
Raadsdebat Nota van uitgangspunten Willemskwartier maandag 30 januari, gemeente Zwolle. 

Bijdrage Swollwacht, raadslid Asia Golunska. 

• We debatteren vandaag over een nadere uitwerking van de visie op de Spoorzone – het 

Willemskwartier. En we zien inmiddels bepaalde constante kwaliteiten in de 

uitwerkingsnotities: een plan voor een mooie innovatieve gebiedsontwikkeling. Een mix van 

eigentijdse voorzieningen. In de toekomst een groen, duurzaam, adaptief gebied. Een mooi 

consortium van partners en een uitgebreid participatieproces. Complimenten. 

 

• De input vanuit Swollwacht concentreert zich op een aantal elementen: wonen, mobiliteit en 

kosten. 

 

Wonen  

• Wat Swollwacht betreft blijft Zwolle gewoon Zwolle en behoudt onze stad zijn eigen 

karakter. We willen van Zwolle geen metropoolregio maken. Niet qua doorgeschoten groei, 

niet qua drukte en niet qua bebouwing. We delen de zorgen van de inwoners ten aanzien 

van de hoogte van gebouwen. We blijven daarin terughoudend ten aanzien van de verdere 

uitwerking. Dat is geen verrassing. Nieuwe wijken moeten ook het unieke karakter van 

Zwolle uitstralen.  

We onderschrijven diversiteit en exclusiviteit. Specifiek de kansen voor combinaties zorg en 

wonen. 

We onderschrijven het koesteren van de cultuurhistorie in de uitwerkingsplannen. 

 

Het college meldt dat de ambitie van 50% betaalbaar woningaanbod niet wordt gehaald 

vanwege de fase van de planvorming. Dit zien we vaker terug in de plannen. En een 

vervolgvraag is natuurlijk: hoe wordt dit gecompenseerd? Is de wethouder het met ons eens 

dat wanneer er een melding gedaan wordt van het niet halen van de ambitie, dat vergezeld 

moet gaan met een compensatievoorstel? Zonder dat de raad daarom moet vragen? Ik doel 

hier op alle raadsstukken. Kan de wethouder dit namens het college toezeggen? Hoe kijken 

de collega’s naar een gezamenlijk voorstel op dit punt? 

 

Mobiliteit  

• We zijn van mening dat schone mobiliteit gestimuleerd moet worden. Ook het aanbieden 

van keuzes, zoals deelmobiliteit en laadinfra, is belangrijk. We zetten echter grote 

vraagtekens bij het autoluw maken van grote gebieden van onze stad.  

 

Naar onze mening zijn de mobiliteitsplannen voor een groot deel gebaseerd op de 

futuristische visies en droombeelden en wordt er voorbijgegaan aan de daadwerkelijke 

behoefte van de inwoners. Dat zeggen we ook duidelijk in ons tienpuntenplan woningbouw. 

Een gezin van tweeverdieners met kleine kinderen of baby’s heeft gewoonweg behoefte aan 

een parkeerplek dichtbij het huis. 

 

We willen graag meer inzichten in de behoefte van onze inwoners aan hubs en deelauto’s, 

voordat we de vrije keuzes van mensen gaan afnemen en hun bewegingsvrijheid inperken. 

 

We willen graag meer inzicht in de verkeerbewegingen nu en de verwachte 

verkeersbewegingen bij de planontwikkeling. Ook willen we inzicht in de olifantenpaadjes en 

mogelijke overlastgebieden. 

https://www.swollwacht.nl/post/tienpuntenplan-woningbouw


 

Voor nu staan wij voor voldoende parkeerplaatsen bij tenminste een deel van de woningen 

in het Willemskwartier.  

Voor wat de afwaardering van de Veerallee betreft: daar stemmen wij nu niet in mee. Wij 

vragen wij het college om dit als een scenario te behandelen. Ook in de verdere uitwerking 

willen we graag meer scenario’s zien waaruit we een keuze kunnen maken. Dit licht ik straks 

nader toe. 

 

Kosten 

• De uitgangspunten worden voorgelegd als een pakket aan gemaakte keuzes. Het leest prettig 

en ziet er goed uit. Daarvoor zeker nogmaals een compliment. Dit zijn echter keuzes op 

hoofdlijnen en in de uiteindelijke uitwerking zijn de kosten bijvoorbeeld een belangrijk aspect 

van wenselijkheid en doelmatigheid van bepaalde ontwikkelingen. Dit geldt zowel voor deze 

als andere NvU’s. We zien in deze nota’s bepaalde uitgangspunten die heel duur in de oren 

klinken. Zoals tunnels, bruggen of werken aan water en kanalen.  

 

We willen duidelijk maken dat de globale uitgangspunten, hoe goed ze ook klinken, ons in 

een later stadium duur kunnen komen te staan. Pas op het moment dat we inzicht in de 

kosten hebben, kunnen we echte keuzes maken.  

 

Is de wethouder het met ons eens dat wanneer er stukken worden voorgelegd aan de raad 

betreffende complexe vraagstukken zoals een gebiedsontwikkeling, dat deze stukken altijd in 

keuzes en scenariovormen moeten worden opgesteld? Zodat de raad inzicht heeft in diverse 

keuzes en consequenties en een eigen mening kan vormen? In plaats van enkel reflecteren 

op de gemaakte keuzes zonder inzicht in de alternatieven? Kan de wethouder dit namens het 

college toezeggen? Hoe kijken de collega’s naar een gezamenlijk voorstel op dit punt? 

 

Lees ook de aanvullende vragen van Swollwacht via de website.  

 

 

https://35093152-afae-4f1a-b91a-14ea1dbe8866.usrfiles.com/ugd/350931_a685f752cdf34f5cb884a2b7de77ae3b.pdf

