofferd aan woningbouw en de bereikbaarheid van de binnenstad neemt af. 

Een forse toename van de woningbouw in Zwolle heeft ongetwijfeld ook een 

negatief effect op het klimaatbestendig maken van Zwolle omdat groen wordt 

vervangen door stenen. Is dat wat de Zwolse bevolking wil? Deelt zij deze 

ambitie van de bestuurders? Of vindt men dat Zwolle zijn grenzen 

langzamerhand wel heeft bereikt en dat de ambitie niet meer zou moeten liggen 

in kwantiteit maar in beperkte groei en verbeteren van de huidige kwaliteit van 

de leefomgeving! Het lijkt ons nodig dat de Zwolse bevolking zich hierover zou 

kan uitspreken, bijvoorbeeld door middel van een referendum.  

2. Structuurnota 2020. Wij vragen ons af wat er nu precies gebeurt is na het 

vaststellen van de structuurnota Zwolle 2020. Het thema voor woningbouw was 

inbreiden, aanbreiden en uitbreiden. In de uitvoeringsnota van september 2009 

staat op pagina19 een overzicht kaart waarop de potentiële woningbouw 

locaties zijn aangegeven en worden de locaties besproken. Op dat moment 

was er nog geen aanleiding om een definitieve keuze te maken voor de grote 

uitbreidingslocatie Vechtpoort (tot 2000 woningen), deze zou echter wel 

zorgvuldig onderzocht worden en uiterlijk in 2011 of 2012 zou hierover een 

keuze gemaakt worden. Welke stappen zijn hierover in de afgelopen 11 jaar 

gezet en waarom is er in de huidige visienota geen concreet voorstel voor een 

dergelijke grote locatie? Dat zou de discussie over de invulling van kwetsbare 

kleine locaties die nu gevoerd wordt overbodig gemaakt hebben.  Als er nog 

discussie is over de omvang van de woningbouw op deze locatie, dan zou nu 

ook een kleiner deel van deze locatie kunnen worden aangewezen voor 

woningbouw om daarmee de druk, die blijkbaar is ontstaan, op te heffen in 

afwachting van de keuze van een grote woningbouw locatie. Daarmee zou 

kunnen worden afgezien van de kleinere en discutabele locaties, die nu 

genoemd worden en nog nader onderzocht moeten worden, zoals Stadsbroek! 

3. Verder constateren wij dat er toen in het structuurplan 2020  een aantal kleinere 

locaties genoemd werden als nader te onderzoeken gebied. Zoals: Stadsbroek, 

Dijklanden,  IJsselvizier A en B enz. Voor deze locaties was nader onderzoek 

nodig. Deze onderzoeken zijn, voor zover ons bekend, ook uitgevoerd zonder 

dat er daarna een transparante integrale vergelijkende afweging is gemaakt. Is 

hierover een keuze is gemaakt en door de raad een formeel besluit genomen? 

Het heeft ons dan sterk verbaasd dat in de huidige visienota Dijklanden en 

Vechtpoort niet meer voorkomen. Wij wijzen er op dat Stadsbroek en 

Dijklanden hetzelfde scoren qua natuur en landschappelijke waarden en als 

belangrijk uitloopgebied voor de nabijgelegen woonwijk.  

 

C Stadsbroek.  

Uit bovenstaande blijkt dat al bijna 20 jaar de dreiging van woningbouw boven 

Stadsbroek hangt en dat daardoor het gebied alleen maar achteruit gaat qua 

natuurwaarden terwijl de raad in het verleden een duidelijk standpunt heeft ingenomen 
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mbt Stadsbroek: niet bebouwen en natuur en recreatie verbeteren. Omdat dit besluit 

blijkbaar ver is weggezakt en niet terug te vinden in de voorliggende visienota willen wij 

kort een aantal markante momenten van de afgelopen 20 jaar onder uw aandacht 

brengen: 

a. Bij de ontwikkeling van Stadshagen 1, eind negentiger jaren is de conclusie 

getrokken dat bebouwing van Stadbroek zich moest beperken tot Millingen 

Oost, om op deze wijze een gelijkmatige overgang te creëren van de 

Mastenbroekerallee naar de bebouwing aan de Zuidzijde van de Milligerplas. 

Aan de Noordzijde van Millingen Oost werden  als markering van het einde de 

bebouwing en als open overgang naar het landelijke gebied, 6 kleine 

appartementen torens gepland, als een soort wachttorens rond een burcht. 

b. Bij de ontwikkeling van Stadshagen 2 rond het jaar 2000, zijn de mogelijkheden 

wederom onderzocht en tegen het advies van de volledige klankbordgroep 

Stadshagen 2 in, stelde de gemeente toch voor om Stadsbroek als woningbouw 

locatie aan te wijzen. Gelukkig werd door de gemeenteraad, inclusief de coalitie 

partij PVDA, in 2002 een motie aangenomen die het college opriep om:  

Stadsbroek uit het bestemmingsplan Stadshagen 2 te halen, niet te bebouwen, 

geen onderzoek naar bouwmogelijkheden meer te doen en de natuur en 

recreatie waarde van Stadsbroek te versterken”.  
c. In november 2005 werd het voorontwerp structuurplan vastgesteld en 

vrijgegeven voor inspraak. Hier werden echter plotseling Stadsbroek en 

Dijklanden genoemd als mogelijke woonbuurt in een cultuur historisch 

waardevol landschap samen ca 500 woningen. Het spreekt vanzelf dat wij de 

daaropvolgende inspraak mogelijkheden hebben benut, maar dat heeft niet 

geleid tot terugtrekking uit dit plan en de aanduiding dat voor uitgebreid beide 

locaties nader onderzoek nodig was. 

d. Op 25 juli 2008 werd in de door de gemeente ingestelde klankbordgroep 

Milligerplas, de visienota Milligerplas vastgesteld voor de Milligerplas en 

omgeving, Hierin werd door de klankbordgroep unaniem geadviseerd 

Stadsbroek niet te bebouwen. Letterlijk staat in de visienota: “Stadsbroek 

benutten voor natuurontwikkeling waarbij woningbouw is uitgesloten”. 

e. In februari 2009 is de visienota Noordelijke stadsrand vastgesteld. Deze 

visienota is samengesteld door de Klankbordgroep Noordelijke Stadsrand, 

waarin tal van (natuur) organisatie en uiteraard de gemeente Zwolle en de 

provincie waren vertegenwoordigd. De klankbordgroep komt op pagina 17 tot 

de volgende conclusie: “De Klankbordgroep is van mening dat woningbouw in 

Stadsbroek niet bijdraagt aan de open landschappelijke structuur” en “Er wordt 

verwacht dat nieuwe bouwinitiatieven de ruimtelijke relatie tussen Milligerplas 

en Stadsbroek zullen frustreren. En “Het bevorderen van biologische landbouw 

waardoor de agrarische functie een toekomst behoudt in Stadsbroek in 

combinatie met natuurontwikkeling en recreatie´!  

f. Rond 2015 heeft een nieuwe pachter de pacht overgenomen van een groot 

deel van de grond in het zuiden van Stadsbroek. Deze bedrijft en dat is zijn 

goede recht, hoog professionele, puur op productie gerichte landbouw. Door 

deze intensieve landbouw pal tegen het woongebied ban Millingen Oost, 

verdwijnt langzamerhand de flora en fauna uit dit deel van Stadsbroek.  Wij zijn 
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van mening dat deze vorm van landbouw sterk afwijkt van de uitgangspunten 

zoals in 2002 door de raad besloten was, zie ook C.b 

g. De landschappelijke en natuurwaarden en de potentie van Stadsbroek sluiten 

naadloos aan bij de Mastenbroeker polder en het Nationaal landschap 

IJsseldelta. Stadsbroek vormt de belangrijke verbindingszone tussen de 

IJsselzone, de Milligerplas en het Zwarte Water! Woningbouw in Stadsbroek 

zou deze belangrijke verbinding teniet doen en de natuurwaarden aan de 

Oostzijde van de Milligerplas aantasten. 

h. Verder willen we onder uw aandacht brengen dat woningbouw in zijn 

algemeenheid leidt tot verdringen van flora en fauna, niet alleen op de 

woninglocatie zelf, maar ook in de wijde omgeving daarvan. Met andere 

woorden de natuurwaarden van de directe omgeving zoals Mastenbroek en 

Zwarte water zone, deel uitmakend van het Nationaal landschap IJsseldelta 

zullen hiermee worden geconfronteerd bij eventuele woningbouw in Stadbroek. 

 

D. waarde van Stadsbroek 

 

1. Waarden vanaf 1998 van Stadsbroek voor Stadshagen: 

• Open weids landschap. 

• Natuurcompensatie gebied voor de bouw van Stadshagen 1 en 2, inrichten 

als weidevogel gebied. 

• Kleinschalige landbouw, biologisch/ecologisch 

• Natuurontwikkeling 

• Ecologische verbindingszone:  Ijsselzone, Milligerplas , Stadsbroek Zwarte 

Water en Dijklanden. 

• Uitloop/recreatie gebied. 

 

2. Toekomstig meerwaarde van Stadsbroek voor een sterk uitbreidend 

Stadshagen: 

• Meer Stads-/biologische landbouw, zoals in Dijklanden en bij de Stadskolk. 

• Parkachtige verblijfsruimte voor Stadshagenaren in de openbare ruimte 

met aansluiting op de Milligerplas en de Zwarte water zone.  

• Door Corona  en meer thuiswerken is er een grotere behoefte aan groene 

gebruiksruimte dichtbij huis, met recreatieve voorzieningen. 

• Doordat Stadshagen volledig omgeven is door een hoge geluidwal, is het 

afgesloten van de polder en ligt het als het ware in een kom. Het heeft 

daardoor een zeer beperkte relatie met de Mastenbroeker polder, en het 

Zwartewater- en IJssel landschap, wat wel een uitgangspunt en selling 

point was bij de promotie van de woningbouw in Stadshagen. Stadsbroek, 

als toegankelijke mini polder in Stadshagen kan dit contact met de “polder” 

wel invullen. 

• Het behouden van de huidige visuele vanaf de Werkerlaan met Stadsbroek 

en de Zwarte Waterzone. 

 

Conclusie. 

1. Stadsbroek moet uit de omgevingsvisie als woningbouw locatie. 
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2. Er moet een heldere visie ontwikkeld worden hoe dit gebied het beste kan 

worden ingericht zonder woningbouw! 

 

Wij wensen u veel wijsheid bij de beoordeling van de voorliggende omgevingsvisie en 

de moed om, daar waar gebieden genoemd worden die bij nader inzien niet geschikt 

zijn voor bebouwing of waar de schade die aan de natuurwaarden wordt aangebracht te 

groot is, zoals Stadsbroek, deze definitief als potentiële bouwlocatie uit deze visienota 

te verwijderen. 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

28-08-2020 Stadslanderijen 109 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Met instemming hebben wij geconstateerd dat het initiatief van de ZSL in de 

Omgevingsvisie  is aangemerkt als een goed voorbeeld van een ontwikkeling die de 

kwaliteit van de Zwolse stadsrand kan versterken. 

Wij hebben hiermee het vertrouwen dat een goede basis is gelegd om met ons 

langdurige afspraken te maken voor de locatie Dijklanden aan de Luttekeweg. 

Wij gaan hiervoor graag met u in gesprek. Het eerste gesprek is inmiddels ingepland. 

Wij vertrouwen op een rooskleurige toekomst van onze coöperatie in de Zwolse 

Stadsrand ten gunste van onszelf, maar vooral de Zwolse samenleving in z’n geheel. 



 

258/293 

      

  

 

 

 

 

110  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      
Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

28-08-2020 VVE Goudplevier - G. Volkerink 110 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Het openbaar worden van deze omgevingsvisie en de korte termijn waarop er 

gereageerd kan worden door burgers van Zwolle is wel zeer in tegenstelling tot wat er in 

een democratisch land gebruikelijk en wenselijk is. 

Het op deze wijze naar buiten brengen van deze visie werkt er niet aan mee om een 

groot draagvlak te krijgen onder de bevolking van Zwolle.    

 

Als VvE Blok 3 vragen wij ons af waarop de vanzelfsprekendheid waarmee de enorme 

groei van Zwolle, tot wel 140000 inwoners in 2030, als een gegeven wordt beschouwd, 

gebaseerd is? In dit verband denken we juist aan wat er zich afspeelt binnen het 

“dossier Lelystad Airport”. In de nota wordt gesproken over demografische 

ontwikkelingen. De trek naar de stad en de groei van de bevolking en de bijbehorende 

woningbouwopgave biedt volgens de nota kansen voor de doorontwikkeling van de stad 

en de economie. Maar kun je niet net zo makkelijk zeggen dat deze ontwikkeling een 

grote bedreiging vormt voor de leefbaarheid van de stad. Een groot deel van het groen 

in en om de stad wordt opgeofferd aan woning bouw, de bereikbaarheid van de 

binnenstad neemt af. Een forse toename van de woningbouw in Zwolle heeft 

ongetwijfeld ook een negatief effect op het klimaatbestendig maken van Zwolle. 

Is het niet verstandig om de kwaliteit van de stad Zwolle op te waarderen en te 

behouden? 
 
Consequenties voor Stadsbroek. 

Omdat het niet mogelijk is om op korte termijn in te gaan op het hele visiedocument, 

gaan wij in deze zienswijze in op de omgeving van Stadsbroek. 

Wij wijzen u er op dat in het structuurplan 2020 Stadsbroek, Dijklanden,  IJsselvizier en 

Berkum Veldhoek aangewezen zijn als zoeklocaties voor eventuele woningbouw. Voor 

Dijklanden en Stadsbroek was nader onderzoek nodig en de conclusie daarvan was 

woningbouw in Stadsbroek vooralsnog niet mogelijk was. 

De gebouwde Urban villa’s zijn zodanig ontworpen en gesitueerd dat hier de bebouwing 

stopt. 

Zij markeren de afsluiting van de wijk en accentueren de overgang vanuit de wijk ten 

oosten van de Werkerlaan naar het buitengebied toe. 

Wij als VvE blok 3 zijn en blijven van mening dat er in Stadsbroek niet gebouwd moet 

worden en de natuurwaarden zouden versterkt moeten worden. 

 

 

Argumentatie vanuit het verleden  

Al bij de ontwikkeling van Stadshagen 1 eind negentiger jaren zijn de mogelijkheden 

van bebouwing van Stadsbroek onderzocht en is de conclusie getrokken dat bebouwing 

zich moest beperken tot Millingen Oost om op deze wijze een gelijkmatige overgang te 

krijgen naar de bebouwing aan de Zuidzijde van de Milligerplas. 
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Bij de ontwikkeling van Stadshagen 2 rond het jaar 2000, zijn de mogelijkheden 

wederom onderzocht en op basis van onder andere de adviezen van de volledige 

klankbordgroep Stadshagen 2,  is door de gemeenteraad in 2002 besloten Stadsbroek 

uit het bestemmingsplan Stadshagen 2 te halen, niet te bebouwen, geen onderzoek 

naar bouwmogelijkheden meer te doen en de natuur en recreatie waarde van 

Stadsbroek te versterken. 

De landschappelijke en natuurwaarden van Stadsbroek sluiten naadloos aan bij de  

Mastenbroeker polder en het Nationaal landschap IJsseldelta. Stadsbroek vormt de 

belangrijke verbindingszone tussen de Milligerplas en het Zwarte Water. Woningbouw 

in Stadsbroek zou deze belangrijke verbinding teniet doen. 

Verder leent Stadsbroek zich uitstekend om Stads, cq ecologische landbouw te 

ontwikkelen in plaats van de hoog professionele, puur op productie gerichte landbouw, 

zoals die sedert een pachterswisseling in het zuidelijk deel van Stadsbroek uitgeoefend 

wordt. In de huidige situatie wordt dit gebied alleen gebruikt om grote hoeveelheden 

mest uit te rijden en grasproductie. Door deze intensieve landbouw is de flora en fauna 

uit Stadsbroek bijna verdwenen.  

 

Tenslotte 

Stadsbroek is als een toegankelijke mini polder een symbool voor het wonen in de 

Mastenbroeker polder Door de forse en aanhoudende groei van Stadshagen vervult 

Stadsbroek als uitloop gebied een belangrijke rol in de groeiende behoefte aan 

recreatieve voorzieningen om te wandelen, joggen, skeeleren, fietsen en dergelijke in 

een natuurlijk  overgangsgebied van de stad naar de polder. Dat is in de huidige 

Coronatijd alleen maar sterk toegenomen. Wij verzoeken u dan ook om deze redenen 

bijzonder zuinig te zijn op dit natuur en landschap gebied en woningbouw in Stadsbroek 

achterwege te laten, zoals al in 2002 door de raad was besloten. 

Door evt woningbouw wordt Stadsbroek afgesloten van de Milligerplas wordt de huidige 

visuele relatie met Stadsbroek de Zwarte Waterzone vanaf de Werkerlaan verbroken en 

wordt onherstelbare schade aan het gebied aangebracht. 

Als laatste willen wij u erop wijzen, dat in het Structuurplan 2020 op pagina 99, 

geconcludeerd wordt dat: “Op basis van de Natuurtoets, vooralsnog moet worden 

geconcludeerd dat woningbouw in Stadsbroek niet haalbaar is.  

 

Als VvE blok 3 wensen wij u veel wijsheid toe bij het besturen van onze stad Zwolle. 



 

260/293 

      

  

 

 

 

 

111  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      
Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

28-08-2020 Wijkstichting Stadshagen Totaal 111 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Als bestuur van de Wijkstichting Stadshagen Totaal willen wij u complimenteren met de 

duidelijke en ambitieuze omgevingsvisie “Mijn Zwolle van morgen”, die afgelopen 

weken als concept ter inzage heeft gelegen. Graag maken wij van de gelegenheid 

gebruik om onze zienswijze op deze visie kenbaar te maken.  

 

Algemeen  

Het is ons opgevallen dat in de concept-omgevingsvisie vooral aandacht wordt besteed 

aan de ontwikkeling van de kern van de gemeente Zwolle en de daarom heen liggende 

wijken. Aan Stadshagen, de wijk waarin wij als Wijkstichting actief zijn, wordt relatief 

weinig aandacht besteed.  

Wellicht omdat de visie op de wijk en de ontwikkeling daarvan voldoende bekend is en 

de wijk vooral interessant is als gebied, waarin nog een groot deel van de 

woningbehoefte gerealiseerd moet worden. Het resultaat daarvan is dat Stadshagen 

zich zal ontwikkelen tot een uitbreidingswijk met de omvang van een ‘kleine stad’. Met 

de behoeften, wensen en problemen die bij een stad horen. Omdat de Omgevingsvisie 

gaat over de ‘fysieke leefomgeving’ is de visie breder dan een Structuurvisie. Het gaat 

niet alleen over ruimtelijke ordening, maar ook over o.a. gezondheid, klimaatadaptatie, 

milieu en veiligheid.  

 

Specifieke aandachtspunten  

Als bestuur van de Wijkstichting Stadshagen Totaal willen we graag vier onderwerpen 

onder uw aandacht brengen:  

- Vliegveld Lelystad  

- Wateroverlast  

- Fysieke veiligheid  

- Woningbouw in Stadsbroek  

 

Vliegveld Lelystad  

In de Omgevingsvisie wordt geen aandacht besteed aan de gevolgen van de opening 

van Lelystad Airport. Voor de wijk Stadshagen is dit nog steeds een heel belangrijk 

thema.  

De gemeente Zwolle heeft de afgelopen jaren een kritisch geluid laten horen richting het 

Kabinet ten aanzien van de voorgenomen opening van Lelystad Airport. Dat waarderen 

wij, temeer omdat de opening van een nieuw vliegveld alleen maar leidt tot een nog 

verdere achteruitgang van de leefomgeving (geluidshinder, uitstoot (ultra)fijnstof) en 

ecosystemen in Zwolle en ver daarbuiten. De wijk Stadshagen ligt pal onder de 

laagvliegroute. Wij constateren dat de ontwikkeling van Lelystad Airport niet aan de 

orde komt in de ontwerp-omgevingsvisie en het bijbehorende Omgevingseffectrapport.  

Wij vragen de gemeente Zwolle om hun visie ten aanzien van Lelystad Airport op te 

nemen in de ontwerp-omgevingsvisie.  
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Wateroverlast  

In de ontwerp-omgevingsvisie (bladzijde 64) staat het volgende: "Om de toenemende 

risico’s op (grond)wateroverlast tegen te gaan zet de gemeente in op verschillende 

oplossingsrichtingen en reserveren we in de omgevingsvisie ruimte om daar invulling 

aan te kunnen geven. Daarbij gaat het om: ⦁ Versterken en/of toevoegen van 

waterkeringen; ⦁ Het ontwikkelen van een robuuste blauwe structuur met daarin ruimte 

voor tijdelijke berging en de afvoer van water". Het 'oude' gedeelte van Stadshagen 

heeft veel last van wateroverlast bij stevige regenbuien. De riolering kan het water niet 

verwerken. De tekst in de omgevingsvisie gaat niet in op specifieke situaties. Maar 

misschien is het wel goed om in de visie in zijn algemeenheid iets op te nemen over 

gedachte oplossingsrichtingen voor situaties, waarin teveel water nu nog voor overlast 

zorgt. Wij kunnen ons voorstellen dat dit probleem zich niet alleen in de wijk 

Stadshagen voordoet.  

 

Veiligheid  

Met de groei van Stadshagen tot een op zich zelf staande wijk is naast de 

waterveiligheid, ook de fysieke veiligheid een belangrijk element. Gelet op het sub 

urbane karakter van de wijk, is de samenstelling van de bewoners ook heel divers. 

Helaas hebben wij moeten constateren dat zich het laatste jaar een aantal incidenten 

heeft voorgedaan, in het bijzonder in Breecamp. Bewoners voelen zich minder veilig en 

dat komt een gezonde woonomgeving niet ten goede. We weten dat de fysieke 

leefomgeving ook een gezonde leefomgeving inhoudt. Nu is het niet de taak van de 

raad om bewoners voor een wijk te selecteren en we weten dat u bij de inrichting van 

wijken met dit aspect al rekening houdt.  

Stadshagen is een fijne wijk om te wonen en we willen graag dat iedereen zich hier 

prettig en veilig voelt. We weten dat u er alles aan doet om hier de randvoorwaarden te 

scheppen. Dat neemt niet weg dat we het graag nog eens onder uw aandacht willen 

brengen.  

 

Mogelijke bebouwing van Stadsbroek  

Wij ondersteunen de zienswijze van het Comité Stadsbroek Natuurlijk. Ook wij 

waarderen heel erg het mooie groene gebied, tussen de Stadskolk, Hasselterdijk en de 

Goudplevierstraat. Wij zijn met het comité van mening dat het gebied te waardevol is 

om te bebouwen. We weten dat Zwolle een grote opgave heeft wat het bouwen van 

woningen betreft, maar ‘vol is vol’. Wij zien ook graag dat dit mooie open gebied 

behouden blijft voor de wijk Stadhagen om van te genieten als groene afsluiting van de 

wijk. Om die reden zien wij graag dat Stadsbroek als mogelijke potentiële 

woningbouwlocatie uit de Omgevingsvisie wordt gehaald. Wellicht is het zelfs nodig om 

de gestelde woningbouwopgave bij te stellen of samen met de regio te kijken waar 

woonlocaties kunnen worden ontwikkeld die minder impact hebben op de groene 

omgeving.  
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Tenslotte  

We zijn blij met de ambities die in de omgevingsvisie zijn opgenomen. Het is duidelijk 

dat het doel is om Zwolle te ontwikkelen tot een stad waar het prettig wonen, werken en 

recreëren is.  

Voor Stadshagen zijn we blij, dat (echte) hoogbouw geen optie is. Ook verheugen wij 

ons op de uitbreiding van het Winkelcentrum.  

 

We hebben uit de pers vernomen dat er in Stadshagen nog ruimte is voor een Leisure-

voorziening. We zijn benieuwd over wat voor voorziening het dan gaat en waar in 

Stadshagen voor een dergelijke ontwikkeling nog ruimte is. We gaan ervan uit dat dit 

wat nieuws is en het niet gaat om het sauna-complex dat richting Mastenbroek 

gerealiseerd gaat worden.  

Tenslotte wensen u veel succes met het verwerken van alle zienswijzen en wensen u 

veel wijsheid toe bij het besturen van de stad Zwolle. 
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24-08-2020 Particulier 112 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Met verbazing lees ik in de media:Zwolle gaat naar 160.000 inwoners. Als inwoner van 

deze gemeente vraag ik mij af ,wat is de reden om tot deze conclusie te komen Is het 

een beleid om te groeien? Immers de gehele wereld wordt geteisterd door een 

volkomen uit de hand gelopen groei op welk terrein dan ook De bevolkingstoename in 

Nederland wordt alleen veroorzaakt door migratie en niet door geboorten uit de 

oorspronkelijke bevolking Nederland krijgt vroeg of laat de rekening gepresenteerd als 

het geen beleid bepaalt op bevolkingsontwikkeling Hoe kun je spreken over 

woningbouw etc als je niet weet wie zijn die toekomstige bewoners? Lezen B en W wel 

de artikelen van de demograaf prof .dr .Jan Latten? Ziet B en W groei als een 

persoonlijke politieke prestatie. Een grotere prestatie is beheersing van de groei. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Middels dit bericht dien ik een zienswijze in op uw omgevingsvisie. Mijn excuses voor 

de slechte opmaak. Ik moet het schrijven helaas doen op een tablet. Ik dien deze buiten 

de gestelde termijn in. Ik acht mijn termijnoverschrijding verschoonbaar daar het gaat 

om een korte overschrijding, het moment van ter inzage leggen (vakantieperiode) en 

mijn reeds aangekondigde termijnoverschrijding aan het college en uw 

ambtenarenapparaat. Zelf was ik niet in de mogelijkheid om inhoudelijk te reageren 

omdat ik voor vandaag 8 september 2020 geen beschikking had over Ruimtelijke 

plannen, door de coronacrisis ik niet tijdig een afspraak kon maken op het 

gemeentehuis en omdat ik geen stukken per post kon ontvangen.  
 

Mijn inhoudelijke reactie: 

Momenteel ben ik woonachtig op <adres> , ik verhuis na het gereedkomen van de 

woning naar <adres>. Dit is beide in het gebied nabij de A28 en de Zwartewaterallee. 
 
Nieuwbouw en visie Zwartewaterallee 

Ik volg op de voet de ontwikkelingen aan de Zwartewaterallee. Hier wordt veel 

woningbouw verwacht. Er is momenteel veel leegstand en woningbouw is een goede 

oplossing. Zeker hoogbouw nabij Holtebroek. Ik ben echter huiverig voor woningbouw 

naast de Botlekhof. Waar nu een groen park is en een waterplas. Dit is een groene 

buffer voor het drukke kruispunt en oprit A28.  

1. Graag uw aandacht dat deze groene buffer blijft bestaan. De monumentale bomen 

goed beschermen en het water behouden. Wilt u dit beamen?  

1.1. Wat zijn concrete doelstellingen met betrekking tot het gebied 

Zwartewaterallee Aalanden voor wat betreft het aantal woningen.  

1.2. Hoe borgt de gemeente dat met de woningvisie, met name de grote opgave 

aantal woningen, de leefbaarheid blijft bestaan van het bestaand stedelijk 

gebied?  
 
Winkelcentrum Aalanden, en omgeving 

Winkelcentrum Aa-landen verdient op termijn een opwaardering in functie en uitstraling. 

Dit geeft u aan in uw visie.  

2. Graag uw aandacht dat dit niet op de lange termijn wordt opgeschoven. Wij merken 

als bewoners dat het verpauperen van de uitstraling ook criminaliteit met zich 

meebrengt. Onze wijkagent, die recent met pensioen is gegaan op 66 jarige leeftijd, 

is hier vaak op gewezen maar kon er niets mee. Het plein en het winkelcentrum 

behoeven echt aandacht. Donkere hoekjes, steegjes en een tekort aan uitstraling 

leidt nu al tot overlast.  

3. Wilt u zorgdragen voor een concretisering van op termijn?  

3.1. Heeft uw visie mede betrekking op de veiligheid en leefbaarheid van de 

omgeving (verkeer/plein)?  
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Bocht zwartewaterallee 70km/h verleden tijd? Tijd voor andere 
oplossingen doorstroming! 

 

4. Omdat er woningbouw wordt gerealiseerd aan de Botlekhof wil ik u vragen om in 

het kader van leefbaarheid en milieu te onderzoeken of 50km/h een mogelijkheid is. 

Ik ben voorstander van een dynamische stad en tevens groot voorstander van 

doorrijden waar het kan, maar het kleine gedeelte van 70km/h tot het stoplicht 

tegenover het Meander is in het kader van de visie naar 2030 niet meer haalbaar. 

De gewenste dynamiek kan behaald worden door een betere doorstroming van het 

verkeer op de zwartewaterallee door fietstunnels.  

5. wilt u onderzoeken of het mogelijk is om fietstunnels aan te leggen onder de 

zwartewaterallee om zo stoplichten te schrappen?  

5.1. Als u zegt dat Holtebroek beter aangesloten moet worden op het 

stadscentrum, dan is het aanleggen van een fietssnelweg naast de 

zwartewaterallee met fietstunnels (zoals reeds gebeurd is bij de Hornbach) 

een goed idee, bent u dit met mij eens?  

 
Aansluiting Botlekhof, AApark met de stad. 

Ik lees in uw visie niets over de aansluiting van het gebied Botlekhof en Aapark met de 

stad. Terwijl dit in dezelfde dynamische bestemming ligt. In de ring. Er is momenteel 

geen goede wandel en fiets ontsluiting met het noorden van Zwolle en richting het PEC 

stadion, laat staan de stad. Er is geen goede uitvalsweg . Hier wordt nu gefietst en 

gelopen over het zand en het gras (in de bocht zwartewaterallee), en mensen steken 

vanaf de flats over naar winkelcentrum Aalanden. Dit leidt tot een gevaarlijke situatie 

voor het verkeer.  

6. Wilt u onderzoeken of de botlekhof/Aapark/flats aangesloten kan worden op het 

autoroute en fietsnet naar het noorden.  

6.1. Het stoplicht tegenover sportveld Meander is traag afgesteld. Veel mensen 

negeren het rode licht. Wilt u dit betrekken bij de beoordeling van de 

verkeersveiligheid Zwartewaterallee en doorstroming?  

6.2. Bent u het met mij eens dat wanneer de Zwartewaterallee sneller begaanbaar 

wordt dit tot vermindering van sluipverkeer leidt en derhalve tot meer 

veiligheid.  

6.3. Indien een fietstunnel niet tot de mogelijkheden behoort is een brug wellicht 

een optie?  
 
Stadsboulevard 
In uw visie geeft u het volgende aan: Hier kan de buitenring zich transformeren van 
verkeersader naar stadsboulevard.  
7. WIlt u een definitie geven van het begrip stadsboulevard, en dan met name de 

omgeving zwartewaterallee Aa landen - A28 
 

Dan wil ik ten slotte nog wat algemene woorden spreken over de 
visie van de stad. 

Allereerst ben ik zeer content met de visie omtrent groen en flora en fauna. Dat een 

liberale en bruisende stad met hart en ziel kan werken aan groen en flora en fauna is 
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met dit stuk aangetoond. Ik wil u graag vragen om dit scherp te houden bij het 

beoordelen van de bouwplannen de aankomende 10/20 jaar. Ik heb mij gevestigd in 

Zwolle, een grote stap genomen om een koophuis te kopen in een groene kern 

(Aalanden) met snelle toegang naar het buitengebied Langeholte. Als jurist zal ik mij 

derhalve ook hard maken dat grootschalige nieuwbouw in Langenholte niet plaats gaat 

vinden.  

8. Bent u zich bewust van het belang van het groene gebied ten noorden van de 

Aalanden en bent u zich bewust van het feit dat grootschalige nieuwbouw op deze 

locatie tot hevige emoties en bezwaren zal leiden? Daarnaast ben ik een groot 

liefhebber van cultureel erfgoed. Het zal mij derhalve deugd doen als de gemeente 

Zwolle de komende jaren investeert en blijft investeren in monumentale panden, het 

aanwijzen van monumentale panden en het bewerkstelligen van de nodige 

bescherming ervan.  

9. Heeft de gemeente Zwolle zelf een visie op haar monumentale panden en welke 

ambitie heeft de gemeente met het toewijzen van nieuwe monumenten en het 

behoud hiervan?  
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Op het punt staande met vakantie te gaan zie Ik geen kans uw beleidsvisie te lezen. Via 

de pens is mij wel het een en ander duidelijk geworden. Voldoende voor een kort 

commentaar.  

 

Zwolle is een aantrekkelijke stad om te wonen. In de meest uitgebreide betekenis. Het 

is goed om je te realiseren waarom dat zo is; het lijkt mij wenselijk die situatie zo te 

houden.. Daarom plaats ik de volgende kritische kanttekeningen bij uw beleiddsvisie.  

 

De binnenstad van Zwolle heeft een eindige capaciteit. Vergroting van het inwonertal 

staat daar mee op gespannen voet en dient dan ook niet actief te worden nagestreefd.  

Verdichting van de stad door hoogbouw na te streven leidt tot woonsituaties die 

eigenlijk niemand wil: het wonen op grote hoogte heeft als enig voordeel dat men 

wellicht een mooi uitzicht heeft. Voor de rest creeert het een winderige en schaduwrijke 

begane grond, is buiten zitten op een balkon als regel niet mogelijk/aangenaam, is men 

afhankelijk van liften, is het onveilig ingeval van brand, mist men vaak een tuintje. 

Kortom : wie doe je er eigenlijk een plezier mee? Een hoge dichtheid van kleine 

wonigen voor een- en twee persoonshuishoudens in maximaal twee lagen lijkt me een 

betere keus. En houdt vooral groene longen hoog in het vaandel.  

 

Ik begrijp dat Zwolle een antwoord moet geven op zgn. autonome groei, anders gezegd 

een groei die inieder geval niet door de gemeente gestimuleerd wordt. Om die groei 

toch op te vangen en extreme hoogbouw te vermijden, zal de stad dan toch uitgebreid 

moeten worden. Ik denk daarbij aan een vroeger idee van de "bandstad" , te weten een 

uitbreiding langs het Kamperlijnttje. Een overeenkomstig alternatief is uitbreiding langs 

de spoorlijn naar Wijhe.  

 

Resumerd, toon a.u.b. geen hoogbouwambities, Zwolle onderscheidt zich dan eerder in 

positieve zin dan als stad met megalomane hoogbouw.  
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Schriftelijke bevestiging van telefonisch ingediende zienswijze:  

 

• U heeft de zienswijze ingediend over dat u verbouwereerd bent dat er 

bouwplannen zijn in Stadsbroek.  

• Ook heeft u aangegeven verbaast te zijn dat het fietspad aan de Goudplevier 

verbreed wordt terwijl er weinig gefietst wordt. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

De door het college van B en W opgestelde ontwerp Omgevingsvisie (O-visie) is niet 

“mijn” Zwolle voor morgen. 

Zwolle heeft in de loop van eeuwen bereikt om te worden wat het nu is. Een 

aantrekkelijke stad met de nodige pluspunten. Dat is niet zomaar tot stand gekomen. Er 

zijn eerder ambities geweest voor een sterke groei. Die zijn in de praktijk nogal 

uitgevlakt, zodat de groei redelijk beheersbaar tot stand is gekomen. Maar vaak wordt 

vergeten, dat dit soms bereikt is met vallen en opstaan. Dat laatste klinkt 

vanzelfsprekend, maar juist die leermomenten (zie onder meer mijn onderdeel “Groei”) 

mis ik nogal in de O-visie. Natuurlijk moet er groei zijn, is er een behoorlijk aantal 

woningen nodig en zijn  ambities nodig op het punt van klimaat. Maar deze aspecten 

worden van overheidswege per definitie vrijwel altijd te groot en te rooskleurig 

geschetst. En met de meest relevante factor, te weten die  van draagvlak van de 

burgers, wordt in het algemeen erg laconiek omgegaan. Als voorbeeld noem ik de 

energietransitie.  

De O-visie heeft een hoog gehalte aan structuurvisie-taal, veel beschouwingen, 

gedachten en wensen. Maar deze worden lang niet altijd vertaald in 

actiepunten/beleidsvoornemens.  Algemene formuleringen over de diverse 

onderwerpen, die vaak kris/kras in het hele document/in beide documenten terug 

komen. Na korte tijd zeer vermoeiend om te lezen. Consistente aandacht van de 

verschillende onderwerpen is er niet. Voorbeelden van vrijwel geen aandacht zijn 

toerisme, geluid en luchtkwaliteit. En voorts de vergeten positie van de A 28.  De 

invloed van de corona-crisis wordt maar met één zin genoemd.  

In mijn zienswijze ga ik in op een beperkt aantal aspecten die ik het meest relevant 

vind. Vanwege de relaties en verwevenheid van de O-visie en het Oer, maak ik geen  

specifieke uitsplitsing voor wat betreft de beide rapporten.  

 

Procedure 

Ik maak er bezwaar tegen dat het college de vakantieperiode uitkiest als periode om 

zienswijzes in te dienen tegen het ontwerp van de Omgevingsvisie (O-visie). Voor 

indieners van een zienswijze is dit weliswaar niet verschoonbaar, maar een college dat 

zich laat voorstaan op burgerparticipatie, doet dit gewoonweg niet.   

Na enkele weken afwezigheid was ik pas op 26 augustus in de gelegenheid kennis te 

nemen van enkele artikelen in de Stentor. En van de teksten van beide rapporten. Dus 

omvangrijk lees- en denkwerk. En een goede verwoording van de argumenten, met het 

nodige naslagwerk, vergt ook veel tijd. Het is bepaald dom om de periode van indiening 

van zienswijzen in de vakantieperiode te laten plaatsvinden. Kennelijk welbewust, 

anders kan ik het niet waarderen. Disrespect voor het fenomeen zienswijzen en de 
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participatie van de burger. Ook al is er al de nodige vertraging in de procedure, dan kan 

de zienswijzeperiode ook prima over de vakantieperiode heen getild worden. Het valt of 

staat echt niet met die paar extra weken. Ik lees vandaag (28 aug.) in de Stentor het 

verweer van wethouder Anker. Pas aan het eind van de periode van indiening van 

zienswijzen reageert hij, en dan ook nog zwak.  Een gemiste kans om inwoners op tijd 

te attenderen op de mogelijkheid van indiening van een pro forma zienswijze, waardoor 

een verruiming van de termijn en de indiening van een zienswijze alsnog mogelijk is.    

 

Groei/aantal woningen/locaties 

“Nog nooit heeft deze stad voor zo’n opgave gestaan”’ aldus De Stentor verwijzend 

naar de O-visie. Dat is geen opgave die noodzakelijk is vanuit autonome 

ontwikkelingen. Het is een bestuurlijke ambitie die, in dit geval, het gemeentebestuur 

van Zwolle zichzelf op legt.  

Beide rapporten geven een verwarrend beeld van de aantallen woningen die het 

gemeentebestuur denkt nodig te hebben.  Wil je daar zicht op krijgen dan moet je op 

meerdere plaatsen in de documenten  zinnen wegplukken. En de samenhang met 

beleidsdocumenten van eerdere – maar recente datum – ontbreekt.  

Woonvisie Zwolle/Ruimte voor Wonen (2017): “De vraag is hoe we de stad kunnen 

versterken als centrum van de regio en Noord Oost Nederland, maar ook als 

overloopgebied van de randstad door uitstekende bereikbaarheid. We zien de groei van 

de stad met in totaal 10.000 woningen tot 2040”.  

Uit die zelfde Woonvisie: “De afspraak is dat Zwolle tot 2027 circa 6000 woningen mag 

bouwen, dus gemiddeld 600 woningen per jaar.” 

Was het voorgenomen aantal woningen aanvankelijk 600 per jaar. Dat is in de 

“Ontwikkelingsstrategie Wonen 2019-2024”” al veranderd in 1.000 per jaar. Dus tot 

2040  komt dat uit op 20.000. Maar in de O-visie wordt dit aantal nog eens opgeplust 

naar 25.000. Dus op basis van 600 zou dat in 2040 uitkomen op 12.000 woningen. Dat 

staat toch wel in een schril  contrast met de in de O-visie geplande 25.000 woningen. 

Een toename met 40%; een aantal dat zomaar uit de duim gezogen is.   

Tenslotte uit de Woonvisie: “Voor de lange termijn (na 2026) geven we aan welke 

potentiële locaties kunnen voorzien in de woonbehoefte. Het gaat hierbij nu nog om de 

uitleglocaties uit het Structuurplan 2020: Dijklanden9 , Stadsbroek, Vechtpoort en 

IJsselvizier. In het traject van de Omgevingsvisie worden definitieve keuzes gemaakt 

voor te ontwikkelen woonlocaties en welke locaties komen te vervallen.” Maar niets is 

minder waar. Alleen de inbreidingslocaties komen in de O-visie aan de orde. De 

uitbreidingslocaties  echter niet. Dit is de omissie in de O-visie. Je legt een geweldige 

claim aan aantallen woningen op tafel. Maar vervolgens worden de locaties waar die 

gebouwd gaan worden, niet genoemd. Juist dat laatste zou echter een wezenlijk deel 

zijn, waarvoor een dergelijke visie wordt opgesteld.  

Het voornemen is om tot 2030 een aantal van 10.000 woningen bij te bouwen. Na 2030 

wil Zwolle rekening houden met een opgave om nog eens 6.000 tot 10.000 woningen te 

bouwen, totaal dus 16.000 tot 20.000 woningen in de periode tot 2040. In de O-visie 
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wordt echter een aantal van 25.000 genoemd. Dit eindcijfer is niet onderbouwd. Je vindt 

het door de tekst heen. Rommelig en niet consistent 

Ik lees in het Oer meer over de raming van aantallen woningen, dan in de O-visie. In de 

O-visie zou de motivering van dit beleidsvoornemen moeten staan. Die motivering 

ontbreekt daarin nagenoeg.   

Stentor 30 juli 2019: “Waar nu nog uitgegaan wordt van 50 procent inbreiding (huizen in 

al bebouwd gebied) en 50 procent uitbreiding (in het groen aan de rand van de stad), 

wordt deze verdeling 60 procent om 40 procent. De 40 procent nieuwe woningen die 

aan de rand van de stad verrijzen, komen vooral in Stadshagen. Nog wel. In het huidige 

bouwtempo is Stadshagen in 2025 vol. Zwolle heeft zichzelf als taak opgelegd om, 

verdeeld over de hele stad, duizend nieuwe woningen per jaar te realiseren. De grote 

vraag is welk gebied de rol van uitbreidingswijk Stadshagen na 2025 gaat overnemen. 

Locaties die al lange tijd in de ijskast staan, zijn Dijklanden (tussen Stadshagen en de 

Aa-landen) en Vechtpoort (aan de rand van Berkum). Mogelijke woningbouw in deze 

gebieden leverde in het verleden nogal wat commotie op.” In een persbericht lees ik de 

verdeling 60/40 en dat Stadshagen over 5 jaar volgebouwd zou zijn. Die relevante 

informatie zie ik niet in de O-visie staan. Als je beseft dat de discussies over 

uitbreidingslocaties als Stadsbroek, Dijklanden, en IJsselvizier al van voor 2005 (!!!) 

dateren, dan is het opvallend dat het gemeentebestuur nu ineens duikt en deze locaties 

niet in beeld brengt.  

Het Oer: “In dit geval is de m.e.r. verplicht, omdat er in de Ontwerp Omgevingsvisie 

keuzes gemaakt worden over waar en hoeveel woningen er komen”. 

Het “waar” blijft qua uitbreiding achterwege. Wel hoeveel woningen er in totaal zouden 

moeten komen. Deels gerealiseerd binnen de inbreidingslocaties. Dit voldoet dus niet 

aan de belangrijke voorwaarde als verwoord in de voor deze alinea vermelde zin: “ In dit 

geval is de m.e.r. verplichtc. over waarc..komen.” Het grote voorgenomen 

woningcontingent van 25.000 woningen wordt echter wel als claim gelegd. Daarvoor 

zijn uitbreidingslocaties ontegenzeglijk  noodzakelijk. Cijfermatig inzicht in hoeveel en 

waar die locaties komen, blijven achterwege. Evenals de beleidsmatige voorkeuren van 

uitbreidingslocaties.  

Met de claim van 25.000 woningen gaat het over een termijn van 20 jaar. Hoewel de O-

visie voor een periode van 10 jaar geldt, wordt er met die claim al onterecht 

voorgesorteerd op de volgende planperiode.  

“Om de effecten van richting en keuzes van deze Ontwerp Omgevingsvisie in beeld te 

brengen, is een OmgevingsEffectRapport (OER) opgesteld. Het onderzoek naar 

effecten op de omgevingskwaliteit van ons voorgestelde beleid heeft inzicht gegeven en 

informatie opgeleverd; bijvoorbeeld over kansen en risico’s voor de fysieke 

leefomgeving. De aanleiding voor het onderzoek is de versnelde en versterkte groei van 

de bevolking, waarvoor meer woningen nodig zijn in Zwolle. In het onderzoek is 

gekeken naar de effecten van de groei in de stad. Het vertrekpunt daarbij was reeds 

vastgesteld beleid, namelijk de Woonvisie van 2017 en de Ontwikkelstrategie wonen 

van 2019. Volgens dit beleid groeit Zwolle met maximaal 10000 woningen. In het 

onderzoek zijn daarnaast alternatieven onderzocht van intensievere groei.” Maar nu 
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gaat het al om 25.000 woningen. Waarop gebaseerd? En zijn de eventuele 

uitbreidingsmogelijkheden wel zo omvangrijk dat, als ze al gerealiseerd kunnen worden, 

ook dit zeer grote aantal woningen kunnen bevatten?? Ik geloof daar niet in. Zwolle 

heeft momenteel (medio 2020) ruim 58.000 woningen”. Een toename van 40% 

suggereren kan men toch eigenlijk niet met droge ogen doen.  

Ik lees “Hierbij moet opgemerkt worden dat er een grens zit aan het opnemen van de 

groei binnen het bestaand stedelijk gebied.” Dit soort relativeringen kom ik te weinig 

tegen in de O-visie. Voorgaande zinsnede geldt overigens ook , of vanwege de 

onzekerheden die hiermee geïntroduceerd zullen worden, waarschijnlijk nog meer, voor 

de uitbreidingsmogelijkheden.  

De benodigde ruimte voor de 25.000 woningen zijn moeilijk voor te stellen qua 

benodigde ruimte. De inbreidingslocaties staan verspreid in de tekst van beide 

documenten genoemd. U zou de discussie dienen door inzicht te geven in welke 

hoeveelheid woningen u denkt te kunnen realiseren op de nu in beeld zijnde 

inbreidingslocaties. Bij benadering en rekening houdend met een bandbreedte die 

afhankelijk is van invulling in de hoogte. Dan blijkt duidelijk hoeveel woningen er 

resteren die dan op eventuele uitbreidingslocaties moeten worden gerealiseerd. Het is 

denk ik niet toevallig dat in deze weken in De Stentor inbreidingslocaties als de 

Spoorzone in stelling worden gebracht. Bent u bereidt een dergelijk staatje op te 

stellen en openbaar te maken?   

 

Beschouwing 

Stilstand is achteruitgang. Okay. Autonome ontwikkelingen zijn zeker beleidsbepalers. 

Maar het college zet daar bovenop nog eens een drietrapsraket, met “versnelde groei 

van de bevolking”,  “versterkte groei van de bevolking”  en “intensievere groei van de 

bevolking”.  Dat zijn de kernwoorden die ik als eerste uit de stukken distilleer. De 

landelijke gedachten met het Stedelijk netwerk Nederland, worden enthousiast omarmd. 

Maar er worden vervolgens nog een paar fikse scheppen daaraan toegevoegd. En u 

noemt het geheel dan met een mooi woord “schaalsprong”.  

In zevenmijlslaarzen loop ik even door de laatste decennia. De gemeente heeft tot 

richting 2010 ingezet op groei. Bouwgrond werd in grote aantallen hectares aangekocht. 

Maar de ontwikkelingen, gingen o.a. door de economische crisis, anders. Er was op een 

gegeven moment amper woningbouw en dus vraag naar bouwgrond.  Maar de 

rentelasten drukten wel op het gemeentelijke grondbedrijf. Dus werden die voor 

miljoenen afgeboekt. Hoeveel miljoenen dat zijn geweest weet ik niet, maar ik ben er 

wel nieuwsgierig naar. Weggegooid geld dus. Maar wel geld van de burgers.  

Na de economische crisis ten gevolge van de bankencrises, kwam de woningbouw 

langzaam op gang. Wat bleek. Er waren, te wijten aan de crisis en de vele ontslagen in 

de bouw, toen veel te weinig bekwame bouwlieden die de bouwopgave van dat moment 

konden klaren. Op deze fikse tegenvallers zouden er meer volgen. Daarna kwam 

PFAS-crisis. En de stikstofcrises die nu nog volop speelt. En nu zitten we midden in de 

Coronacrisis, uitmondend in een nieuwe nog ernstiger economische crises. Deze zal 
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nog jaren van invloed zijn op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Het aantal 

werklozen stijgt nu al in hoog tempo en zal zich ongekend doorzetten.   

De demografische ontwikkelingen vertonen sowieso al een dalende tendens van het 

aantal inwoners en vooral van de voorhanden zijnde beroepsbevolking. Voor de sterk 

dalende tekorten van de beroepsbevolking dachten we  – als het na de eerste 

economische crisis economisch  snel weer opwaarts zou gaan - meer inzet te moeten 

plegen voor het aantrekken van buitenlandse werknemers. Maar nog heel veel jaren zal 

het stuwmeer dat zich door de corona- en economische crises nu ontwikkeld aan 

werklozen, nog beschikbaar zijn om dat op te vangen. Daarbij komt dat de leegstand 

van kantoren al jaren meer dan een decennium een fenomeen is. Deze zal door de 

huidige crises en vooral door het nu breed gedragen thuiswerkfenomeen, nog forser 

toenemen. Misschien leidt deze ontwikkeling wel binnen korte tijd tot een halvering  van 

het aantal benodigde vloeroppervlakte voor kantoren. Want de sector zal het fenomeen 

thuiswerken zondermeer aangrijpen om drastisch te gaan snoeien in de grote 

kostenpost huisvesting.  Ik lees net in de Stentor van 31 augustus dat 7 van de 10 

bedrijven minder kantoorruimte nodig heeft. Dus bij kantoren valt heel veel winst te 

behalen ten voordele van de transitie ervan naar woningruimte. Transitie van kantoren 

krijgt in de praktijk en in de O-visie bescheiden aandacht. Ik lees in de Stentor van 31 

augustus dat de Wehkamp en het Abbott-kantoren op de nominatie staan voor transitie. 

Dit onderwerp verdient veel meer aandacht.  

In het licht van de voorgaande korte schets van autonome ontwikkelingen van het 

laatste decennium, verbaast het mij dat het gemeentebestuur weer inzet op “groei, 

groei, en nog eens groei”. Waar dienen leermomenten voor? 

Ik pleit dan ook voor een beheerste groei en niet weer een herhaling van zetten met 

torenhoge ambities die in de praktijk links en rechts doorkruist gaan worden met 

onvoorspelbare ontwikkelingen.  En waarbij de financiële gevolgen, als lokale lasten, 

weer terecht zullen komen bij de burger. Dezelfde burger die na de verkiezingen van de 

tweede kamer, ongetwijfeld ook de komende jaren  aangesproken zal worden om de 60 

tot 90 miljard aan steunpakketten  weer wat recht te trekken. Dat geldt ook voor de 

gaten die er extra zullen komen in de gemeentelijke begroting. De bestuurslagen zien 

echter vaak ieder alleen hun eigen belangen en niet de maatschappelijk, economisch 

en sociale samenhang. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor zojuist de aftrap 

verricht met een pittige stijging van de parkeertarieven en de WOZ.  

 

Strategie 

In de O-visie wordt ingaan op de toekomstige inbreidingslocaties. Over de 

uitbreidingslocaties: “Dat we daarbij moeten zoeken naar een uitbreidingsrichting van 

de stad Zwolle zien we als onafwendbaar. Deze Omgevingsvisie maakt de keuze nog 

niet. De komende jaren is dat echter zonder meer aan orde”. De uitbreidingslocaties zijn 

iom provincie in onderzoek dat 2 jaar duurt. Er wordt nu alleen maar ingegaan op de 

inbreidingslocaties. Maar gemeente legt nu al een claim neer van zeer grote aantallen 

woningen. Zodat er straks coûte que coûte  uitbreiding moet gaan plaatsvinden. Dit is 

salami-politiek*. Een bekende tactiek die niet past in een moderne visie hoe je 
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hedendaags zou moeten  en willen besturen. Je noemt wel de extreme aantallen 

woningen, maar geeft - naast de inbreiding – niet aan waar deze dan gerealiseerd 

moeten worden.  De O-visie is dan ook een gemankeerd document. 

 

Kwaliteit leefomgeving 

 “Groei en kwaliteit van wonen en leven gaan in Zwolle hand in hand.” Een uitspraak 

waarvan je al snel denkt aan fraaie brochuretaal van projectontwikkelaars. Maar niets is 

minder waar, dit zegt het college in de O-visie. Zij zegt ook in relatie tot de woon- en 

leefomgeving en een beter en gezonde leven:  “Het belang van groen en het landschap 

is daarmee toegenomen (naast het belang van tegengaan hittestress en klimaat).” 

Dit is geen voorbeeld van een transparante denkwijze. Als je een driewerfhoera roept 

over groei, dan is de eerste zin in dit tekstblok niets minder dan een onzin. Zeg dan 

gewoon: er is frictie tussen groei en het belang van groen en landschap. Maar we zullen 

onze stinkende best doen om de gevolgen van het een, voor het ander, waar mogelijk 

en dan zo goed mogelijk te ondervangen. Met compensatie van ccc . 

 

“En kan de Zwartewaterallee ter hoogte van Holtenbroek en Aalanden een stadsallee 

worden, waaraan gewoond, gewerkt en naar school gegaan kan worden. Een 

verblijfsgebied met stedelijke allure.” Dit lijkt mij een droom zonder realiteitszin.  Want 

ergens anders lees ik “Een deel van de buitenring (op korte termijn eerst de 

Zwartewaterallee) wordt in de toekomst de nieuwe binnenring.” Dat is nogal 

tegenstrijdig. 

 

* Het bewust opdelen van het onderhandelingsproces op deze wijze gebeurt wanneer 

verwacht wordt dat de andere partij niet akkoord zou gaan met het 

onderhandelingsresultaat wanneer dat in één keer zou worden gepresenteerd. 

 

“Met een mix aan programma’s en vooral een substantieel deel wonen, wordt de laatste 

stap gezet en wordt de Westerveldse Aa meer onderdeel van het stedelijk recreatieve 

gebruik. Wonen met uitzicht op het landschap van de Westerveldse Aa.” Wat bedoelt u 

met deze zinnen? 

 

Klimaat 

“We groeien met behoud van onze unieke waarden, onze unieke ligging midden in een 

dynamische delta en ons koploperschap in klimaatbestendigheid. We zijn en blijven een 

klimaatbestendige groeiregio.” Dat koploperschap is een ambitie, maar wordt nu al 

verwoord alsof het een vanzelfsprekende praktijk is. Dat geldt ook voor de typering als 

klimaatbestendige groeiregio. Ik vind die uitspraken nog lang niet passen bij wat ik op 

die punten als uitvoeringspraktijk ervaar. De ambitie is om in 2025 in Zwolle ruim 25 

procent duurzame energie op te wekken. Zover is het nog lang niet, laat staan dat er nu 
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al sprake is van koploperschap. Ook in het Oer wordt met betrekking tot de cc02-

reductie  op twee momenten aangegeven dat de doelstellingen niet worden gehaald. 

Voorbeelden van projecten waarop groots is ingezet, maar die in de praktijk nogal 

tegenvallen zijn:  

(maart 2020) Het Zwolse geothermie-project om op termijn met behulp van aardwarmte, 

zo'n 5000 woningen in Stadshagen en de Aa-landen te verwarmen, blijkt minder 

rendabel dan in eerste instantie gedacht werd. De opbrengst van de boorput, die de 

gemeente samen met de provincie en TNO in het buitengebied Dijklanden wil bouwen, 

is zo'n vijftig procent minder dan eerdere berekeningen hebben aangetoond. 

(november 2019) De proef om Berkum als eerste Zwolse wijk energieneutraal te 

maken, dreigt volledig spaak te lopen. Binnen de Zwolse politiek zijn grote zorgen, extra 

geld blijft uit en de wijkclub stelt dat zonder hulp het project op een laag pitje komt te 

staan. 

“Zwolle is in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal”. Terecht dat we om de 

doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen, de koers heel fors moeten bijstellen. 

Maar we gooien vrijwel ineens alles om. We gaan van het gas af. Maar juist deze week 

bleek weer uit een persbericht dat de landelijke doelstellingen op dit punt onvoldoende 

financieel voordeel opleveren voor heel veel burgers. Hierdoor wordt de voorgestane 

energietransitie behoorlijk in verlegenheid gebracht.  

 

Vitale samenleving 

“Er is een toenemende tweedeling in de maatschappij zichtbaar. De mensen met de 

meeste armoede zijn over het algemeen ook de mensen met een lagere opleiding, 

mindere gezondheid, beperkte vaardigheden en hebben vaak kwalitatief minder goede 

woningen.” Daarbij  mis ik de vertaling  naar van de doorwerking van deze zinnen naar 

de praktijk. 

Als het gaat om appartementen in Zwolle, dan worden deze vooral in het hogere 

segment ontwikkeld. Er zou naar mijn mening meer moeten worden ingezet om de 

bouw van appartementen voor mensen met een wat smallere beurs. Ook de realisering 

levensbestendige woningen moet meer aandacht krijgen. Het heeft veel te lang geduurd 

– zo’n 7 jaar - om bijvoorbeeld de Krasse Knarrenhof voorbereid en gerealiseerd te 

krijgen. Hoewel al vele jaren op het behoud van zelfstandig wonen van ouderen wordt 

ingezet, is dit nog maar één van de weinige vernieuwende projecten in Zwolle.  Op  

woningen voor de happy few kom  ik terug bij het onderwerp Haerst/Bomhofskolk.  

 

Toerisme 

“Zwolle is een stad met een stijgend aantal toeristische bezoekers, zowel uit de regio 

als het hele land.” Er worden nog een paar zinnen aan toegevoegd als 

overnachtingsplekken en evenementen en that’s it. Dat is wel heel weinig voor een stad 

die zeer in trek is bij vooral dagjesmensen. Met een Toeristisch infopunt dat weggestopt 

is in een bijkamertje van het Zwolse balletjeshuis. Deze al jaren bestaande situatie vind 

ik voor een stad als Zwolle , ver onder de maat. Wil je Zwolle echt op de kaart zetten, 
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dan zul je een aansprekende locatie voor toeristische informatie moeten realiseren. En 

ook moeten aangeven wat de ambities zijn om meer toeristen te trekken en hoe je dat 

gaat vormgeven.  

 

Geluid en luchtkwaliteit 

Luchtkwaliteit: “Zwolle wil, binnen de beïnvloedingssfeer van de gemeente, een 

significante bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit.” Bij die ene zin 

blijft het.  

In de O-visie wordt met geen woord gerept over de gevolgen van de toekomstige 

opening van Airport Lelystad. Alsof er niet een jarenlange discussie gaande is, die 

onbevredigend is verlopen voor wat betreft de consequenties. Die consequenties van 

aanzienlijke  geluidshinder zullen er zijn voor Berkum,  Aalanden en Stadshagen.  

 

Ringwegen en A 28 

De O-visie bevat het plan om de ringwegen rond de binnenstad af te schalen. Dat lijkt 

me geen goede gedachte. Immers tijdens de spits loopt het verkeer daar nu al  altijd 

vast. Zowel op de ringwegen als op de A 28.   

“Help, de A28 slibt dicht” zo kopt de Stentor op 17 augustus 2020. Dit keer luiden de 

Noord Veluwse  gemeenten de noodklok. Maar iedereen weet dat de A 28 al jarenlang 

een probleem is. Maar ook dat deze waarschijnlijk de komende jaren – of “decennia” 

zoals in de krant is verwoord - in en bij Zwolle niet verbeterd gaat worden. Deze 

logistieke hoofdader krijgt weinig aandacht in de O-visie. En dat terwijl onderwerpen als 

eminent logistiek belang, geluid en fijnstof, daar wel dringend om vragen.   

Wil je heel veel vliegen in 1 klap vangen dan komt een tunnelplan in beeld. Het kost een 

slordige duit, maar dan heb je ook wat. Zijn genoemde onderwerpen als logistiek 

belang, geluid en fijnstof al van betekenis. Het zijn grote aantallen woningen waar het 

bij deze O-visie met name om draait. En daarom verbaast het me zeer dat ik dit 

onderwerp niet in de O-visie tegenkom. Met de realisering van een tunnel komt op 

maaiveld een geweldig aantal vierkante meters beschikbaar. Deze kan grotendeels 

ingevuld kan worden met, juist, woningen. Ik weet dat het makkelijker gezegd is, dan 

gedaan. Het is mega complex. Maar we zien voorbeelden ervan in Maastricht, (nieuw 

aan de oostzijde van ) Amsterdam en op heel veel plaatsten in het buitenland.  

Als we het verblijfsklimaat rond de A 28 fors willen verbeteren, de woningbouw een 

boost willen geven, en niet te vergeten ook de economie, dan is dit de uitgelezen 

uitdaging! Ik ben benieuwd of er al eens een voorstudie is gedaan op dit punt. En ook of 

onderzocht is hoe groot de bijdrage is van ondertunneling van de A 28 voor wat betreft 

de uitstoot van CO2 en fijnstof.   

Mag ik in dit verband  ook even dromen over woningen? Woningen in grote aantallen te 

bouwen op de ruim 4 kilometer lange strook. De vrijkomende ruimte is bij uitstek 

geschikt om hoogbouw te realiseren. Ik ben benieuwd hoeveel duizenden woningen dit 

langgerekte gebied kan bergen. Het is dan de inbreidingslocatie van de eeuw.   
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Maar ik droom verder. Bij het graven van de tunnelbuizen, maar ook door het weghalen 

van het brede en hoge zandlichaam waarop de A 28 nu ligt, komen er gigantische 

hoeveelheden grond vrij. Die grond kan gebruikt worden in Haerst. Transport van de 

grond met tig-duizend vrachtwagen moet worden voorkomen. Want dat brengt heel veel 

extra verkeersbewegingen met zich en ook CO2. Dus spuiten we de grond met water uit 

de IJssel, via buisleidingen naar Haerst. Het retourwater gaat naar de Vecht. Na 

droging van de grond modelleren we die grond, rond de hele Bomhofskolk tot een zeer 

brede en hoge heuvel. En vormen daarbij terrassen, zodat de daarop te bouwen 

woningen  een fraai uitzicht hebben op (binnenwaarts naar de plas toe) de Bomhofskolk 

en (buitenwaarts) voor een minstens zo fraai uitzicht op het Vechtdal, de A 28 en de 

overige omgeving. De plas verbinden we met de Vecht, zodat de bewoners met hun 

boten via de Vecht het Zwarte Water richting IJsselmeer en Kop van Overijssel kunnen 

varen.  Als dat geen wervend woonmilieu is, waarmee we misschien wel mensen uit het 

westen trekken. Deze mensen hebben – zoals wordt gezegd vanwege de verkoop van 

hun waardevolle onroerend goed daar – diepe zakken om daar te kunnen wonen. Als 

voorbeeld verwijs ik naar het Friday Habour Resort in Barrie (Ontaria/Canada).  

En de kosten ervan? Wat dacht u van het zogenoemde Wopke-Wiebes-fonds, waarin 

naar verwachting de komende vijf jaar 20 miljard gaat worden gestort. Voor energie en 

economie bestemd. Waarbij infrastructuur nu al een belangrijke gegadigde blijkt te zijn. 

Het lijkt me zaak om daar snel bij te wezen, omdat er heel wat kapers op de kust zullen 

zijn, die met interessante plannen komen.  

 

Tenslotte 

Tenslotte hoop ik dat u wat neerdaalt en weer met beide voeten op de grond komt te 

staan voor wat betreft de ambities. Dat u beslissingen zult voorbereiden en zult nemen 

die beter aansluiten bij wat realistisch is en die beter te verteren zijn. En die ook beter 

passen bij een groot deel van de Zwollenaren. Het hoeft niet altijd zo te zijn van  “Doe 

maar gewoon, dan doe je gek genoeg”. Doe eens een keertje gek, kan ook nog wel. 

Maar al te gek c.. ?? Van het huidige aantal van 58.000 woningen, naar 83.000 

woningen. Dus 40 procent erbij in 20 jaar. Die grote broek zal niet passen bij Zwolle.  



 

278/293 

      

  

 

 

 

 

117  

 Datum 

Titel 

1 februari 2021 

Overzicht zienswijzen Omgevingsvisie Zwolle 

   

      
Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

14-09-2020 Particulier 117 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Ik ben inwoner van Zwolle, ben daar geboren en getogen. Ik volg in de media de 

berichten en discussies over de uitbreiding van de stad. Er moeten heel veel huizen 

gebouwd worden de komende jaren, Zwolle moet groeien.  

 

Wat mij verbaasd is dat dat er met geen woord gerept word over het gebied ten zuiden 

van de Vecht richting Herfte. In dit gebied zijn tientallen hectares landbouwgrond 

opgekocht door de gemeente Zwolle voor uitbreiding van de stad. Boeren konden hun 

bedrijven nog zeker 20 jaar voortzetten. Ergens tussen 2000-2002 heeft dat volgens mij 

plaatsgevonden. Dit zou gedaan zijn om grote investeerders voor te zijn, de 

economische vooruitzichten waren toen nog heel goed. Is dit deel van Zwolle nu 

helemaal niet meer in beeld voor uitbreiding?  

 

Hoor graag een reactie op bovenstaand. 
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16-09-2020 Rijkswaterstaat 118 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Op 20 augustus jongstleden is tijdens het overleg “Omgevingstafel IJsselland” aandacht 

besteed aan de omgevingsvisie “Mijn Zwolle van Morgen”. Dit op verzoek van uw 

projectleider <naam>. 

In het prettige overleg is afgesproken dat een reactie op de visie tot half september 

aangeleverd kan worden. Tijdens het overleg is onder andere het volgende besproken: 

• In de omgevingsvisie wordt geen voorschot genomen op de 

verstedelijkingsstrategie. Wel vormt het onderzoek naar bestaande bereikbaarheid 

weer input voor de verstedelijkingsstrategie. 

• De Strategische ontwikkelzone is deels in rivierbed getekend. O.a. bij invaart 

Spooldersluis en het Engelse Werk. De heer <naam> namens uw gemeente gaf 

aan dat er geen specifieke ontwikkelingen in het rivierbed voorzien waren. De kaart 

zal aangepast worden waarbij de strategische ontwikkelzone niet meer in het 

rivierbed ligt. 

• Het projectteam is bereid tot een bilat indien daar binnen RWS behoefte aan is. 

Het overleg van 20 augustus en de omgevingsvisie geven na interne consultatie 

geen aanleiding tot een bilat. Rijkswaterstaat is op een aantal vlakken reeds 

betrokken bij de vraagstukken binnen uw gemeente. 

• -De locaties voor de mobiliteitshubs langs de A28 en de N35 komen overeen met 

de locaties zoals die besproken zijn met mijn collega’s dhr. <naam> en mw. 

<naam> . 

• -Daarnaast is er betrokkenheid bij de opgaven rond gebiedsgerichte mobiliteit en 

de verstedelijkingsstrategie. Voor de gebiedsaanpak Zwolle vormt de Quick Scan 

Watersysteem Zwolle in opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta 

input. De gebiedsaanpak Zwolle heeft een groter aandachtsgebied dan de 

omgevingsvisie. Kunt u aangeven of en hoe de gebiedsaanpak doorwerking krijgt 

in de omgevingsvisie? 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

Gedurende de zomermaanden heeft het ontwerp-Omgevingsvisie Zwolle ter inzage 

gelegen. Vanwege de zomerperiode ben ik niet in de gelegenheid geweest te reageren. 

U heeft mij aangegeven dat dit nog tot begin oktober 2020 mogelijk is. Graag maak ik 

daarom van deze mogelijkheid gebruik.   

 

Sinds kort ben ik eigenaar van het perceel <adres>. Op dit perceel staat een mooie 

(woon)boerderij. Samen met mijn gezin woon ik hier met veel plezier. De nabijgelegen 

percelen zouden in aanmerking kunnen komen voor verdere ontwikkeling van 

woningbouw. In dit kader maar ook op grond van maatschappelijke betrokkenheid wil ik 

graag reageren op uw ontwerp-omgevingsvisie.   

 

Een omgevingsvisie moet gelet op haar belang in de verdere ontwikkeling van de 

ruimtelijke omgeving sturend en duidelijkheid zijn. Vanzelfsprekend kan in de 

omgevingsvisie niet sprake zijn van concrete keuzes. Wel is het noodzakelijk dat de 

omgevingsvisie criteria geeft, op basis waarvan u later uw ruimtelijk beleid bijvoorbeeld 

in een bestemmingsplan kunt vertalen.   

 

Het ontwerp-omgevingsvisie Zwolle biedt onvoldoende aanknopingspunten om hiertoe 

over te gaan. Zo zie ik in de omgevingsvisie diverse locaties aangewezen die in de 

toekomst aanmerking zouden kunnen komen voor nieuwbouw. Onduidelijk is echter Of 

u daarbij de mogelijkheden heeft betrokken om binnenstedelijk zaken optimaal te 

herstructureren?  

 

Helemaal gelet op de huidige leegloop aan winkel- en kantoorpanden zou u hiermee 

wel rekening moeten houden. Een optimale binnenstedelijke ontwikkeling zal immers 

gevolgen hebben voor de noodzaak om in het buitengebied te ontwikkelen beperken.  

 

Zogezegd is het ook van belang dat u de belangen van inwoners in het buitengebied in 

acht neemt. Zijn er bijvoorbeeld concrete doelstellingen opgenomen om het voor deze 

mensen mogelijk te maken hun eigen belang te behartigen?   

 

Een voorbeeld zou zijn de mogelijkheid voor bewoners van het buitengebied om in 

geval van woningbouw hun eigen percelen te kunnen vergroten, en of groenpercelen 

aan te kunnen kopen. Waar nodig ben ik wel bereid deze gedachte mondeling toe te 

lichten.  

 

In uw omgevingsvisie zou u deze concrete onderdelen mee kunnen nemen. In uw visie 

moet ook duidelijk worden waarom de locaties in aanmerking komen voor nieuwbouw 

en waarom niet.   
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Voor wat betreft het gebied naar bij de Maatgravenweg geldt dat rekening moet worden 

gehouden met ontwikkelingen in het kader van Natura 2000, met name richting de 

Vecht. Op het moment dat er zich een ontwikkeling voor doet die plaatsvindt in het 

gebied waarin ook andere ontwikkelingen, gelet op de leegstandsproblematiek en de 

Natura 2000 problematiek, mogelijk zijn, zult u hiermee rekening moeten houden. In de 

omgevingsvisie zie ik deze uitgangspunten onvoldoende terug.   

 

Een ander punt wat mij zeer aan het hart ligt is de landelijke en wereld wij de zorg om 

de biodiversiteit te handhaven en te vergroten. Onze zorgen op dat vlak zijn groot en 

gaan onze kinderen direct aan. Iedere volwassene en zeker het bestuur van een stad 

moet deze zorg en verantwoording zwaar laten spreken. Waarom moet Zwolle blijven 

groeien qua oppervlak ten koste van groene gebieden? Groeien qua economie, 

intensiteit, kwaliteit en leefbaarheid is wenselijk. Maar puur groeien door 

natuurgebieden op te offeren omdat er een vraag is naar woningen is wel heel 

economisch gemotiveerd. De natuur weegt in uw stukken niet zwaar genoeg mee. Ik 

lees in het ontwerp omgevingsvisie geen concrete maatregelen om de biodiversiteit te 

handhaven op plekken waar die al goed aanwezig is en te vergroten waar het kan. Wel 

schrijft u de biodiversiteit bij de ontwikkelingen te gaan monitoren., Maar dat is 

achterstevoren gedacht. In de buitengebieden is de biodiversiteit uiteraard groter dan in 

een woonwijk. Zeker in de gebieden van de Vechtpoort waar veel biologische landbouw 

wordt bedreven.   

U merkt dat dit deel van mijn betoog mij na aan het hart ligt. Als bouwkundig 

projectmanager ligt mijn specialisme al lange tijd bijna volledig in hergebruik van 

bestaande gebouwen en vernieuwen van de huidige voorzieningen. Dit is ontstaan 

vanuit een diep besef dat wij als techneuten een grote rol hebben in de verduurzaming 

van de samenleving. Daarmee kan de leefbaarheid in steden vergroot worden en wordt 

een duurzame ontwikkeling versneld.   

In het ontwerp omgevingsvisie mis ik de commitment vanuit de gemeente Zwolle om in 

de bestaande structuren in te grijpen en de biodiversiteit te vergroten. Dat zou leidend 

moeten zijn, waarbij de marktwerking/vraag naar woningen de gestelde visie zal 

volgen.   

 

Alles overwegende verzoek ik u de omgevingsvisie nog niet vast te stellen. U kunt op 

basis van de huidige omgevingsvisie in de toekomst onvoldoende ruimtelijk beleid 

voeren en daar is de omgevingsvisie toch voor bedoeld.  
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Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Op 15 oktober heeft u namens 10 Zwolse wijkorganisaties een schrijven ontvangen 

over Burgerparticipatie in de nieuwe Omgevingsvisie. In deze brief wordt aangekondigd 

dat wij als Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen ons apart tot u wenden. Bij de 

bespreking over dit onderwerp op 23 september 2020 was een vertegenwoordiging van 

ons bestuur ook aanwezig. De brief van de 10 gezamenlijke organisaties onderschrijven 

wij wat betreft het tekort schieten van het communicatie- en participatieproces over de 

Omgevingsvisie. De brief namens de 10 organisaties bevat echter ook enkele punten, 

waarvan wij vinden dat die tot de competentie van College en Raad behoren. 

 

Net als de andere 10 wijkorganisaties willen wij erop wijzen dat de voornemens 

beschreven in de Omgevingsvisie ingrijpend zijn voor de woon- en leefomgeving in 

Zwolle. Ook voor de inwoners van de Aa-landen heeft het voorgenomen beleid 

gevolgen. Als SWA bestuur vinden wij de participatie  rondom dit belangrijke onderwerp 

onvoldoende.  Zo is bijvoorbeeld de bijeenkomst van 18 maart in de Bolder vanwege 

corona niet doorgegaan. Ook de slecht aangekondigde digitale bijeenkomsten van 20 

oktober en 21 oktober voor het stadsdeel Noord brengen weinig verandering in ons 

standpunt. Wij zijn van mening dat er een uitgebreid proces van informatieverstrekking 

en het ophalen van ideeën die leven in de samenleving sprake moet zijn, voordat een 

dergelijk belangrijke visie door het stadsbestuur wordt vastgesteld. De 

informatievoorziening moet voor  alle inwoners toegankelijk zijn en iedereen moet de 

gelegenheid krijgen zijn of haar mening te geven.  

 

Bij het organiseren en faciliteren van een goed participatieproces  voor de inwoners van 

de Aa-landen zijn wij bereid een rol te spelen. Onze benadering hierbij is onafhankelijk 

en wij zullen geen  standpunten voor- of tegen voornemens of plannen innemen.  We 

kunnen wel over verschillende standpunten rapporteren. Wij richten ons daarbij op 

problemen, beleidsvoornemens en plannen die in onze wijk spelen of daar gevolgen 

voor hebben. 

 

Verder willen wij erop wijzen dat er tot voor enkele jaren er een wijkplatform actief was, 

dat in de communicatie tussen gemeentebestuur en inwoners van de Aa-landen een 

belangrijke rol speelde. Om voor ons onduidelijke redenen is dit opgeheven. 

 

Een zelfde brief hebben wij aan het College van Burgemeester en Wethouders 

verzonden. 

 

In het besef dat u met een complexe en moeilijke materie bezig bent wensen wij u veel 

succes met het verdere proces van voorbereiding en vaststelling van de 

Omgevingsvisie Zwolle. 
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Zienswijze Platform Zwolse Wijken  

 

Deze zomer heeft het college de ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld en ter inzage 

gelegd. Er zijn zienswijzen op ingediend en de raad heeft er inmiddels een debat over 

gevoerd. Met o.a. als uitkomst dat er meer tijd wordt genomen voor participatie over de 

ontwerp-Omgevingsvisie. Daarop willen wij als wijkverenigingen en – stichtingen met 

deze brief graag aanhaken. Wij doen een dringend beroep op u als raad om de 

Zwollenaren een duidelijker stem te geven in de beslissingen over de toekomst van de 

stad. En gaan daarover graag het gesprek met u aan.  

In de ontwerp-Omgevingsvisie ligt veel nadruk op extra woningbouw, mobiliteit en 

infrastructuur. Het onderzoek van het Rijk naar de potenties van Zwolle op deze punten 

krijgt ook veel aandacht, mede door de zienswijze die het college heeft ingediend op de 

landelijke Omgevingsvisie; hiermee is Zwolle bij het Rijk nadrukkelijk in beeld gekomen 

als een stad met mogelijkheden. Het lijkt erop dat het Rijk deze uitgestoken hand van 

Zwolle graag aanneemt. De Zwolse ontwerp-Omgevingsvisie toont al met al een 

voortvarende blik van het stadsbestuur, met de beste bedoelingen voor de toekomst 

van de stad.  

De blik en aanpak van het Zwolse stadsbestuur in het ontwerp van de omgevingsvisie 

roept echter ook vragen op. Vanuit de Zwolse raad kwamen vragen als “waar zeggen 

we eigenlijk ja op?” en “wanneer zijn College en raad aan zet in de nieuwe visie?”, 

“waar zitten de knoppen waaraan gedraaid kan worden” en “het missen van de 

momenten en keuzes waarop bewoners invloed kunnen uitoefenen / op kunnen 

participeren” Met anderen woorden: ligt in het ontwerp van de omgevingsvisie wel het 

mandaat van de Zwolse kiezer voor de gekozen richtingen en wat vinden Zwollenaren 

daar nou echt van?  

Als wijkverenigingen en – stichtingen die de inwoners van Zwolle vertegenwoordigen 

vinden wij dat het bestuur van de stad “een forse stap terug doet” als het gaat om de 

participatie van burgers in en over dit belangrijke onderwerp, namelijk de ontwikkeling 

van onze stad die de burgers van deze stad in praktische zin zullen gaan ervaren. 

Burgers, Zwollenaren anno 2020 vragen om een volwassen vorm van inspraak en 

deelname in de besluitvorming over voor de stad essentiële ontwikkelingen. Waarin niet 

langer de nu veelal gehanteerde “consultatie” van burgers leidend is, maar een vorm 

waarin inwoners van Zwolle, wensen en ideeën ten aanzien van o.a. de omgevingsvisie 

en andere ingrijpende zaken daadwerkelijk kunnen terugvinden in beleid en plannen.  

Wij hebben signalen dat inwoners verbetering van de participatie over de ontwerp-

Omgevingsvisie zeer wenselijk vinden. Bovendien zijn er andere redenen waarom wij 

pleiten voor betere inbreng van de Zwollenaren:  

− U heeft als Raad op 21 november 2016 een motie aangenomen waarin u belooft 

mensen meer te betrekken bij besluitvorming. (Motie 10-1 “Zorgvuldige uitvoering 

van communicatieprocessen richting Zwolse Burgers bij particuliere initiatieven”). 

In deze met algemene stemmen aangenomen motie spreekt de Raad uit dat het 

van het college verwacht dat deze een pro-actieve opstelling hanteert in o.a. de 

communicatie.  
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− In het coalitie-akkoord 2018 – 2022 schrijft het stadsbestuur dat het een 

bestuursstijl wil hanteren waarin “ we open en uitnodigend zijn en ruimte laten 

aan inwoners, bedrijven en instellingen in de stad. “ en “in de gemeenteraad en in 

de samenleving streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor onze 

keuzes.”  

− Dit jaar is er in de eerste kamer een motie aangenomen dat de participatie van de 

burgers in de omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingswet zeer belangrijk 

is.  

− Wij horen en zien veel onvrede bij omwonenden bij diverse inbreidingstrajecten 

waarbij initiatiefnemers meer rechten lijken te hebben dan inwoners van Zwolle.  

 

Zwolle loopt mogelijk onbedoeld, maar in ieder geval niet zichtbaar genoeg, achter als 

het gaat om deze inspraak / consultatie processen. Het gaat de burger er niet alleen om 

dat de gemeente luistert naar hun ideeën tijdens (wijk)bijeenkomsten, maar vooral om 

wat wordt gedaan met wat er wordt opgehaald door het bestuur van de stad! Is er 

bereidheid om beleid en plannen inhoudelijk aan te passen, of worden ideeën alleen 

meegenomen als ze passen binnen de ontwerp-visie, zoals nu op de gemeentelijke 

website over de omgevingsvisie staat aangegeven? Is er transparante en 

beargumenteerde terugkoppeling naar de burgers? O.i. is er niet alleen ruimte voor 

verbetering in deze processen, maar is die verbetering ook dringend gewenst en 

noodzakelijk!  

Wij willen daarom graag bijdragen aan toevoeging van het burgerparticipatie deel in de 

nog vast te leggen Omgevingsvisie nu het nog kan. Concreet stellen wij de volgende 

praktische invulling en verbetering voor:  

− De tekst in de nota minder “wollig” en “breed” te maken zodat iedereen kan lezen 

en begrijpen wat er bedoeld wordt. De publieksversie, die al eerder beloofd is, is 

voor ons een voorwaarde voor goede participatie.  

− Op kaarten duidelijk te maken wat de gemaakte keuzes betekenen voor de 

verschillende wijken / stadsdelen.  

− In de nota een plan op te nemen waarin de participatie van inwoners 

aantoonbaar hoger op de participatieladder komt te staan. Waarbij de landelijke 

trend, wettelijke kaders, het coalitieakkoord en niet in de laatste plaats uitvoering 

van de motie uit 2016 de richting aangeven cq de kaders vormen.  

− De ontwerp visie te herzien op basis van raadsdebatten over relevante 

onderwerpen, inspreken van burgers en ingediende zienswijzen en de hieruit 

voortschrijdende inzichten. Daarbij hoort ook meer aandacht voor 

gebiedsontwikkeling en thema’s die relevant zijn in het buitengebied (in de 

huidige ontwerp-visie is het stedelijk gebied dominant).  

− een tijdschema aangeven wanneer de bewoners van Zwolle betrokken kunnen 

worden bij en over welke stadia van het concept omgevingsvisie, omgevingsvisie 

en omgevingsplan.  

 

− Naast burgerparticipatie en knoppen waaraan gedraaid kan worden ook nu nog 

ontbrekende onderdelen zoals natuur, welzijn etc aan de Omgevingsvisie toe te 
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voegen en deze daarna opnieuw aan de Zwolse burgers voor te leggen. Waarbij 

duidelijk leesbaar moet zijn waarvoor het bestuur van de stad al mandaat heeft 

gekregen alsook waarvoor nog niet. Om daarmee te voorkomen dat de vast te 

stellen Omgevingsvisie een Blanco Cheque afgeeft voor ontwikkelingen die 

Zwollenaren niet gewenst vinden. En burgers en bestuur van onze stad daardoor 

ongewild in juridische trajecten terecht gaan komen. (Advies Binnenlands bestuur 

25/9/2020)  

 

Met energie en vanuit een positieve grondhouding willen wij met u het gesprek aan 

gaan over de verdere aanpassing van de inhoud van de ontwerp visie, op basis van een 

zorgvuldig participatieproces. Zwolle is een prachtige stad en dat koesteren wij. 

Daarnaast blijven we openstaan voor evenwichtige ontwikkeling in de stad. Vanuit 

ervaring weten we dat de bereidheid om elkaar te vinden er tussen het openbaar 

bestuur, bewoners en bewonersorganisaties er altijd naar tevredenheid is geweest. En 

wat ons betreft ook zal blijven.  

Dat past in de cultuur van Zwolle en deze gezamenlijke brief, waarin wij u uitdagen met 

ons het gesprek aan te gaan, is dan ook vooral bedoeld om die 

samenwerkingsbereidheid een verdere positieve impuls te geven.  
Wij maken hiervoor graag een afspraak met u.  

Met vriendelijke groet, namens vertegenwoordigers van de wijken,  

• Berkum Brinkhoek, Bewonersvereniging Berkum Brinkhoek  

• Berkum en Berkum Veldhoek, Wijkvereniging Berkum  

• De Marsen (Haerst, de Ruiten, de Meele, Tolhuislanden en een deel van 

Ankum) Streekvereniging de Marsen  

• Spoolde, stichting Spoolderbelangen  

• Stadshagen, Wijkstichting Stadshagen Totaal  

• Veeralle, Wijkvereniging Veeralleekwartier  

• Westenholte, Voorst en Frankhuis, Wijkvereniging WVF  

• Wijthmen, Herfte en Zalne , Plaatselijk Belang Wijthmen, Herfte en Zalne  

• Windesheim, Plaatselijk Belang Windesheim e.o.  

• Zwolle Zuid, Wijkvereniging Oud-Ittersum  

 

Bij de bespreking was de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen ook aanwezig. Zij 

hebben bij ons aangegeven dat zij u zelfstandig een brief te sturen met een 

vergelijkbare strekking. 
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Tekst zienswijze belanghebbende:  
 

De Wijkvereniging Oud-lttersum dient op grond van de akte van oprichting, namens de 

leden en bewoners van Oud-lttersum, deze zienswijze in over "Mijn Zwolle van morgen 

2030"- gemeentelijke structuurvisie Zwolle: ontwerp-Omgevingsvisie en het ontwerp-

OER. Hiervoor hebben wij onze leden eerst gelegenheid gegeven op een concept te 

reageren. De kern van deze reacties zijn in deze zienswijze verwerkt.  

Via de website Mijn Overheid (Gemeenteblad van Zwolle) van 17 juli 2020 is het "Mijn 

Zwolle van morgen 2030"- gemeentelijke structuurvisie Zwolle: ontwerp-Omgevingsvisie 

en het ontwerp-OER bekendgemaakt. ln de periode oktober- november heeft de 

gemeente een aantal voorlichtingsavonden voor burgers georganiseerd. Aan twee van 

deze avonden heeft een deel van het bestuur van de Wijkvereniging deelgenomen.  

Op basis van de hieronder beschreven argumenten maakt de Wijkvereniging Oud-

lttersum bezwaar tegen "Mijn Zwolle van morgen 2030'- gemeentelijke structuurvisie 

Zwolle: ontwerp- Omgevingsvisie en het ontwerp-OER.  

Naar aanleiding van het voorgaande verzoeken wij u met inachtneming van deze 

zienswijze de ontwerp-Omgevingsvisie aan te passen. Wij gaan ervan uit dat u ons van 

de verdere procedure op de hoogte houdt.  

 

Burgerparticipatie 

De Omgevingsvisie ís een verbetering in vergelijking met de oude 

"bestemmingsplannen en visie" door meer integrale aanpak. Een positieve visie voor 

Zwolle is geformuleerd.  

Helaas is er voor burgers weinig gelegenheid geweest om inbreng te leveren en 

inspraak te hebben in deze Omgevingsvisie. De termijn voor de Zienswijzen viel in de 

zomervakantie van 2020. Daarnaast waren de voorlichtingsavonden in oktober -

november vooral "uitzendingen vanuit de gemeente" en was daar weinig ruimte om 

argumenten in te brengen en toe te lichten.  

 

Woningbouw 

Er zijn grote vraagtekens of woningbouw wel wenselijk is in het tempo dat aangegeven 

wordt: 1000 woningen per jaar tot 2030 en 25 000 woningen extra per 2040. Het lijkt of 

al vaststaat dat Zwolle zo moet groeien, terwijl er nog geen publieke discussie over 

gevoerd is.  

Op dit moment kent Zwolle een overschot aan kantoren. Met de Corona ervaringen, is 

te verwachten dat mensen relatief meer zullen thuiswerken in beroepen waar dat 

mogelijk is, en het is dus ook te verwachten dat de behoefte aan grootschalige kantoren 
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verder zal afnemen. Daarmee rijst de vraag of de ambitie van stedelijke groei van 

Zwolle met 25 000 woningen in 2040 wel een goede ambitie is. Misschien is inzetten op 

een deel van deze woning groei met meer aandacht voor de digitale transformatie in 

onze samenleving wel een betere strategie.  

Ook is de vraag of leegstaande kantoren omgebouwd kunnen worden naar woon 

locaties. Daarbij zal ook gekeken moeten worden om deze locaties te ontsluiten met 

openbaar vervoer en fietspaden, en ook zal gekeken moeten worden of deze locaties 

"groener" gemaakt kunnen worden.  

De ambitie voor realisatie van 1000 woningen per jaar tot 2030 en 25 000 woningen 

extra per 2040 heeft een negatief effect op de leefbaarheid in de stad, indien er geen 

concrete uitwerkingen en doelstellingen voor leefbaarheidsonderdelen geformuleerd 

worden om dit te voorkomen. Om balans te brengen in woningbouw en leefomgeving: 

zijn SMART doelstellingen nodig (specifiek, meetbaar, actiegericht, realistisch, 

tijdsgebonden) or leefomgeving en daarnaast toetsing/handhaving van deze 

leefomgeving doelstellingen.  

 

Hoogbouw 

Om woningbouw te realiseren wordt expliciet gerefereerd aan Hoogbouw. Bij de 

hoogbouw staat in de Omgevingsvisie een mooi plaatje met biodiversiteit: echter er zijn 

concrete regels en aanbevelingen nodig voor "groene hoogbouw". Dit moet nadrukkelijk 

uitgewerkt worden om de biodiversiteit (die al onder druk staat in de huidige situatie) 

niet nog verder achteruit te laten gaan.  

Hoogbouw mag afhankelijk van de locatie variëren van 25-35/45 m of zelfs tot 70 m! 

Waar Zwolle nu vooral veel laagbouw in de wijken heeft, is dit een duidelijke 

verandering van koers. Daarmee rijst de vraag of dit aansluit bij de behoeften van de 

"nieuwkomers" vooral gezinnen en ouderen die een nieuwe woning zoeken?? Zijn onze 

ouderen straks gedwongen om in een appartement in een flat te gaan wonen? 

Gezinnen willen juist vaak een tuin voor de kinderen... Het lijkt de makkelijkste 

oplossing: met hoogbouw kunnen meer woningen per vierkante meter grondoppervlak 

gerealiseerd worden, echter het is sterk de vraag of dit gaat aansluiten op de woning 

behoefte (die zoals door de gemeente is aangegeven juist vooral bestaat uit gezinnen 

en ouderen). Op dit moment zien we in Zwolle een aantal flats (= semi hoogbouw) waar 

juist de leefbaarheid achteruit gaat en sommige lijken zelfs te verloederen.  

ln de buitenwijken wordt als bouwhoogte 25 m toegestaan- omdat dit ongeveer de 

hoogte van bomen zou zijn en zo de overgang naar het rivierlandschap zou kunnen 

vormen. Wanneer we echter rondkijken in onze wijk Oud-lttersum en in Zwolle-zuid, dan 

zien we dat veruit de meeste bomen 8-15 m hoog zijn. Er zijn slechts op enkele plekken 

(Engelse werk/bosje bij de voormalige lJsselcentrale) echt hoge bomen. Wij zijn dan 

ook van mening dat de bouwhoogte in de wijken - en waaronder ook Oud-lttersum en 

Zwolle -Zuid- rond de 8-15 m hoogte als maximum zou mogen hebben. Daarnaast 

zouden 1 of 2 specifieke locaties een uitzondering kunnen krijgen naar 25 m bij 

voorbeeld langs de rondweg of bij een winkelcentrum. ln de gemeentelijke 

voorlichtingsavond werd gesproken over "hoogbouw" die mooi zou kunnen zijn in 
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winkelcentra en levendigheid kan geven. De situatie nu in Zwolle-zuid laat echter een 

aantal "woontorens" zien te midden van stenen, die na de sluiting van de winkels weinig 

levendigheid op straat laten zien.  

Daarom lijkt hoogbouw in de stadskrans en in de wijken geen goed idee.  

 

Leefomgeving 

Quote ontwerp-OER: "ln de Leefbaarometer (Leefbaarometer.nl) heeft de fysieke 

omgeving in Zwolle in 2018 een heel kleine positieve score. De huidige situatie is dus 

kwetsbaar." Het is dus van groot belang dat bijbouwen van woningen getoetst gaat 

worden aan concrete leefbaarheidsdoelstellingen om individuele (bouw) projecten te 

beoordelen, en "leefbaarheid verbeter projecten" dezelfde urgentie te geven als 

woningbouw. Daarnaast zijn er bezwaren tegen wijzigingen die de gemeente voor staat 

om burgers meer bouwmogelijkheden te geven op onze percelen c.q. in onze 

achtertuinen. Het betreft een aanpassing van de aan/bijbouwregeling van 2007 . ln 

plaats van maximum bebouwingspercentages van 30%,25% of 20% afhankelijk van de 

grootte van het erf en daarbij behorende maximum oppervlakten van 40m2, 50m2 en 65 

m2 of tot 50m2, 60m2 en 75m2 na ontheffing, wordt nu uitgegaan van één maximum 

bebouwingspercentage van 50% en één maximum oppervlakte van 75 m2 voor de zij- 

en achtererven buiten het bouwvlak. Het onderscheid tussen bijgebouwen voor een 

woonhuis, voor een woning en voor een aan huis verbonden beroep is nu geschrapt. 

Voornoemde bouwuitbreiding gaat ten koste van het nu al schaars aanwezige groen in 

onze wijk en is onwenselijk voor de biodiversiteit/ecologie, leefomgeving 

/beheer/waterberging en hitte stress. 

 

Biodiversiteit/ecologie 

Natuur lijkt er in deze ontwerp-Omgevingsvisie bekaaid af te komen. in de ontwerp-OER 

wordt aangegeven dat de "doelstellingen voor NNN-gebieden waarschijnlijk niet 

gehaald worden omdat niet alle NNN-gronden zijn aangekocht en ingericht voor 

2030"en "Referentiesituaties 2030: Autonoom wordt verwacht dat de doelstellingen voor 

de Natura 2000 uiterwaarden Zwarte Water en Vecht wel worden behaald, voor de 

Veluwe geldt dit zeker niet. De knelpunten zijn hier nog te groot." Ook: "De biodiversiteit 

staat in de huidige situatie enigszins onder druk. Voor de groene stad die Zwolle is, 

komen er relatief gezien niet heel veel beschermde soorten voor binnen de stad. De 

gemeente Zwolle wil een actieve rol in de verhoging van de biodiversiteit, door inrichting 

en beheer van het openbaar groen en gemeentelijke eigendommen en door het 

aanwijzen van ambassadeursoorten. Ook is actie vereist bij de uitvoering van 

monitoring van biodiversiteit. De gemeente is vooral faciliterend bij aanpassingen aan 

gebouwen en het nemen van mitigerende maatregelen door particulieren. Dit biedt 

enige kans op toename van de biodiversiteit. De inzet leidt echter niet tot grote 

veranderingen. Referentie 2 leidt tot een grotere druk op de beschikbare ruimte en 

daarmee ook op de biodiversiteit. De verwachting is dat een zwaardere inzet dan thans 

voorzien nodig is om achteruitgang te voorkomen. 
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Hier is meer inspanning nodig en dat gaat alleen werken als er concrete doelstellingen 

komen. Gemeente heeft de mogelijkheid de publieke ruimte vorm te geven en de 

gemeentelijke groen structuur te beheren. Hier kunnen keuzes gemaakt worden voor 

bloemstroken (ipv alleen gras), meer diversiteit in boomsoorten, wallen voor 

zwaluwen/nestkasten, struik percelen etc etc. Mogelijk ook te combineren met 

kinderspeelplaatsen "natuurlijk spelen". Het verdient aanbeveling per 2030 ook de 

realisatie van de Natura 2000 en NNN-gronden doelstellingen te halen naast de bouw 

van woningen. Qua biodiversiteit kunnen doelstellingen ook helpen: verbetering van 

50% per 2025, en verbetering van 100% in 2030 (soorten aantallen), dit vraagt om 

concrete metingen en actieplannen.  

 

Acties en plannen kunnen klein en groot zijn (geheel Zwolle, per wijk), maar er is wel 

regie en samenhang voor geheel Zwolle nodig om dit vorm te geven. Dit kan dus niet 

eenvoudig apart per onderliggend omgevingsplan geregeld worden. 

 

Thema Groen-vergroening-beweging 

O.a. wandelen, fietsen/sporten in openbare ruimte /groen. Stadsparken, maar ook 

speelplekken (niet benoemd!). Quote ontwerp-OER: "De verdere verdichting van de 

stad en intensiever (ruimte)gebruik van de infrastructuur kan ten koste gaan van de 

kwaliteit van de openbare ruimte, maar kan ook een verbetering van deze kwaliteit 

leveren. Het is sterk afhankelijk van de wijze van invulling hiervan. De verdere 

verdichting van de stad brengt zowel kansen als risico's met zich mee: nieuwe 

elementen kunnen bij een zorgvuldige inpassing de ruimtelijke kwaliteit versterken, 

maar kunnen deze ook op diverse manieren verminderen." Hier is duidelijk meer 

concretisering nodig om de doelstelling dat de leefbaarheid in tact blijft te waarborgen.  

 

Cultuur en cultureel erfgoed 

Cultureel erfgoed is wel benoemd maar ook hier is geen actief behoud geformuleerd. 

Ontwerp-OER quote: "Referentiesituaties 2030 Uit een rondgang door de stad en een 

gesprek met de betrokken ambtenaren blijkt dat de cultuurhistorische en 

landschappelijke waarden niet altijd worden meegenomen in de herontwikkelingen, 

ondanks het gemeentelijk beleid gericht op de duurzame instandhouding van historisch 

waardevolle objecten, stedenbouwkundige en landschappelijke structuren. Er is op dit 

criterium derhalve weinig verandering te verwachten in de beide referentiesituaties" 

Doelstelling zou kunnen zijn'. "Zwolle zet zich in om de rijke cultuur historie voor het 

nageslacht te bewaren en bewaken". Hiertoe zullen de bestaande cultuur historische 

gebieden, locaties en panden beschermd worden. Nieuwe stadsontwikkelingen qua 

bebouwing, vernieuwing, klimaatbeheersing en mobiliteit worden gerealiseerd op een 

zodanige wijze dat het culturele erfgoed intact blijft of verhoogd wordt. ln de 

beoordelingen van de omgevingsplannen wordt dit expliciet meegenomen.  
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Klimaat bestendigheid & energie transitie 

Eén van de geformuleerde topambities in de ontwerp-Omgevingsvisie (Quote) "is het 

behouden en beschermen van cultuurhistorie, biodiversiteit en landschap als 

belangrijke fysieke waarden. Gezondheid heeft raakvlakken met meerdere thema's, 

zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en milieu. We stellen 'Zwolle gezond' centraal als 

leidend principe voor een toekomstbestendig Zwolle. Hiervandaan zoeken we continu 

naar win-win situaties. We zetten Zwolle gezond in als handvat voor afwegingen in de 

fysieke leefomgeving." Wat zijn nu de concrete doelstellingen ? Voor Zwolle is het 

belangrijk dat dit verder uitgewerkt wordt.  

Enerqie transitie: Quote "Zwolle heeft ruim 55.000 woningen en 4.400 bedrijfspanden 

waarvoor in meer of mindere mate een besparingsopgave geldt. Het toekomstige wijk of 

buurtwarmtesysteem bepaalt de technische installatie en isolatie inspanning op woning 

en gebouwniveau. Al deze inspanningen vinden plaats achter de "voordeur" en vormen 

een inspanning voor de eigenaar van het gebouw of de woning." Dit roept vragen op: de 

woning eigenaar kan niet alleen een keuze maken voor aardwarmte/waterstof of 

wind/zonneenergie.. hier vormt zich een lastig en ondoorzichtig speelveld van 

energiebedrijven, installateurs, gemeentes (die wel of niet beleid/uitvoering maken of 

faciliteren) particuliere initiatieven per buurt of straat of huizen blok. Woning eigenaren 

kunnen zelf besluiten over isolatie en zonnepanelen, maar voor grotere ruimtelijke 

ínitiatieven zoals waterstof /aardwarmte zijn grootschaliger infrastructuur en keuzes 

nodig. Het verdient aanbeveling dat voor nieuwboudbestaande bouw per wijk hier meer 

structuur gebracht gaat worden met inventarisatie van opties en kosten, maar ook met 

inbreng van grote energie bedrijven die uiteindelijk elektra/waterstof/aardwarmte zullen 

leveren. Alleen een regie rol van de gemeente hjkt hierin onvoldoende.  

Voor emissie van broeikas gassen qeldt: Quote ontwerp-OER: "_Referentiesituaties 

2030 De uitstoot mag in 2025 maximaal 375 kton bedragen. De 

programmadoelstellingen voldoen hieraan, waarbij een reserve is ingebouwd voor 

tegenvallers (Zwolle geeft energie, december 2018). Daarmee lijkt de 

reductiedoelstelling op korte termijn te worden gehaald. De emissie van broeikasgassen 

zal nog verder afnemen. Zeker ook omdat bij nieuwe ontwikkelingen het uitgangspunt is 

dat er geen nieuwe emissies bij komen. Maar de huidige doelstellingen voor 2030 

(reductie CO2-uitstoot met 49% conform het Klimaatakkoord) vormen nog een grote 

stap ten opzichte van 2025. Naar verwachtinq wordt deze doelstellinq niet behaald. Er 

is noq geen proqramma en er ziin nog qeen initiatieven voor deze wat lanqere termiin 

bekend. Voor 2030 zijn concrete plannen nodig om de doelstellingen te realiseren. Het 

verdient aanbeveling dit niet over te laten aan de omgevingsplannen per wijk, maar om 

wel eerst een concreet plan voor Zwolle als geheel op te stellen.  

 

Water beheer/water berging 

Dit is niet alleen nodig bij extreme neerslag maar ook anticiperend op droogte : 
hiervoor zijn(ondergrondse) waterbekkens en mogelijk sluizen nodig. Bevloeiing van 
stadsparken vanui topgevangen /overtollig regenwater in tijden van hittestress 

mogelijk? 
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Hittestress 

Wijken met hoge woondichtheden (veel steen) krijgen groter risico op hitte stress.  
ontwerp-OER "Met toenemende woning aantallen lijken vooral toename hitte stress 

en afname oppervlakte stedelijk groen en water negatieve consequenties voor 
leefbaarheid op te leveren". ln de omgevingsvisie wordt aangegeven dat dit nog meer 

uitgewerkt moet worden. De ambitie van de gemeente Zwolle op het gebied van 
hittestress is dat zij de periode met nachten boven de20oC wil beperken tot maximaal 

één week per jaar en het stedelijk hitte-effect wil beperken tot maximaal 3oC. De 

stijging van 3 graden is fors en vergelijkbaar met steden als Amsterdam en 
Rotterdam. Perioden met nachten boven de 20oc van 1 week worden nu in 2020 al 

gehaald, zonder flinke aanpassingen zullen dit er in 203012040 nog veel meer zijn. 

Zonder aanpassingen zal dan ook het gebruik van particuliere airco's (en daarmee 
het energie verbruik van de stad Zwolle) toenemen, waardoor ook andere 

doelstellingen in gevaar kunnen komen.  

 

Veilig verkeer 

Terugdringen van autoverkeer is een goede zaak. Daarnaast blijft het belangrijk de 
verkeersveiligheid te garanderen en te verbeteren. Bij het mobiliteitsplan zouden 
daarom ook zaken als 30 km zones, hoofdstructuur fietspaden, beleid tav 
elektrische fietsen (hoge snelheid tov niet elektrische fietsen/ongelukken) aan bod 
moeten komen.  

Gemeente zet in op meer fietsen en lopen in de stad, uit de OER kan wordt 
opgemerkt dat het dan noodzakelijk is het onderhoud van de stoepen te 
verbeteren (budget ?) en het aantal fietsparkeerplaatsen richting 202512030 

drastisch te verhogen om de bereikbaarheid te garanderen en overlast te 
beperken.  

 

Aanbeveling 

Eigenlijk gaat het er om dat bij alles wat gedaan / gebouwd wordt de balans met de 

genoemde onderwerpen goed moet blijven. Als wijk zien we in het klein wat er in Oud- 

Ittersum aan de Nieuwe Deventerweg gebeurd is. Volbouwen van 3 lege plekken 

(inbouw), maar daarbij is geen rekening gehouden met verkeer in de aangrenzende 

wijk, hittestress en parkeerproblemen. Daar omheen nog de uitbreiding van Zwolle -

Zuid zonder goede toegangswegen met een dicht slippende Oldeneelallee waardoor 

verkeer sluipwegen gaat zoeken en de Nieuwe Deventerweg gebruikt om snel in het 

winkelcentrum Zwolle-Zuid te komen. Om maar niet te spreken van het milieu. 

Uitlaatgassen kunnen niet worden afgevoerd etc. Het niet volbouwen van alle kavels 

/lege plekken zou hierin ook een bewuste keuze kunnen zijn. Naast uiteraard het 

beperken van de hoogbouw wat de omliggende wijk ook in onbalans brengt.  

ln de Omgevingsvisie lijkt er vooral voor gekozen te zijn om de woningbouw 

doelstellingen centraal te zetten. De andere factoren rondom leefbaarheid, gezondheid, 
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en culturele waarde worden wel genoemd, maar blijken in de Ontwerp-Omgevings 

Effect Rapportage toch vaak niet haalbaar te zijn. Concrete doelstellingen voor 

leefbaarheid in Zwolle moeten niet per wijk of in onderliggende omgevingsplannen 

gedefinieerd worden, maar vragen gemeente regie op strategisch niveau vanuit de 

omgevingsvisie voor geheel Zwolle. Het verdient aanbeveling concrete SMART 

doelstellingen te definiëren voor alle leefbaarheid/gezondheid elementen voor geheel 

Zwolle. Daarnaast als concrete doelstellingen geformuleerd zijn, is het ook noodzakelijk 

om monitoring/toetsing (er wijk/per omgevingsplan/per jaar) in te voeren. Dit vraagt ook 

om multidisciplinaire toetsingscommissies die een omgevingsplan beoordelen en 

bekijken of dit past in zowel woning bouw als leefbaarheidsdoelstellingen. Zonder deze 

aanpassing zal de leefbaarheid in Zwolle per 2030/2040 structureel achteruit gaan, 

hetgeen ook een negatief effect kan hebben op het imago van de stad en op de 

ambities. 
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Datum: Naam belanghebbende: Volgnummer: 

24-11-2020 Particulier 122 

 

 

Tekst zienswijze belanghebbende:  

 

Schriftelijke bevestiging mondelinge zienswijze:  

 

De heer <naam>is woonachtig in Zwolle Zuid, dichtbij de oude Energiecentrale Harculo. 

Hij is bekend met het planproces dat voor dit gebied loopt om het gebied te 

herontwikkelen. De heer <naam> duidt dat vanuit de omgeving input is geleverd voor 

dat plan Harculo, dat door Engie wordt gemaakt. Deze inbreng is sterk gericht op groen, 

landschap en recreatie echter de heer <naam> vraagt zich af waar dit groen is 

gebleven? Engie heeft een concept visie opgesteld voor het gebied., dat o.a. voorziet in 

600 800 woningen. Dit is zeer omvangrijk. Het wordt gewoon een grote stedelijke 

woonwijk. Voor de ontsluiting gaat men uit van de bestaande infrastructuur. Hiertegen 

bestaan veel bezwaren. Gevraagd is om in het aangekondigde verkeersonderzoek ook 

naar alternatieven te kijken.  

 

In de omgevingsvisie wordt een verstedelijkingsonderzoek aangekondigd. De locatie 

Harculo dient daarin natuurlijk te worden meegenomen, zodat er een overwogen keuze 

kan worden gemaakt voor de meest geschikte woningbouwlocatie. Het heeft geen pas 

om daarop vooruitlopend Harculo als kansrijke ontwikkellocatie aan te duiden en al uit 

te werken, gelet op de leefbaarheid, natuurwaarden (natura 2000), landschap van de 

IJsselvallei, waterveiligheid, etc.  

 

Tot slot maakt <naam> melding dat nu al activiteiten plaatsvinden die er op lijken dat er 

al besluiten zijn genomen, zoals snoei en kapwerkzaamheden. 


