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Omgevingsvisie Zwolle
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Wat ga ik vertellen? 

1. Het instrument Omgevingsvisie

2. De Zwolse Omgevingsvisie

a) Omgevingsvisie deel 1

b) Op weg naar een gebiedsgerichte uitwerking

c) Milieueffectrapportage

d) De routekaart, hoe verder

….In relatie tot cultuurhistorie
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1. Het instrument Omgevingsvisie

• Strategische lange termijn visie voor de gehele 
fysieke leefomgeving (integraal)

• Richtinggevend 
• Kaders en randvoorwaarden 

gebiedsontwikkelingen
• Detailniveau: stadsdeel / wijk
• Basis voor het Omgevingsplan
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De Zwolse Omgevingsvisie: waarom?

- Structuurplan uit 2008 verouderd

- Nieuwe opgaven: energietransitie, klimaat, 
mobiliteit, gezondheid etc.

28-5-2019 5

kijk

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH_JOh4abgAhUSElAKHTFECX0QjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2018/01/20180126-Bijlage-18-Stedelijk-presentatie-informatiebijeenkomst-.pdf%26psig%3DAOvVaw3P4RUae5H9Y2jjWAdwf-qe%26ust%3D1549530533242810&psig=AOvVaw3P4RUae5H9Y2jjWAdwf-qe&ust=1549530533242810


De Zwolse Omgevingsvisie: het vertrekpunt

126.000 inwoners in 2018, 140.000 in 2040
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De Zwolse Omgevingsvisie: gefaseerde aanpak

28-5-2019 7

kijk

Ambities en principes 
van Zwolle

Uitwerking van opgaven tot integrale 
locatiegebonden vraagstukken

Uitgangspunten, kaders en prioritering voor 
transformaties in stadsdelen en wijken



De Zwolse Omgevingsvisie: ambities en kernopgaven 
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Presentator
Presentatienotities
Postiioneren, verbinden, vernieuwen, ontplooien en beschermen – meervoudige waardecreatie, inbreiding voor uitbreiding - centrumgebied



De Zwolse Omgevingsvisie: naar een 
gebiedsgerichte uitwerking
- Wat doen we waar?

- 14 vraagstukken: o.a. waardenkaarten

- Werken in multidisciplinaire werkgroepen

- 14 vraagstukken vertalen naar 1 
omgevingsvisie
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Waardenkaarten: hoe ga je daar mee sturen?

- Sturingsprincipes?:
- Ja
- Ja, mits
- Nee, 
- Nee, tenzij

- Welk detailniveau?
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De Zwolse Omgevingsvisie: 
milieueffectrapportage
• Wettelijke verplichting

• In beeld brengen van de milieugevolgen: o.a. 
cultuurhistorie

• Kwalitatieve MER

• Aan de hand van PPP
- Planet: o.a. landschap, ecologie, cultuurhistorie
- People: Zie ‘Zwolle gezond’
- Profit: economische effectrapportage
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4. Milieueffectrapportage voorbeeld
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Tot slot

- Van grof naar fijn
- Agendering
- Bepalen ambities
- Breng in beeld

- Schakelen tussen de schalen

- Integraal werken
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bedankt voor uw tijd
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