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Een groene, gezonde en levendige stad waar de verbeelding 

spreekt 

Een strand, palmbomen en mannen in pak die bier drinken. Dat is het eerste beeld 

dat onze Omgevingsvisie ons geeft. Voorzitter, er zijn gewoon dingen in het leven die 

ik niet begrijp. Dit is er een van. Dit beeld staat in ieder geval niet voor het beeld van 

Zwolle zoals D66 dat voor zich ziet. Natuurlijk horen de bierdrinkende mannen in pak 

ook bij Zwolle, maar de krachtige visie op klimaatadaptatie die we in de 

omgevingsvisie terugzien betreft toch echt water en geen bier. 

Zo krachtig als klimaatadaptatie neergezet is, zo bekaaid komt de natuur terug in de 

visie. Zoals het college schrijft “stelt de omgevingsvisie geen strengere 

omgevingswaarden” voor. Dat terwijl de natuur in elk scenario onder druk staat en de 

ambitie is dat we de natuur versterken. Dat gaan we wat D66 betreft dus ook echt 

doen. En dat betekent dus dat we soms scherpere keuzes moeten maken.  

Zoals ik namens D66 eerder betoogde is het gevaar van een visie waarin alles bij 

elkaar komt dat de afweging van alle belangen in de praktijk leidt tot compromissen 

en daarmee tot een grijze middenmoot. Elk belang wordt een beetje meegenomen 

zodat je uiteindelijk geen echte kwaliteit meer hebt. Dat voorzitter kan en mag niet de 

bedoeling zijn van een toekomstvisie. We moeten heldere keuzes maken en de 

zekerheid geven dat bepaalde waarden zoals natuur, maar ook gezondheid goed 

geborgd zijn.  

Voorzitter, D66 ziet graag dat de gemeenteraad zich uitspreekt op een aantal 

belangrijke punten zodat het college daar weloverwogen uitvoering aan kan geven. 

Die punten heb ik ondergebracht onder drie thema’s: de inhoud van de visie, de 

spelregels en de realisatie of sturingsfilosofie. 

Levendigheid en kwaliteit ontstaat daar waar van alles gebeurt 

Inhoudelijk. Het deel over klimaatadaptatie spreekt aan, het is toekomstgericht en 

gaat uit van een multifunctioneel landschap in de bebouwde omgeving en 

daaromheen. De gemeente gaat op zoek naar het herstel van nieuwe 

waterverbindingen, dit biedt ook kansen voor verkoelingsrecreatie denken wij waarbij 

ik vanuit D66 ook het herstellen van de Westerveldse AA nog mee wil geven.  

Een andere pijler in de visie is functiemenging. Hoewel de visie hierop inzet, vinden 

wij dat dit nog te weinig doorgevoerd is. Zoals eerder door D66 aangegeven, wij 

willen geen hokjesdenken meer en scheiding tussen werk en wonen. Levendigheid 

en kwaliteit ontstaat daar waar van alles gebeurt. Zet dus meer in op functiemenging 

op bedrijventerreinen, deel de terreinen zo in dat bedrijven die stank of 

geluidsoverlast geven bij elkaar zitten zodat je op andere delen meer andere functies 

kunt maken. Doe dit dan zo veel mogelijk tegen de bestaande wijken aan. Dit, en de 

inzet op hoogbouw en transformatie van gebouwen zorgt er voor dat we onze groene 

stadsranden niet of minder hoeven te offeren aan woningbouw.  



Biodiversiteit begint onder de grond 

Dan de ondergrond. Specifiek als aandachtsgebied benoemd, terecht. Echter, voor 

de laag daarboven hebben we weinig aandacht en dat moet wat ons betreft wel 

terugkomen in de Omgevingsvisie inclusief beleid en een uitvoeringsplan. De 

bovenlaag van de aarde bevat hele ecosystemen van diertjes en vegetatie die ook in 

grote mate bijdragen aan de biodiversiteit op / boven de grond. De inzet op 

kringlooplandbouw speelt hier een grote rol in en is ook voor de andere ambities, 

zoals gezondheid en biodiversiteit, onvermijdelijk. Dat in het agrarisch landschap het 

accent ligt op de ontwikkeling van de landbouw is prima, mits dat kringlooplandbouw 

is. (Er staat in de Omgevingsvisie dat andere functies niet hinderlijk mogen zijn voor 

landbouw, terwijl de landbouw wel hinderlijk is voor de andere functies en ambities, 

die zin mag er wat ons betreft dus uit). 

Zoals ik al zei, het college wil geen strengere omgevingswaarden. Maar D66 denkt 

dat dit wel nodig is als het gaat om biodiversiteit. In het onderzoek (OER) van 

RoyalHaskoning lezen we dat de inzet van de gemeente niet leidend is, maar 

faciliterend en niet zal leiden tot grote veranderingen. En die willen we juist wel. 

Natuur moet zichtbaar onderdeel uit maken van de stad, Wat D66 betreft gaan we 

dus wel meer doen dan het minimaal vereiste. Wij willen dat de gemeente samen 

met de natuurorganisaties en inwoners delen aanwijst in het buitengebied waar de 

natuur leidend is en geen “potentiële broedplaats voor pionierende economische 

activiteiten” zoals letterlijk in de visie staat. De spelregels in paragraaf 5.2.4. gaan uit 

van de bestaande situatie, terwijl we juist willen inzetten op versterking. Spelregel 7 

zou wat ons betreft op dat punt aangepast moeten worden. Een 

soortenmanagementplan waaraan op ons initiatief gewerkt wordt kan hier de basis 

voor zijn. Naast een goede nulmeting op het punt van natuurwaarden en een 

stedelijke ecologische hoofdstructuur omdat verbindingen essentieel zijn. 

Hoe ziet een inclusieve stad eruit? 

Voorzitter, niet alleen een veelheid en verscheidenheid aan planten en dieren zien 

we graag in Zwolle, datzelfde geldt voor mensen. D66 deelt de ambitie om een 

inclusieve stad te zijn. Zwolle is een stad voor iedereen, voor mensen zoals jij en ik, 

vluchtelingen, mensen die ondersteuning nodig hebben, mensen die zichzelf redden 

mits we de buitenruimte goed voor hen inrichten (denk aan faciliteiten voor blinden). 

Wij zien de vertaling van deze visie wel enigszins terug in de omgevingsvisie bij de 

tekst over Buitengeluk – waar het in kaart brengen van speel- en sportruimte daar 

wat ons betreft overigens ook bij hoort, zodat hiaten opgepakt kunnen worden - maar 

wij denken dat je hier op een hoger niveau ook op moet sturen. Dus niet alleen bij de 

inrichting van de openbare ruimte, maar ook in de afweging waar initiatieven wel of 

niet plaats kunnen vinden. Denk aan goede spreiding van kwetsbare doelgroepen 

over de wijken, stankoverlast door open haarden of mest, overbodige attentiemasten. 

Ontwikkel Kop van Voorst 

Tot slot voorzitter op de inhoud wil ik namens D66 graag dat er samen met de 

eigenaar en andere belanghebbenden onderzocht wordt of het terrein Kop van 

Voorst (maar liefst 10 hectare) geschikt gemaakt zou kunnen worden voor 



woningbouw en andere functies. Het is een prachtig punt waar je moet denken in 

mogelijkheden en niet in beperkingen. Ja, er moeten zichtlijnen voor de haven 

blijven, maar dat betekent niet dat er niks kan. Als we daar kunnen bouwen, kunnen 

we de door vele Zwollenaren zo gekoesterde groene stadsranden voorlopig met rust 

laten. Dan hoeven we nu misschien nog geen uitleglocatie aan te wijzen. De 

combinatie van hoger bouwen (er liggen nog volop kansen), inbreiden en 

multifunctionele bedrijventerreinen en dan deze Kop erbij maakt dat Zwolle uniek en 

eigen blijft voor de toekomst!  

Heldere spelregels dragen bij aan kwaliteit 

Dan de spelregels. Deze zijn soms helder op een rij gezet, maar soms ook ‘verstopt’ 

in de tekst. Naast de spelregels die in de omgevingsvisie staan voeg ik er graag een 

aantal toe te beginnen met het aanscherpen van architectonische ambities. De 

architectuurambitie zien wij niet terug in de visie, terwijl de architectuur van de 

gebouwde omgeving bijdraagt aan sfeer, uitstraling en het welzijn van mensen. Je 

kunt er opgetogen en blij van worden, maar ook triest.  

Hoewel klimaatadaptatie inhoudelijk zeer op orde lijkt in de visie, lijken de spelregels 

ervoor te ontbreken. De spelregel die toegevoegd zou moeten worden is wat D66 

betreft dat klimaatadaptatie, hittestress en daarmee ook bomen (zoals wij eerder 

toegezegd kregen) opgenomen moeten worden als integraal onderdeel vanaf de 

ontwerpfase bij ontwikkelingen. D66 wil dit benoemen als spelregel zodat het voor 

iedereen ook helder is wat de bedoeling is. 

Tot slot hadden we verwacht dat de SDG’s (Global Goals) explicieter opgenomen 

zouden zijn in de visie. Ze worden genoemd in de inleiding als inspiratiebron en zijn 

vervolgens nergens terug te vinden. 

Stad van inspiratie en verbeelding 

Het laatste onderdeel en misschien wel belangrijkste onderdeel is de 

sturingsfilosofie. Je kunt allerlei doelen en ambities stellen, maar als je daar niet op 

stuurt, ga je ze niet waarmaken. De minimale basis ligt er misschien wel, maar 

volgens D66 is dit niet genoeg. Hoe kan de afweging over de vraag wat waar 

ontwikkeld wordt gemaakt worden? Op basis van welke afwegingskaders? Op basis 

van welke waarden? En, waar is de verbeelding? Waar het ontwerp en de 

professionaliteit? Wat heeft de organisatie zelf nodig om volgens de Omgevingsvisie 

te werken? Is zij sensitief genoeg voor de context, organiseert zij het samenspel 

goed genoeg en is zij transparant in belangen? Nieuwsgierig? Streeft zij naar 

gelijkwaardigheid? Het kan ook iets anders zijn, maar waarom lezen we niks over de 

eigenschappen van de gemeente zelf en de manier waarop zij acteert? 

En waarom is de Stadsbouwmeester geen onderdeel van de sturingsfilosofie en de 

architectuurambitie? Hij of zij kijkt met overkoepelende blik en brengt zaken bij 

elkaar, neemt de stad mee in omgevingsbewustzijn en stuurt op kwaliteit en heeft 

dus toegevoegde waarde. En, hoe sturen we op de belangen van planten en dieren, 

of de prachtige IJssel, want wat ons betreft krijgen zij ook een stem als onderdeel 

van de sturingsfilosofie.  



Er zijn volop creatieve en inspirerende manieren om te sturen op de gewenste 

uitkomst. D66 ziet dat breed en dat begint bij een klimaat waarin mensen op 

inspirerende en professionele wijze meegenomen worden en mee kunnen denken bij 

hun leefomgeving. Mee kunnen denken over de vraag: wat voor stad willen we zijn? 

Dat is een continu en stromend proces waarin de verbeelding een grote rol speelt, 

met een duidelijke plek (online en fysiek) in de stad waar je ideeën kunt bespreken 

en plannen kunt inzien, waar je kunt sparren met ambtenaren om te kijken wel 

participatieproces het beste bij jouw initiatief past, waar je zonder dat er al een plan is 

kunt meedenken over opgave in de stad. Voorzitter, het verbaast ons dat dit college 

hier niet wat meer creativiteit en bevlogenheid toont, maar we hebben goede hoop 

dat een volgend college dit wel ziet! 


