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Op 18 mei vond de OmgevingsTour Opgaven Verbinden plaats in Zwolle. De Gemeente
Zwolle vraagt zich in het kader van de opstelling van de Omgevingsvisie af, hoe het de
grootse opgaven die op de stad afkomen in kan passen in de behoeftes en noodzakelijke
aanpassingen voor een toekomstbestendig Zwolle. Het integraal werken binnen de
multidisciplinaire opgaven lijkt een vanzelfsprekendheid maar is in praktijk weerbarstig en
een verschrikkelijk moeilijk vorm te geven proces.
De Omgevingsvisie is complex. Veel verschillende partijen vinden iets en hoe kan je dat dan
verbinden. Welke keuzes worden gemaakt en hoe worden deze keuzes gepresenteerd.
Welke toekomstvisies spelen er in Zwolle en hoe zijn deze te implementeren in een nieuw
Omgevingsplan.
Kortom complexiteit alom.
Om inzage te krijgen in deze complexe materie maar ook om vragen te stellen en
antwoorden te krijgen is de OmgevingsTour Zwolle georganiseerd door de BNSP in
samenwerking met de Gemeente Zwolle.
Daartoe worden twee plenaire presentaties gegeven, om vervolgens met een panel van
deskundigen en de aanwezige deelnemers de discussie over het thema, aan de hand van
stellingen, aan te gaan.
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De middag wordt geopend door wethouder Ed Anker, onder anderen verantwoordelijk voor
de Omgevingsvisie Zwolle en wordt gemodereerd door Bart Buijs, directeur van Het
Oversticht.

Plenaire presentaties

Saskia Engbers, projecttrekker Omgevingsvisie Zwolle
In haar presentatie wordt de complexiteit van de opgave goed zichtbaar. Welke
onderwerpen worden in de visie behandeld, wie zijn daarbij betrokken en hoe krijg je ze
geïmplementeerd. Hoe krijg je deskundigen maar ook de inwoners van Zwolle betrokken
zonder in te grote abstracties te vervallen. Hoe voorkom je dat men zich van de visie
afwendt. En hoe krijgt je de deskundigen gemotiveerd om de integrale aanpak te
ondersteunen en waar bestaat deze integrale aanpak uit.
Download hier de presentatie van Saskia Engbers.
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Willem Buunk, lector Area Development Windesheim
Vervolgens wordt het woord gegeven aan Willem Buunk, die tot en met deze middag als
lector Area Development aan Windesheim verbonden was.
Zijn presentatie verhoudt zich tot het feit dat integraliteit binnen de opgaven een vrijwel
onmogelijke taak is en dat men keuzes moet durven te maken. Hierbij wordt de waardebenadering van de leefomgeving als leidend ervaren om tot bewuste keuzes te komen die
aan de gestelde normen van de Omgevingsvisie, een invulling kunnen bieden.
Hij definieert 6 morele sferen waaraan vervolgens 40 waarde-benaderingen kunnen worden
gekoppeld. Vanuit deze sferen en waarde-benaderingen, die vooral veel impact hebben op
de leefomgeving van de inwoners van de stad, kunnen de keuzes worden geformuleerd ten
aanzien van de onderwerpen die voor het formuleren van de Omgevingsvisie Zwolle moeten
worden vastgesteld. Dat hierin keuzes moeten worden gemaakt is evident, maar als je die
keuzes kunt beargumenteren dan zal het begrip hiervoor meer gedragen worden. Een visie
die overal over gaat is geen visie, is zijn oordeel.
Download hier de presentatie van Willem Buunk.
Bezoek Spoorzone
Na de plenaire sessie werd een bezoek gebracht aan de Spoorzone van Zwolle, een
transformatiegebied dat voorbeeldmatig is inzake de opgaven die in de Omgevingsvisie van
Zwolle een plek moeten gaan krijgen. We worden verdeeld in drie groepen en gaan op pad
met Nynke Jutten, Henk Snel en Anne-Marie Mosterman-Ekelenburg, allen werkzaam bij de
gemeente Zwolle en betrokken bij de transformatie van de Spoorzone., om het gebied te
verkennen
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Debat
De vormgeving van het debat vond plaats door op voorhand uitgenodigde experts, uit
verschillende disciplines, te laten reageren op stellingen die ze konden adopteren, of door
het formuleren van een stelling vanuit de deskundige geformuleerd.:
Per stelling wordt de mening gevraagd van de deelnemers of men het ermee eens was of
niet. Vervolgens werd een toelichting op de stelling gevraagd aan de “stelling-eigenaar” en
gaat de zaal in debat over de inhoud ervan.
Stelling 1
Herman Reezigt, BURO MA.AN;
Een Omgevingsvisie kan alleen door de overheid opgesteld worden als ‘hoeder van het
algemeen belang’
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Herman verdedigt de stelling: ‘de overheid is kader scheppend om in gezamenlijkheid tot de
keuzes te komen die voor de toekomst van de stad van belang zijn. Zonder keuzes geen visie.
Zonder keuzes wordt een participatieproces een Poolse landdag. De overheid geeft richting.’
Vanuit de zaal klinkt een ander geluid. Inwoners zijn zelf in staat, misschien met de hulp van
de overheid, om de keuzes kunnen maken die noodzakelijk zijn voor de stad. Zij zijn de
gebruikers. In samenhang kan je tot een visie komen. De overheid geeft richting. Zie dat als
het algemeen belang. Vernieuwing komt juist van buiten, niet altijd door de overheid.
Willem Buunk: ‘het vakgebied moet zich op de democratische verankering van de processen
oriënteren zodat belangen van overheid en inwoners samen komen. De professional
(stedenbouwers | planologen) moet de vertaalslag maken en reageren op de inhoud.’ De
overheid beheert het collectieve geheugen, de vakgroep heeft de beschikking tot het
aanbrengen van nieuwe invalshoeken en kan zich als innovator opstellen. De grote vraag is:
wat moet centraal geregeld worden, wat kan decentraal geregeld worden? Moet je een
omgevingsvisie van onderop en binnenuit laten voeden? Gerard-Jan Hellinga stelt dat de
pilot ‘Markedal’, waar door BNSP in samenwerking met burgers en ondernemingen een
omgevingsvisie is gemaakt, bewezen is dat juist van onderop ook tot succes kan leiden. Een
andere opmerking vanuit de zaal is dat je de regio in moet. Je kan niet zomaar ergens
ophouden met de visie vanuit de gedachte dat deze ophoudt wanneer de gemeentegrens is
bereikt. Werk samen met de Provincie en onderschat de rol daarvan niet. Juist de provincie
is in staat om de grens op te rekken. Dat geldt ook voor de veiligheidsregio en de
waterschappen. Partners met een heel andere focus en reikwijdte. Deel kennis is de oproep.
Creëer regionale verbondenheid maar waak voor het feit dat de inwoners van de
woongebieden zich dan terugtrekken omdat ze zich niet meer verbonden voelen.
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Stelling 2
Gerard Jan Hellinga. Bureau HzA | IS Maatwerk;
Weerstand motiveert bewoners om mee te praten over de omgevingsvisie. Leidend hierin
is identiteit; het DNA van de plek en de mensen. Dit bepaalt de toekomst; creëer scherpte
aan de voorkant!
Gerard Jan: ‘pas bij opstand, ga je mee praten. Weerstand is een gezonde modus om
betrokkenheid te creëren. Weerstand is nodig, anders trekt men zich terug of men reageert
niet.’ Vanuit de zaal wordt heftig gereageerd op deze stelling. Weerstand creëert boze
mensen. ‘Ook vanuit een droom of een visie kun je beweging creëren,’ aldus Gooitske
Zijsltra. Volgens Gooitske krijg je vanuit weerstand een heel andere intentie als het gaat om
participeren. Neem bijvoorbeeld Roombeek in Enschede. Hier is vanuit betrokkenheid en
saamhorigheid, niet vanuit weerstand, een nieuwe wijk gebouwd. Vanuit de zaal klinkt weer
een tegengeluid: het is ingewikkeld om met een diverse groep van inwoners in contact te
komen, meestal zijn het dezelfde personen die zich geroepen en aangetrokken voelen om
over dit soort complexe zaken mee te denken. Dat komt volgens Gerard-Jan doordat we bij
het maken van visies te vaak kijken naar het ‘dna van de plek’. We vergeten vaak te kijken
naar het dna van mensen. Door te kijken naar het dna van mensen kom je ook in
verschillende gebieden tot verschillende keuzes, juist omdat mensen anders zijn. Hier moet
de vakgroep in investeren. Houdt rekening met verschillende gemeenschappen binnen je
grenzen, sociale woningbouw verhoudt zich anders dan de woningbouw van villawijken.
Bewoners van deze plekken zijn ook anders ten opzichte van elkaar. Ze zijn niet te
vergelijken. Spreek over draagvlak, wat dat inhoudt en wees scherp daarin. Tot nu toe
worden keuzes nog te veel verhuld. ‘Deze scherpte is belangrijk als je de inhoud van de
deelbelangen helder wilt krijgen,’ aldus Willem Buunk. Tot slot: Wees betrouwbaar en
duidelijk als overheid, dat is de methode om uit het grit te komen.
Stelling 3
Willem Buunk, lector Area Development Windesheim;
De Omgevingsvisie gaat een integraal kader bieden voor alle ontwikkelingen (in de
Spoorzone).
Willem: ‘zoals ik al gezegd heb kun je niet alles in een Omgevingsvisie stoppen. Je moet
keuzes maken. Scherpte aan de voorkant. Opgaven bepalen, die integraal oppakken. Wil je
een omgevingsvisie vormgeven dan zal je altijd kaders moeten scheppen om houvast te
geven aan de intentie van gewenste ontwikkelingen’. De zaal vult aan. Durf keuzes te maken,
bijvoorbeeld, kijkend naar Zwolle, wat doet zich voor: Deltastad (klimaat), supergezonde
stad, super diverse stad, kies en ga van daaruit verder. En voor de Spoorzone, het gebied
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heeft veel potentie voor wonen, werken en recreëren. Maar niet alles kan naast elkaar. Laat
de keuzes landen in de visie.

Volgens Gerard-Jan Hellinga mag Zwolle wel wat brutaler zijn. ‘De doelstellingen zoals nu
geformuleerd zijn braaf. Er mag wel wat meer uitdaging in. Laat de identiteit van Zwolle
meer spreken.’ Vanuit de zaal wordt gereageerd. We moeten als vakgebied kunnen blijven
bijdragen aan deze keuzes. Als je de discussie op kunt zoeken en diepgaande kennis daarbij
integreert, kom je verder. Onze professionaliteit is een groot goed dat behouden moet
blijven. Laat niet alles over aan goedwillende inwoners, zorg dat de vakkennis op een goede
wijze vertegenwoordigd blijft en een basis vormt voor ontwikkelingen en|of transformaties.
Dat betekent ook dat we aan verwachtingsmanagement moeten doen. Voor nietprofessionals is het, ook met de Omgevingswet, allemaal nog steeds ingewikkeld.
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Stelling 4
Gooitske Zijlstra, programmamanager CLUB CELE;
De belangen van minder mondige burgers worden door de complexiteit van de integrale
aanpak onvoldoende meegewogen, in het maken én het gebruiken van de Omgevingsvisie.
Gooitske: ‘ook minder mondige burgers moeten meedoen.’ Volgens haar zijn komt dit aspect
nog niet naar voren in omgevingsvisies. Hoe krijgen we nu iedereen aan tafel? Gooitske:
‘ontwerpend onderzoek (voorbeeld ZZ-atelier Zwolle-zuid) triggert bewoners. Ze gaan
meedoen, meepraten en meedenken. Het gaat er om dat je iedereen op zijn eigen niveau
benadert’. Vanuit de zaal wordt gereageerd. De politiek moet zich richten op de inwoners,
wanneer dit niet gebeurt en wanneer deze mensen niet worden gehoord, heb je een slechte
Omgevingsvisie gemaakt, want niet in overeenstemming met de intentie van je inwoners.
Feitelijk zou je je product zodanig moeten vormgeven dat deze stelling irrelevant wordt.
Daarom moet je de onderwerpen die je in de visie wilt behandelen behapbaar en begrijpelijk
maken voor iedereen. Nu voelt participatie vaak als ‘een vinkje’ op een formulier. Ga actief
communiceren om de minder mondige inwoners te bereiken. Hier moet de vakgroep leren
van professionaliteit op andere gebieden, bijvoorbeeld door te kijken naar het Sociale
Domein.

Stelling 5
Saskia Engbers, projecttrekker Omgevingsvisie Zwolle;
Het verbinden van opgaven op visieniveau is noodzakelijk om de leefomgeving aan te
passen aan de verandering van het klimaat; de Omgevingsvisie is hiervoor het juiste
instrument maar is slechts de start, de opgave vraagt om een vertaalslag in het
Omgevingsplan.
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Saskia: ‘we hebben te maken met een nieuwe opgave die vanuit de Rijksoverheid wordt
opgedragen. De Rijksoverheid wil dat men decentraal over de Omgevingsvisie nadenkt en
daarnaar handelt. Er is een Omgevingsagenda nodig op de lange termijn om de visies en de
plannen in te borgen. Veel partijen (waaronder aannemers, projectontwikkelaars, etc.)
hebben zich nog niet in de Omgevingsvisies verdiept. Hier ligt een taak voor onze vakgroep.
Deze kan de integraliteit van de visie verder helpen door vanuit de professie te reageren.’ De
zaal: het is de grootste intentie om zorg te dragen dat het niet een grote brij van belangen
wordt waardoor realistische keuzes niet meer kunnen worden gemaakt. Een visie moet
schuren, anders heb je niets gemaakt en verdwijnt de visie in een la. Je hebt altijd te maken
met deelbelangen en verwachtingsmanagement. Zorg dat daar duidelijkheid in komt en
schep kaders naar gelang de keuzes die worden gemaakt. Zorg ervoor dat de beroepsgroep
niet in de verdomhoek terecht komt, maar van meet af aan betrokken is bij de
ontwikkelingen ten aanzien van de Omgevingsvisie. Wij zijn nodig om de kaders te stellen.

Slot
Tot slot blikt Bart Buys terug op de middag. Wat nemen we mee in ons werk? Wat kan de
gemeente Zwolle hier mee? Saskia geeft aan dat ze het een waardevolle middag vond en dat
de discussie haar erg aan het denken zet. Waar moeten we als stedenbouwkundigen en
planologen mee verder? Hieronder de tips:
-

Zorg voor een realistische benadering van integrale opgaven. De Omgevingsvisie kan
niet alles regelen. Maak keuzes, formuleer scherpte en werk van daaruit integraal.
Een visie mag schuren. Zonder scherpe keuzes is er geen debat en is de visie een lege
huls.
Maak keuzes duidelijk en helder inzichtelijk, ook voor minder mondige burgers,
bijvoorbeeld via de waardenbenadering.
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-

Gebruik ontwerpend onderzoek om scherpte te creëren.
Kijk naar het ‘dna van mensen’ en niet alleen naar het ‘dna van een plek’.
Blijf vooral uitstralen waar we goed in zijn: ‘het verbinden van opgaven en het
verbinden van mensen’.

De bijeenkomst wordt afgesloten en men kan tijdens de netwerkborrel nog napraten over de
discussiepunten van de bijeenkomst.
De BNSP dankt Bart Buijs voor zijn bijzonder inspirerende moderatorschap, de deskundigen
die tijdens deze middag hun presentaties, visies en stellingen met ons hebben gedeeld en de
Gemeente Zwolle, BrainZ, en alle inhoudelijk betrokkenen voor hun bijdragen aan deze
middag.
Jan Pieter Koppert | Judith Flapper | BNSP | mei 2017
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