Korte terugblik raadsplein debatronde d.d. 16 oktober 2017
Omgevingsvisie, deel 1
In het voorstel wordt de raad gevraagd om in te stemmen met deel 1 van de omgevingsvisie
‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’, met daarin de kernopgaven en ambities voor de
omgevingsvisie. Deze ambities moten de basis vormen voor de uitwerking in deel 2, met
ontwikkelrichtingen en kwaliteiten van gebieden en locaties in Zwolle.
De fracties zijn over het algemeen positief over de opgaven en de ambities die in deel 1 van de
omgevingsvisie zijn geformuleerd. Er is waardering voor de wijze waarop op het menselijk
kapitaal centraal wordt gesteld, waarop aandacht is voor het thema gezondheid en tevens voor
het verzette werk. De fracties gaan verder onder andere in op inbreiding versus uitbreiding en
mogelijke locaties hiervoor, op de relatie tussen de stad en het buitengebied, op ruimte voor
groen in de stad en op de aandacht voor natuur en milieu in de omgevingsvisie. Verder wordt
de wethouder nadrukkelijk gevraagd om bij de uitwerking naar deel 2 stevig in te zetten op
betrokkenheid van inwoners op verschillende schaalniveaus.
In zijn reactie op het debat geeft de wethouder aan dat er binnen ruimtelijk beleid een transitie
gemaakt moet worden naar integraal beleid op lokaal niveau. Daarbij moet de komende periode
het ‘hoe en waar’ steeds verder uitgewerkt worden. De input wordt gehaald in de stad, waarbij
steeds terug gelegd en gecheckt moet worden of we nog op de goede weg zijn en waar
eventueel bijstelling of actualisatie nodig is. Sommige ambities en opgaven lijken misschien op
gespannen voet te staan, maar vaak is juist ook verbinding mogelijk of moeten keuzes gemaakt
worden. Zo wordt ingezet op meer woningen, zoveel mogelijk door inbreiding, maar is in de
stedelijke omgeving ook ruimte nodig voor groen en ontmoeting. De groene waarden worden
juist ook in deel 2 gewaardeerd door natuur en milieu uitgebreid een plek te geven. Over dit
onderwerp en over de toekomstige bestemmingen van het buitengebied blijft de wethouder in
gesprek met natuur- en milieuorganisaties, agrariërs en de regio. De wethouder doet verder een
aantal toezeggingen. Ten eerste komt er een procesvoorstel over het betrekken van inwoners,
ook op wijkniveau, bij het opstellen van deel 2 van de omgevingsvisie. Verder wordt het inzetten
van de economische effectrapportage (EER) meegenomen in de omgevingsvisie en tenslotte
zal bezien worden of er een natuurwaardenkaart kan worden opgenomen in de omgevingsvisie.
Aan het eind van de bespreking wordt besloten dat het voorstel voldoende is besproken en kan
worden geagendeerd voor de besluitvormingsronde op 30 oktober aanstaande.

