
 
 
Aan: College van B&W 
Datum: 12 januari 2020 
Betreft: Art. 45 vragen Stand van zaken ontwikkelingen in de Zwartewaterzone 
 
Op dinsdag 17 en woensdag 18 december organiseerde Team Zwartewaterzone (Bemog en 
BPD en de gemeente Zwolle) twee inloopavonden in wijkcentrum Holtenbroek. Deze 
inloopavonden volgden op twee zogeheten oeverateliers die begin november plaatsvonden. 
Op de oeverateliers werden de geschetste plannen voor de ontwikkeling aan de 
Zwartewaterzone gepresenteerd aan bewoners en geïnteresseerden, die aanbevelingen 
konden doen. Vervolgens werden de aangepaste plannen gepresenteerd en toegelicht 
tijdens de inloopavonden. Onze fractie was beide keren aanwezig in het wijkcentrum en 
heeft zich laten informeren door de betrokken partijen. Tevens zijn we in gesprek gegaan 
met omwonenden en organisaties. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten heeft de PvdA-
fractie een aantal vragen over het proces, maar met name vragen over de aangepaste 
voorgenomen woonverdeling, waardoor er nu nog minder betaalbare woningen lijken te 
worden gebouwd. 
 
PROCES EN PARTICIPATIE 
De beslisnota Gebiedsvisie Zwartewaterzone van 4 december 2018 had volgens het college 
niet het gewenste detailniveau wegens tijdsdruk, ingegeven door de strakke planning van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) door het waterschap Drents Overijsselse 
Delta: “Eind 2019 start het waterschap de definitieve procedure, dan moet er voor de 
ontwikkellocaties van de Zwartewaterzone een definitief ontwerp en een bestuurlijk besluit 
liggen.”  En “Het risico bestaat dat de planning van het waterschap niet wordt gehaald, 
waardoor planontwikkelingen op de deellocaties geen doorgang kunnen vinden en/of met 
een voor de planontwikkeling minder optimale dijkoplossing.” 
 
1. Hoe ver is het waterschap Drents Overijsselse Delta inmiddels met het proces rond het 
HWBP? En aangezien deze plek het beheergebied is van Rijkswaterstaat, is RWS al op de 
hoogte en akkoord met deze voorgenomen plannen? 
2. Wanneer kan de raad de stedenbouwkundige visie voor de Zwartewaterzone verwachten? 
3. Hoe zijn andere maatschappelijke organisaties zoals de Natuurplatform Zwolle, de 
Milieuraad, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel (aangezien er plannen zijn om 
te bouwen in de hoofdgroenstructuur) maar bijvoorbeeld ook de Fietsersbond (gezien de 
zorgen van bewoners om verkeersveiligheid) betrokken bij deze ontwikkelingen en welke 
mate van invloed hebben zij (nog) op de plannen? 
 
WOONVERDELING 
Uit een artikel in de Stentor hebben wij vernomen dat er een woningverdeling van 20%-40%-
40% wordt gehanteerd. Dit wijkt af van de afgesproken verdeling 20%-50%-30% met 
specifiek benoemd de focus op middelduur (uit de nota Visievorming Zwartewaterzone van 1 
oktober 2018) en wijkt ook van de afgelopen najaar in de Ontwikkelstrategie Wonen 
vastgestelde verdeling van 30%-40%-30%. Kortom: minder sociale huurwoningen en minder 
goedkope en middeldure koopwoningen voor starters dan we hebben afgesproken in deze 
raad. Deze aangepaste verdeling is bevestigd door de betrokken partijen op de 
informatieavond. Daarin werd ook gesteld dat dit nodig is om de totale ontwikkeling financieel 
haalbaar te maken.  
 



4. Hoe is deze nieuwe woonverdeling tot stand gekomen?  
5. Is hierover al een beslissing genomen door het college? 
6. Hoe verklaart het college dit voornemen, gezien de grote nood aan sociale huurwoningen 
en vooral betaalbare koopwoningen (in zowel de goedkope als middeldure categorie)? 
7. Met welke verkoop- en huurprijzen kunnen woningzoekende Zwollenaren rekening houden 
op basis van de voorgenomen woonverdeling? Kan dit worden aangegeven met aantallen 
woningen per prijscategorie, uitgesplitst naar huur en koop? 
8. Kan het college inzicht geven in de reden waarom een verdeling van 20%-40%-40% de 
hele ontwikkeling haalbaar maakt en waarom de eerste verdeling van 20%-50%-30% niet? 
Kan het college ook schetsen wat het financieel betekent als er een verdeling van 30%-50%-
20% zou worden gehanteerd?  
 
Er zijn veel andere ontwikkellocaties die niet in de hoofdgroenstructuur en die niet buitendijks 
liggen zoals het IJsselhallenterrein, de Spoorzone, Hanzebad, Stilohal, maar waarover de 
raad al veel eerder heeft vastgesteld dat hier (sociale) woningbouw moet komen. 
 
9. Is er overwogen een andere ontwikkellocatie te koppelen aan het Triferto-gedeelte om dit 
financieel haalbaar te maken? Zo ja, waarom is dat niet gelukt? Zo nee, waarom niet? 
10. In het verlengde daarvan: waren er al eerder plannen voor woningbouw op deze plek of 
klopt onze aanname dat die plannen pas zijn gemaakt na de aankoop van Bemog van het 
Trifertogedeelte? 
11. Er wordt nu uitgegaan van ongeveer 270 woningen, terwijl in het debat in januari 2019 
werd gesproken over 150 tot maximaal 200 woningen. De wethouder gaf zelfs aan dat die 
200 wel “echt ruim” genomen was. Het was een “licht programma”, hetgeen verantwoord zou 
zijn gezien de bebouwing plaatsvindt in de hoofdgroenstructuur. Waarom zou een zwaarder 
programma nu wel verantwoord zijn? En waardoor is die enorme stijging in aantallen ineens 
veroorzaakt? 
12. Er is volgens de laatste schetsen sprake van hoogbouw met een hoogteaccent. Past dit 
binnen de huidige hoogbouwvisie van 2007? Of bij de inmiddels aangepaste hoogbouwvisie? 
En komt die hoogbouwvisie nog los van de omgevingsvisie naar de raad? 
 
Namens de PvdA fractie, 
 
Herman Sieben 
Patty Wolthof 
 
 


