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Tijdens de debatronde op 16 oktober jongstleden over de ‘Omgevingsvisie deel
1’ heeft wethouder Anker toegezegd te bezien of een natuurwaardenkaart
opgenomen kan worden in dit deel van de Zwolse omgevingsvisie.
Het college heeft het verzoek ter harte genomen en wil een natuurwaardenkaart
opnemen in de Zwolse omgevingsvisie. De kaart gaat onderdeel uitmaken van
de ‘Atlas van Zwolle’, deel B van de de omgevingsvisie deel 1. Specifiek gaat
het dan om hoofdstuk 3 van die atlas: Het stedelijk weefsel.
Wat is een natuurwaardenkaart? Een natuurwaardenkaart laat alle
waarnemingen van ‘rode lijst-soorten’ (zeldzame en/of bedreigde planten en
dieren) van de afgelopen vijf jaar voor Zwolle op kaart zien. De waarnemingen
worden landelijk verzameld in een valide databank. Als voorbeeld is een kaart
met de categorie ‘vaatplanten’ bijgevoegd. De definitieve kaart gaat bestaan uit
een optelsom van meerdere categorieren van rode lijst-soorten. Op dit
abstractieniveau heeft de kaart vooral een signalerende functie, die in het
vervolgtraject (deel 2 omgevingsvisie) nog verder uitwerking krijgt.
Naast het maken van een natuurwaardenkaart vindt het college het ook
belangrijk te noemen welke rol deze kaart in het vervolg van het traject van de
omgevingsvisie gaat spelen. Daarover het volgende. Hoofdstuk 4 (vanaf pagina
80) van de omgevingsvisie deel 1 beschrijft in hoofdlijnen hoe we gaan komen
tot een deel 2. Deel 1 en 2 vormen samen één omgevingsvisie voor de gehele
gemeente Zwolle. Een eerste belangrijke stap in deel 2 is het formuleren van
basiswaarden en ruimtelijke kwaliteiten van gebieden in Zwolle. Hieronder
vallen onder andere de cultuurhistorische, landschappelijke én ecologische
kwaliteiten die de gemeente rijk is. Het formuleren van die basiswaarden en
ruimtelijke kwaliteiten is van belang om aan de voorkant van een ruimtelijk
planvormingsproces een goede afweging te maken bij veranderingen in de
fysieke leefomgeving. De Zwolse omgevingsvisie is een essentiele schakel om
hier op een integrale wijze invulling aan te geven. De eerder genoemde Atlas
van Zwolle vormt een belangrijke basis als het gaat om het formuleren van
basiswaarden en ruimtelijke kwaliteiten.
Het college gaat ervan uit hiemee tegemoet te komen aan de wens om een
natuurwaardenkaart op te nemen in de Zwolse omgevingsvisie en kijkt uit naar
uw besluitvorming over de omgevingsvisie deel 1 op 30 oktober aanstaande.
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Wij zullen u informeren wanneer de natuurwaardenkaart gereed is. Wij
verwachten dat dit op korte termijn, binnen enkele weken, kan.
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