
Omgevingsvisie Zwolle 
Actuele opgaven van de stad 
 

23 januari 2018  Saskia Engbers 



Presentatie  

1. Structuurplan 2020 en Omgevingsvisie 2030 

 

2. Principe ‘meervoudige waardecreatie’ 

 

3. Opgaven en ambities van de stad 
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Waarom een nieuwe (toekomst)visie voor Zwolle? 

• Structuurplan 2020 is verouderd  …….. 

 

Veranderingen: 

• Rol van de overheid 

• De positie van de stad 

• Veranderend gebruik van de stad 

 

• En er zijn nieuwe grote opgaven… 

• Verplichte omgevingsvisie 
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Om geven 



Trendanalyse en prognoses als basis 
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• Aantrekkingskracht stedelijke mix functies 

• Kantorenmarkt verandert 

• Binnenstad: blurring, menging functies 

• Stationsgebieden grote steden als 

ontmoetingsplaats 
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Van mono- naar multifunctioneel 



Uitgangspunten Zwolse omgevingsvisie  

‘Zwolle van morgen’  

 

- Verplichte strategische integrale lange termijn visie  

- Gefaseerde aanpak 

- Integrale, adaptieve en cocreatieve visie 

- Vraagt om een proces- en productvernieuwing 

 

- Deel 1: 30 oktober 2017 vaststelling raad 

- Deel 2 : start deel 2 (gebiedsuitspraken, MER, 
afwegingskader, partcipatie)  
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Integrale visie fysieke leefomgeving  

• bouwwerken 

• infrastructuur 

• watersystemen 

• water 

• bodem 

• lucht 

• landschappen 

• natuur 

• cultureel erfgoed 
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Waarom een samenhangende integrale visie? 

Opgaven verknopen op visieniveau  noodzakelijk: 

• Alles hangt met elkaar samen 

• Nieuwe opgaven  

• Minder geld (beheer en ontwikkeling) 

• Samenleving vraagt om een integrale visie 
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Verknopen opgaven als essentie 

• Uitdaging is om de groei van de stad maximaal 

te benutten voor de gewenste doorontwikkeling 

van de stad waarbij opgaven met elkaar worden 

verbonden 

 

• ‘Geen woningbouwopgave maar een 

transformatieopgave’ 

• Meervoudige waardecreatie als basisprincipe 

• Opgaven als kans om ruimtelijke kwaliteit te 

vergroten 
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Wat staat ons de komende tijd te 

doen? ! 
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Met het oog op …. de opgaven van Zwolle 

 

 



Omgevingsvisie deel 1 en deel 2 

Deel 1: 

• Strategische kernopgaven en ambities 

• Uitspraken op niveau van de stad 

• Volledige breedte fysieke leefomgeving pakken 

• Vervangt Structuurplan 2020 nog niet  

• Landelijke pilot  

 

Deel 2: 

• Locatiekeuzes/ MER 

/afwegingskader/uitwerking gebiedsniveau 
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25-1-2018 
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Topambities: 

• DRAGER: Zwolle versterkt en benut het menselijk 

kapitaal van de stad 

• FUNDAMENT: Zwolle behoudt en versterkt haar 

ruimtelijke, cultuurhistorische en landschappelijke 

kwaliteiten 

 

• Zwolle versterkt haar stedelijkheid, wordt nationaal en 

internationaal aantrekkelijker en bestendigt zo haar 

(economische) toppositie als regio  

• Zwolle is in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal 

• Zwolle nodigt uit om samen te werken aan vitale, 

solidaire, gezonde en duurzame stadsdelen  
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• Zwolle versterkt en benut het menselijk kapitaal van 

de stad 

• Mensen (DUS) maken de stad, drager van de stad 

 

• Optimale versterking/benutting vraagt: 

• Maximale ontplooiing 

• Creëren een stedelijk ecosysteem met optimale 

sociale en fysieke verbindingen 

• Benutten doorontwikkeling om maximaal vernieuwing 

te creëren, om een veerkrachtige stad te zijn 



Zwolle deltastad 

• Behoud kwaliteiten stad en landschappen 

• Besef rekening houden met natuurlijke 

omstandigheden van de stad en de 

veranderingen daarin.  

 

• Zwolle Deltastad 
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Topambitie stedelijkheid en economie 

 
• Zwolle versterkt haar stedelijkheid, wordt nationaal 

en internationaal aantrekkelijker en bestendigt zo 

haar (economische) toppositie als regio  

 

• Deelopgaven: 

• Versterken stedelijkheid en vergroten centrumgebied 

• Groei van de stad: binnenstedelijk boven uitbreiding 

• Versterken van economie van stad en regio 
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Topambitie klimaatbestendig en energieneutraal 

 
klimaatbestendig ingericht,  

veilig voor overstromingen en  

aangepast aan extreem weer. 

 Zwolle verzilvert de kansen die 

klimaatbestendige ontwikkeling 



Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

wateroverlast hittestress 

droogte overstroming  

Om geven 

Bebouwde omgeving en landelijk gebied 

Samenhang onderling en met waterveiligheid en zoetwatervoorziening 



Zwolle 

Deventer 

Kampen 

Hasselt 
IJsselmeer 

Vecht 

Watersysteem Overijssel 

A28 

A50 

Groot achterland 

watert af via de 

IJssel-Vechtdelta 



Vrijwel alle Dijken in 

en om Zwolle 

worden de komende 

15 jaar aangepakt 

 

Opgave regionaal 

systeem: Dijken 

versterken en/of 

waterrobuuste 

inrichting 
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Dijken in en rond Zwolle 





25-1-2018 25 

Om geven 

Topambitie  

vitale,  

gezonde,  

duurzame en  

solidaire stadsdelen 

 

 

 

 

 

 

Wij nodigen uit… 

Op basis van .. 



 Gezondheid 

 brede benadering 
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                            Veel inspiratie ! 
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www.zwolle.nl/omgevingsvisie 

omgevingsvisie@zwolle.nl 

http://www.zwolle.nl/omgevingsvisie

