Vragen en antwoorden naar aanleiding van de online informatiebijeenkomst
herontwikkeling Zwarte Waterzone - 18 maart 2021
Versie 26 maart 2021
Leeswijzer:
- Om alle vragen en antwoorden zo transparant mogelijk weer te geven, zijn de vragen op volgorde van
binnenkomst met de letterlijke vraag opgenomen. Het antwoord staat achter de vraag;
- Als u uw eigen vraag zoekt, dan kunt u het beste met de zoekfunctie werken in dit document. Door control
F (windows-apparaten) in te toetsen, kunt u een zoekterm ingeven. Bijvoorbeeld Natuur. U ziet dan alle
vragen die gesteld zijn met de term ‘natuur’;
- De eerste 199 vragen/opmerkingen zijn ontvangen in de chat tijdens en na de online bijeenkomst;
- Indien vragen tijdens de online informatiebijeenkomst zijn beantwoord, staat er ‘privé chat’ in de laatste
kolom;
- Vraag 200 tot en met 221 zijn voorafgaand aan de online bijeenkomst per mail gesteld;
- De vragen die de afgelopen dagen zijn ontvangen, zijn nog niet opgenomen in dit document. Dit document
wordt periodiek aangevuld met vragen en antwoorden;
- Helaas ontkomen wij er soms niet aan om vaktermen te gebruiken in de beantwoording. Mocht een
antwoord niet helder zijn voor u, stuur ons dan gerust een bericht;
- Al deze vragen zijn, met de kennis van nu, zo goed mogelijk beantwoord door
Zwarte Water Ontwikkelcombinatie. Heeft u aanvullende vragen? Stel ze gerust.
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VRAAG
Mogelijk wordt uw vraag
vanavond beantwoord lees
ik net. Op welke wijze
worden de vragen die
vanavond niet beantwoord
kunnen worden
beantwoord?
Ik wil graag vragen stellen
over het Industrie locatie
terrein
Kan er iets verteld worden
over de verschillende
woningtypes en de
verschillende prijsklassess
ten opzichte van vierkante
meters aan woonruimte?
Bij voorbaat dank.

ANTWOORD
Als u uw mailadres achterlaat krijgt u in elk geval een reactie van
ons per mail als het tijdens de uitzending niet lukt.

Chat
Privé
chat

Uw vraag ontvangen we graag nog!

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen appartementen en woningen met een
buitenruimte. De prijzen lopen uiteen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur. Daarnaast willen we buurtbewoners,
samen met de toekomstige bewoners, ook betrekken bij de keuze
voor architectuur, bijvoorbeeld door een klankbordgroep samen te
stellen.
Toelichting na online informatiebijeenkomst
Naar verwachting zijn de woningen in het goedkope segment
tussen de 67 m² en 72 m², de woningen in het middensegment
tussen de 90 m² en 105 m² en de woningen in het dure segment
vanaf 135 m².
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Prijsklassen afkomstig uit ontwikkelkader 2019-2024.
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hoeveel woningen worden
er gebouwd in
holtenbroek?

5

is bemog een particuliere
partij dus een private
partij?
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In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen appartementen en woningen met een
buitenruimte. De prijzen lopen uiteen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur.
De Zwarte Water Ontwikkelcombinatie bestaat uit BEMOG
Projektontwikkeling en BPD Gebiedsontwikkeling, wij zijn private
partijen.

Privé
chat

Er zijn 380 mensen die deze
online bijeenkomst van 18
maart bekijken. Hoe is de
verdeling wijkbewoners /
belangstellenden woningen
(o.a. uitgenodigd via
nieuwbouwmakelaar De
Woningfabriek)?

Hartelijk bedankt voor uw vraag. Deze vraag kunnen we nu niet
precies beantwoorden, maar proberen we later deze week aan u te
beantwoorden. Wilt u uw e-mailadres achterlaten, dan sturen we u
achteraf een reactie per mail.

Privé
chat

Wordt de jachthaven
verplaatst?

Het Zwols Watersportcentrum wordt inderdaad verplaatst naar de
voormalige Botermanhaven.

Privé
chat

Toelichting na online informatiebijeenkomst
Dit hebben wij nog niet in beeld. Bij aanmelding hebben mensen
niet aangegeven wat de reden is om de online bijeenkomst te willen
volgen. Als hierover meer informatie is voegen we het antwoord
toe aan de vraag&antwoord op www.zwartewaterzone.nl.
Privé
chat

Toelichting na online informatiebijeenkomst
In de Zwarte Waterzone komt in de toekomst een nieuwe
jachthaven, passend bij de toekomst van de recreatievaart in
Zwolle. De jachthaven krijgt nagenoeg hetzelfde aantal ligplaatsen.
De plannen voor de inrichting moeten nog gemaakt worden, dit
gebeurt te zijner tijd met de eigenaar/exploitant en alle huurders
van de jachthaven. Wilt u in de toekomst ook met ons meedenken
over de invulling van de jachthaven? Geef het door via het
contactformulier, dan houden we u op de hoogte.
8

Is het ook mogelijk om een
gelijkvloerse bungalow in
dit project te realiseren?

Het woningbouwprogramma bestaat uit ongeveer 20%
grondgebonden woningen (laagbouw) en 80% gestapelde bouw
(appartementen). De grondgebonden woningen hebben meerdere
woonlagen. Er komen geen gelijksvloerse bungalows.
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Goedenavond, mijn ouders
waren ook van plan om
mee te kijken maar
vanwege werk kunnen ze
er niet bij zijn. Is het
mogelijk dat ik een opname
ontvang en die doorstuur
naar ze? Ze hadden zich
ook aangemeld voor deze
informatiebijeenkomst.

De online informatiebijeenkomst wordt opgenomen en zal op de
website www.zwartewaterzone.nl worden geplaatst. Zo kunnen uw
ouders later terugkijken.

Privé
chat
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Hallo, ik ben benieuwd
hoeveel mensen er op dit
moment meekijken. :)

Er hebben zich ongeveer 380 deelnemers aangemeld.
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er is aan de overzijde niet
uitendijks gebouwd maar
op de dijk. Hier was
huisman en
woonwagenkam de dijk

Er is een beperkt aantal buitendijkse woningen in Frankhuis. De rest
van de woningen staat op/achter een nieuw aangelegde verhoogde
kade.
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dijkzicht gaat weg, komt er
nog wel een (kleine)
jachthaven? Bijna
onmisbaar in het plan zoals
Ed Anker net zei?

In de Zwarte Waterzone komt in de toekomst een nieuwe
Privé
jachthaven, passend bij de toekomst van de recreatievaart in
chat
Zwolle. De jachthaven krijgt nagenoeg hetzelfde aantal ligplaatsen.
De plannen voor de inrichting moeten nog gemaakt worden, dit
gebeurt te zijner tijd met de eigenaar/exploitant en alle huurders
van de jachthaven. Wilt u in de toekomst ook met ons meedenken
over de invulling van de jachthaven? Geef het door via het
contactformulier op www.zwartewaterzone.nl, dan houden we u op
de hoogte.
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hoeveel woningen worden
er gebouwd in
holtenbroek?

14

Waarom is de geplande
bouwdichtheid veel groter
dan op de meeste andere
locaties in Zwolle?

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen appartementen en woningen met een
buitenruimte. De prijzen lopen uiteen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur.
De woningdichtheid is op verschillende plekken in Zwolle anders.
Over het algemeen is de woningdichtheid in en rond de binnenstad
wat hoger dan in buitenwijken als Stadshagen, Zwolle-Zuid en AaLanden. Dat kan variëren van plaatselijk 30/40 of soms meer dan
100 woningen per hectare voor de stadsdelen in en rond de
binnenstad en gemiddeld ongeveer 20 woningen per hectare in de
buitenwijken. Hoewel ook daar plaatselijk een hoge dichtheid
gehaald kan worden. Denk aan het winkelcentrum van Zwolle-Zuid.
Holtenbroek is van oudsher een wijk met relatief veel gestapelde
bouw en heeft daarmee een wat hogere dichtheid (40-45 woningen
per hectare) dan de buitenwijken die later in de tijd gebouwd zijn.
Ook met de vernieuwing van Holtenbroek, enige tijd geleden met
de Muziekwijk bijvoorbeeld, is gekozen voor een dichtheid die
aansluit bij de oorspronkelijke opbouw van de wijk. Voor de Zwarte

Toelichting na online informatiebijeenkomst
De terugkijklink staat op www.zwartewaterzone.nl.
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Is het een eis dat we straks
vanuit de stad langs het
ZWARTE WATER richting
het landschap bij de
MAstenbroekerbrug
kunnen wandelen?
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Aan de definitieve
boywplannen moet de raad
toch nog zijn toestemming
geven??

17

is daarmee het
bestemmingsplan al
aangepast aan de nieuwe
situatie?
Wat inmiddels besloten tav
het huizenplan op de plek
waar nu nog de jachthaven
ligt?
mijn emailadres:
Kan er iets verteld worden
over de verschillende
woningtypes en de
verschillende prijsklassess
ten opzichte van vierkante
meters aan woonruimte?
Bij voorbaat dank. Dit keer
met e-mailadres:

18

19
20

Waterzone maken we dezelfde keuze: aansluiten op de dichtheid
en het karakter van Holtenbroek
In de gebiedsvisie is dit verwoord als een sterke wens en ambitie. In
de Zwarte Waterzone worden de oevers daarom toegankelijk
gemaakt. Tijdens de oeverateliers en inloopavonden was dit ook
een van de wensen.

Het klopt dat de raad voor de definitieve plannen nog toestemming
moet geven. Op dit moment wordt er gewerkt aan het
stedenbouwkundig ontwikkelplan. Dit verwachten wij in het tweede
kwartaal aan te kunnen bieden aan de gemeenteraad. Daarna zal
het vervolgproces voor het wijzigen van het bestemmingsplan
starten. Ook hiermee moet de raad instemmen. Als het
bestemmingsplan gewijzigd is, kan er op basis hiervan een
omgevingsvergunning worden afgegeven.
Nee, na het vaststellen van het stedenbouwkundig ontwikkelplan is
het bestemmingsplan niet aangepast. Die procedure volgt daarna.

Past de bouwdichtheid bij
de kwaliteit die jullie nu
schetsen?

Privé
chat

Privé
chat

Met het vaststellen van de gebiedsvisie heeft de gemeenteraad
besloten dat er op deze plek woningen mogen komen. Als aan de
spelregels van de gebiedsvisie wordt voldaan.

Deze vraag is vanavond aan tafel behandeld. Indien u aanvullende
vragen heeft, horen wij ze graag.
Toelichting na online informatiebijeenkomst
In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen appartementen en woningen met een
buitenruimte. De prijzen lopen uiteen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur. Naar verwachting zijn de woningen in het
goedkope segment tussen de 67 m² en 72 m², de woningen in het
middensegment tussen de 90 m² en 105 m² en de woningen in het
dure segment vanaf 135 m².

Prijsklassen afkomstig uit ontwikkelkader 2019-2024.
21

Privé
chat

De woningdichtheid is op verschillende plekken in Zwolle anders.
Over het algemeen is de woningdichtheid in en rond de binnenstad
wat hoger dan in buitenwijken als Stadshagen, Zwolle-Zuid en AaLanden. Dat kan variëren van plaatselijk 30/40 of soms meer dan
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100 woningen per hectare voor de stadsdelen in en rond de
binnenstad en gemiddeld ongeveer 20 woningen per hectare in de
buitenwijken. Hoewel ook daar plaatselijk een hoge dichtheid
gehaald kan worden. Denk aan het winkelcentrum van Zwolle-Zuid.
Holtenbroek is van oudsher een wijk met relatief veel gestapelde
bouw en heeft daarmee een wat hogere dichtheid (40-45 woningen
per hectare) dan de buitenwijken die later in de tijd gebouwd zijn.
Ook met de vernieuwing van Holtenbroek, enige tijd geleden met
de Muziekwijk bijvoorbeeld, is gekozen voor een dichtheid die
aansluit bij de oorspronkelijke opbouw van de wijk. Voor de Zwarte
Waterzone maken we dezelfde keuze: aansluiten op de dichtheid
en het karakter van Holtenbroek
22

Er wordt aangegeven dat
met ruim 200 bewoners de
gebiedsvisie is vorm
gegeven? Dat komt wat al
te positief op mij over.
Destijds heeft Bemog hun
plannen gepresenteerd.
Hier en daar kon in die al
ver uitgewerkte plannen
nog een kleine aanvulling
gegeven worden. Ik hoor
steeds dat eea in
samenspraak wordt
ontwikkeld. Die
samenspraak is echt
nagenoeg nihil. Wat is jullie
definitief van
samenspraak?

Dank voor uw vraag. Wij komen daar graag bij u op terug. Graag
ontvangen wij daarvoor uw mailadres om een reactie te kunnen
geven.

Privé
chat
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Er wordt buitendijks
gebouwd en dat is eigenlijk
gevaarlijk gezien het water.
Hoe wordt gezorgd dat
veilig gewoond kan worden
ondanks het gevaar van
hoog water?

De locatie wordt niet beschermd door een dijk, dat betekent niet
dat de locatie gevaarlijk is. Er wordt rekening gehouden met
hoogwater. De nieuwe woonlocatie zal voorbereid zijn op hoog
water, waardoor er geen schade ontstaat en de woningen te allen
tijde toegankelijk blijven. De veiligheid van de bewoners en
gebruikers van de Zwarte Waterzone komt niet in het gedrang. Hier
is wetgeving voor waar het plan aan moet voldoen.

Privé
chat
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Is die waardevolle
informatie ook
beschikbaar?

Zou u ons een mail kunnen sturen met daarin de specifieke vraag
over welke informatie u het heeft?

Privé
chat
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waar worden de woningen
precies gebouwd en in
welke prijsklasse?

Privé
chat
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welke fase zijn we nu in het
proces? bestemmingsplan?

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen appartementen en woningen met een
buitenruimte. De prijzen lopen uiteen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. Op www.zwartewaterzone.nl kunt u
precies zien waar de woningen komen.
Op dit moment wordt er gewerkt aan het stedenbouwkundig
ontwikkelplan. Wij verwachten deze in het tweede kwartaal aan te
kunnen bieden aan de gemeenteraad. Vervolgens komt de

Toelichting na online informatiebijeenkomst:
Bij het opstellen van de gebiedsvisie hebben wij, in samenwerking
met de gemeente Zwolle, een tweetal avonden georganiseerd
waarbij op beide avonden ruim 100 personen aanwezig zijn
geweest. Na een plenaire toelichting van de bedoeling van deze
avond zijn de aanwezigen uiteengegaan in kleine groepen zodat
eenieder zijn mening kon laten gelden.
Om de meningen te verbeelden zaten er naast ambtenaren en
leden uit de projectgroep, stedenbouwkundigen van de gemeente
Zwolle en Buro MA.AN aan tafel. Deze schetsten op blanco
luchtfoto's de opmerkingen van de aanwezigen. Op basis van deze
tientallen tekeningen en honderden opmerkingen is vervolgens de
gebiedsvisie opgesteld.
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of? en waarom hebben
jullie er niets over gemeld?

bestemmingsplanwijziging. Op www.zwartewaterzone.nl staat
binnenkort uitgebreid het vervolgproces.

wordt het project gasloos?
is er stadsverwarming of
wordt er eventueel met
waterstof gewerkt. komen
overal balkons?zijn er
zonnepanelen .koken op
inductie? is er een beroep
gedaan op bv energiefonds
Gemeente Zwolle? kan de
grondprijs nog omlaag?
Welke doelgroep heeft
men in gedachten. is er een
huismeester , beheerder?
Bemiddelen in overlast bv.
is er intercom met beeld? zi
er een standaard
hangtoilet? is er keuze
vrijheid.bv keuken, tegels
etc. hoe zit het met de
ventiilatie? ruik je niet de
koolraapjes vd buren? hoe
hoog is het aanrecht? is de
woning geheel
rolstoelgeschikt? Hoe
liggen de appartemeneten
Voor en achterkant
gebouwd? is er een eigen
kelder? heb je een eigen
parkeerplek?is er
uniformiteit in
zonnewerende
voorzieningen?

Het project zal voldoen aan de geldende BENG-regelgeving. Naast
de wettelijke vereisten m.b.t. duurzaamheid willen wij de
bebouwing graag aansluiten op de toekomstige geothermische
bron van de gemeente Zwolle en zal het Zwarte Water worden
ingezet als extra verwarming en verkoeling.

28

Voor de omwonenden is
het niet prettig, zo’n
radiostilte. Waarom is dit
gebeurd?? Dat had toch
niet gehoeven?

29

Even checken of het klopt
dat ik nog geen enkele
vraag voorbij zie komen?

Na de 2 Oeverateliers en 2 inloopbijeenkomsten in november en
december 2019 zijn we aan de slag gegaan met de opmerkingen
vanuit onder meer de buurt en de gemeente. Een belangrijk
onderdeel daarvan was het doen van aanvullende onderzoeken.
Dergelijke onderzoeken kosten veel tijd, bij de natuuronderzoeken
is bijvoorbeeld rekening gehouden met het broedseizoen. Dit
hadden we moeten laten horen, in plaats van de radiostilte die is
opgetreden het afgelopen jaar. De informatiebijeenkomsten en
Oeverateliers hebben een groot aantal aanpassingen aan de
plannen opgeleverd. Deze worden verwerkt in het
stedenbouwkundig ontwikkelplan.
Dat klopt. Vragen worden in privé-chats beantwoord en komen in
de week van 18 maart op www.zwartewaterzone.nl.

30

is er vloerverwarming

27

Privé
chat

De overige vragen die u stelt zullen in een latere fase aan bod
komen. Indien u zich aanmeldt via de website
www.zwartewaterzone.nl zult u op de hoogte gehouden worden
van de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig
ontwikkelplan.

Dat klopt!
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zijn jullie ook aan de
overkant bij mensen
geweest?

Bewoners aan de overkant van de Zwarte Waterzone, in
Stadshagen, zijn uitgenodigd voor de Oeverateliers. De
huisbezoeken hebben alleen in de wijk Holtenbroek
plaatsgevonden.

32

Met hoeveel mensen uit de
James Last flat is er dan
gesproken?

Er is gesproken met een drietal bewoners van de James Last-flat
tijdens huis-aan-huisbezoeken. Daarnaast zijn alle bewoners
uitgenodigd voor alle Oeverateliers.

33

s bemog een particuliere
partij dus een private
partij?

De gemeente bepaalt de kaders voor de ontwikkeling van het
gebied. De gemeente heeft geen grondpositie, dus ook geen
financieel belang.

Privé
chat

dus de gemeente hangt
zich op aan een partij die
winst moet maken?
34

Het terrein van Leenman
Scheepswerf is op dit
moment nog niet
opgenomen in de plannen,
Hoe ziet dit eruit in de
toekomst? Zijn er
gesprekken gaande of
afspraken in de maak om
dit terrein aan het plan toe
te voegen?

Het terrein van Leenman is momenteel niet opgenomen in de
plannen. Het stedenbouwkundig ontwikkelplan houdt er rekening
mee om de locatie in de toekomst te verbinden aan de
gebiedsontwikkeling. Dit komt vanavond ook aan tafel aan bod.

Privé
chat

35

Kunnen de plannen per
mail aan ons worden
togestuurd? Graag zou ik
dit met het bestuur van de
ondernemersvereniging
bespreken

Wij maken graag een afspraak met u om de plannen toe te lichten.
Wilt u uw e-mailadres achterlaten?

Privé
chat

36

Kunnen we die
onderzoeken naar flora en
fauna ook inzien?

Privé
chat

37

Wat gaat er gebeuren met
de beschutte ligplekken
van jachthaven de Hanze?
Blijft er een plek in Zwolle
voor onze boot?

Op dit moment worden de onderzoeken afgerond en verwerkt in
het stedenbouwkundig ontwikkelplan. Bij indiening van het
stedenbouwkundig ontwikkelplan aan de gemeenteraad worden de
onderzoeken openbaar.
.
In de Zwarte Waterzone komt in de toekomst een nieuwe
jachthaven, passend bij de toekomst van de recreatievaart in
Zwolle. De jachthaven krijgt nagenoeg hetzelfde aantal ligplaatsen.
De plannen voor de inrichting moeten nog gemaakt worden, dit
gebeurt te zijner tijd met de eigenaar/exploitant en alle huurders
van de jachthaven. Wilt u in de toekomst ook met ons meedenken
over de invulling van de jachthaven? Geef het door via het
contactformulier op www.zwartewaterzone.nl, dan houden we u op
de hoogte.

38

Hoe ga je de flora en fauna
in stand houden wanneer
er zoveel meer mensen

Het in stand houden van de wettelijke beschermde soorten is
verplicht. Wij denken echter leefomstandigheden voor veel nietbeschermde soorten te kunnen creëren en/of verbeteren. De

Vragen en antwoorden naar aanleiding van online informatiebijeenkomst
herontwikkeling Zwarte Waterzone 18 maart 2021

versie: 25/3/21

Privé
chat

(lees: rommel,
geluidsoverlast,
stankoverlast etc) op zo’n
klein gebied gaan wonen?

biodiversiteit is in stedelijke gebieden groot. Dat lijkt tegenstrijdig,
maar is het niet. Hier is al veel kennis over. In de Zwarte Waterzone
hebben we te maken met een overgang van een stedelijk naar een
natuurlijk landschap en dat is bijzonder aantrekkelijk voor veel
verschillende dier- en plantensoorten. Afhankelijk van het soort
wordt het gebied ingericht. Sommige diersoorten storen zich niet
aan de mens, maar anderen wel. Verschillende vogels zijn
gemakkelijk aan te trekken met nestgelegenheid. Voor de veel
schuwere otter moet je bijvoorbeeld denken aan het inrichten van
schuil- of vluchtmogelijkheden. Welke soorten precies en welke
maatregelen wordt in later stadium van het inrichtingsplan verder
uitgewerkt.

39

Wanneer komen de
onderzoeksresultaten ook
beschikbaar / inzichtelijk
voor ons? (onbewerkt)

Op dit moment worden de onderzoeken afgerond en verwerkt in
het stedenbouwkundig ontwikkelplan. Bij indiening van het
stedenbouwkundig ontwikkelplan aan de gemeenteraad worden de
onderzoeken openbaar.

Privé
chat

40

Wandelen in een rustige
groene omgeving. Dat is
wat we willen. Een mooi
streven. Hoe gaan we dat
voor elkaar krijgen met
zoveel meer mensen?

De stad groeit en wordt drukker. Het mooie van deze ontwikkeling
is dat er wel een continue buitenruimte ontstaat die grotendeels
toegankelijk wordt, langs het water. Een wandeling langs het water
wordt straks dus echt mogelijk.

Privé
chat
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valt de oude werf Leenman
ook binnen het gebied?

Privé
chat
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Is bekend hoe erg vervuild
Triferto is? gezien de
historie?

Het terrein van Leenman is momenteel niet opgenomen in de
ontwikkelplannen, maar maakt wel onderdeel uit van de
gebiedsvisie. Het stedenbouwkundig ontwikkelplan houdt er
rekening mee om de locatie in de toekomst te verbinden aan de
gebiedsontwikkeling. Dit komt vanavond ook aan tafel aan bod.
Dit wordt nog onderzocht door middel van bodemonderzoek.

43

Waarom in het voormalig
industrie terrein (tegenover
hornbach) is er geen
bestemming ook voor
wonen? bijv met
hoogbouw?

De gemeenteraad van Zwolle heeft besloten dat er binnen de
geluidscontouren van Voorst geen woningen gebouwd mogen
worden. Het gebied waar u op wijst, valt binnen deze
geluidscontour.
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44

Word er ook gekeken naar
de standplaats van
vrachtwagens Scania

Deze vallen niet in het visiegebied.
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45

wordt de Klooienberglaan
fietssnelweg? en worden
auto's geweerd uit het
gebied?

De Klooienberglaan is geen eigendom van de ontwikkelcombinatie.
Tijdens de Oeverateliers is door veel buurtbewoners aangegeven
dat hier veel fietsverkeer is en dit in combinatie met autoverkeer
gevaarlijke situaties oplevert. Het wel of niet maken van een
fietsstraat is een keuze van de gemeente Zwolle.
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46

Welk deel van de
Hanzehave wordt
opgeofferd voor het plan?
Kunt u dat en het
overblijvende deel in beeld
brengen op basis van kaart
of luchtfoto huidige
situatie?

Bij jachthaven de Hanze komen op de plek van de parkeerplaatsen
en de stallingsplaatsen woningen. Op www.zwartewaterzone.nl
kunt u de overzichtskaarten vinden.

47

Hoe houden jullie het
dijkgebied bij de
jachthavens veilig voor
recreanten? Fietsers,
hardlopers, wandelaars,
spelende kinderen, etc. als
daar een grote stroom aan
verkeer naartoe gaat?

Er is bewust gekozen voor één gecentreerd oversteekpunt bij de
Palestrinalaan voor de woningen in de Zwarte Waterzone. Hierdoor
is de kruising van langzaam verkeer op de dijk overzichtelijk. De
bestaande functies die samenhangen met de jachthavens
(ligplaatsen, theehuis en woningen rondom haven) blijven
overigens gebruik maken van de bestaande ontsluiting.

48

zijn de sheets, zoals de
planning en de verwerkte
onderdelen uit de inspraak
ook te delen?

De online informatiebijeenkomst, inclusief de getoonde beelden,
staan op www.zwartewaterzone.nl.
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Aanvullend na online informatiebijeenkomst:
Klik hier voor de directe link

zijn de sheets, zoals de
planning en de verwerkte
onderdelen uit de inspraak
ook te delen?
49

wat zijn op dit moment de
verkeersintensiteiten in de
Obrechtstraat? En wat
worden die volgens de
verkeersmodellen als het
gebied Triverto wordt
ontwikkeld?

De toekomstige verkeersintensiteit van de nieuwe stadskades zijn
door onderzoeksbureau RHDHV onderzocht. De uitkomsten hiervan
liggen ter beoordeling bij de gemeente Zwolle.

50

Is er al een schets van hoe
deze woningen eruit
komen te zien?

Dit is een vervolgstap in de uitwerking van het plan.
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Wanneer wordt de bouw
gestart?

De bouw start naar verwachting in 2024.
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welke aanpassingen zijn er
gedaan nav oeverateliers

De online informatiebijeenkomst, inclusief de getoonde beelden,
staan op www.zwartewaterzone.nl.
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53

In hoeverre is Leenman
betrokken? Dat is namelijk
een zeer opvallend deel
van het industriegebied.
Zowel vanaf de dijk, de wijk
en de brug
Zwartewaterallee.

Het terrein van Leenman is momenteel niet opgenomen in de
ontwikkelplannen, maar maakt wel deel uit van de gebiedsvisie. Het
stedenbouwkundig ontwikkelplan houdt er rekening mee om de
locatie in de toekomst te verbinden aan de gebiedsontwikkeling.

Bij indiening van het stedenbouwkundig ontwikkelplan aan de
gemeenteraad worden de onderzoeken openbaar.
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54

Is al we duidelijk via welke
hoofdader de nieuwe wijk
qua auto's wordt
ontsloten? Met de
aanwezigheid van Deltion
staat het in de middag
geregeld helemaal vast qua
auto's en bussen als
Deltion leeg loopt.

De wijk Holtenbroek wordt door middel van de huidige hoofdwegen
ontsloten. Mobiliteitsberekeningen hebben aangetoond dat het
huidige wegennetwerk volstaat. De oprit vanaf de Palestrinalaan
naar het woningbouwgedeelte moet aangepast moeten worden om
aan te sluiten bij het nieuwe gebruik. In samenwerking met de
gemeente Zwolle wordt er momenteel nog verder onderzoek
gedaan naar hoe de wijk en de beide deellocaties het beste
ontsloten kunnen worden.
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Het is dan echt heel
jammer dat Hornbach er is
gekomen en VARO er nog
is.

Bedankt voor uw reactie.
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Wordt er vanavond ook
verder in gegaan op de
planning van de bouw van
de woningen? Wanneer de
bouw begint? Wanneer en
hoe de verkoop verloopt en
wanneer en in welke staat
de woningen worden
opgeleverd?

De planning staat binnenkort op www.zwartewaterzone.nl. Het is
mogelijk om u in te schrijven als geïnteresseerde via
www.zwartewaterzone.nl. Zo kunnen we u op de hoogte houden
van de ontwikkelingen en start verkoop.
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Hoe vindt de inschrijving
voor de koopwoningen
plaats? Wanneer starten
deze?

Het is mogelijk om u in te schrijven als geïnteresseerde via
www.zwartewaterzone.nl. Zo kunnen we u op de hoogte houden
van de ontwikkelingen en start verkoop.

58

Wij zijn benieuwd of er ook
ééngezinswoningen
komen?

59

Als de tendens is 'ze krijgen
er ook wat voor terug' dan
zie ik alle toekomstige
ontwikkelingen en
besluitvorming zeer treurig
tegoed. Hoe gaan jullie
deze zorg wegnemen?

Dat klopt. In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen,
zowel koop als huur. Er komen appartementen en woningen met
een buitenruimte. De prijzen lopen uiteen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur.
Na de 2 Oeverateliers en 2 inloopbijeenkomsten in november en
december 2019 zijn we aan de slag gegaan met de opmerkingen
vanuit onder meer de buurt en de gemeente. Een belangrijk
onderdeel daarvan was het doen van aanvullende onderzoeken.
Dergelijke onderzoeken kosten veel tijd, bij de natuuronderzoeken
is bijvoorbeeld rekening gehouden met het broedseizoen. Dit
hadden we moeten laten horen, in plaats van de radiostilte die is
opgetreden het afgelopen jaar. De informatiebijeenkomsten en
Oeverateliers hebben een groot aantal aanpassingen aan de
plannen opgeleverd. Deze worden verwerkt in het
stedenbouwkundig ontwikkelplan.
Hieronder geven we beknopt weer hoe de vervolgstappen qua
participatie er in de Zwarte Waterzone uitzien:
 Er komt een vast contactpersoon voor de buurt. Hij of zij
wordt voor de omgeving het gezicht in de wijk, is zowel
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online als fysiek (zodra het weer kan in verband met Covid19) aanwezig en bereikbaar. Ook tijdens alle volgende
participatiemomenten.
In de wijk spelen verschillende ontwikkelingen, denk aan de
ontwikkelingen rondom de Zwarte Waterallee, de
Stadsdijken, de nieuwbouw van Van der Capellen
Scholengemeenschap, de energietransitie en de Zwarte
Waterzone. De Zwarte Water Ontwikkelcombinatie wil in
overleg met de gemeente onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn voor een regelmatig terugkerende
bijeenkomst, vergelijkbaar met het Spoorcafé.
In een van de volgende online informatiebijeenkomsten
vertellen we de omgeving en belangstellenden meer over
onder meer mobiliteit en natuur. Hierover zijn we nog met
de gemeente in gesprek.
Na vaststelling van het stedenbouwkundig ontwikkelplan
vragen we de omgeving, toekomstige bewoners en
gebruikers mee te denken over een aantal zaken. Denk aan
de inrichting van het openbare groen en wandelroutes.
Maar ook de keuze voor architectuur, passend bij het
stedenbouwkundig ontwikkelplan, bijvoorbeeld door een
klankbordgroep samen te stellen.
Ook willen we in de toekomst samen met de huidige
gebruikers van de jachthavens nadenken over hoe een
moderne, vernieuwde jachthaven eruitziet. Daarnaast is er
nog ruimte om na te denken over de invulling van het
theehuis.

60

Wat wordt er nu eigenlijk
voor nieuws verteld wat
nog niet ekend was bij
belanghebbenden

De gemeente heeft aan de overzijde buitendijkse kavels uitgegeven.
Deze zijn inmiddels ook bebouwd. In de online
informatiebijeenkomst is uitgelegd hoe de input, die is opgehaald
tijdens de Oeverateliers, verwerkt is in de plannen.

61

die meeneer van het
"bouwfonds" spreekt wel
of ons uitgaans gebied
woont hij hier in
holtenbroek of is hij wat
laatdunkend over onze
holterbrokers?

We betreuren het dat u dit gevoel heeft gekregen. Dit was niet de
bedoeling.

62

Waarop zijn de 280
woningen gebaseerd? Is er
een harde eis voor dit
aantal of kan het ook
minder worden?

Bij de stedenbouwkundige opzet is rekening gehouden met een
bebouwing die aansluit bij de wijk Holtebroek. Het gaat om de
woningdichtheid in dit geval. Holtenbroek is geen typische
buitenwijk met alleen rijtjeswoningen. Er is sprake van een mix van
rijtjeswoningen en gestapelde woningen (appartementen). Die
combinatie zorgt voor een typisch woningdichtheid van ongeveer
45 woningen/ hectare (zo wordt dat uitgedrukt) voor de hele wijk.
Holtenbroek 2 is ongeveer 50 woningen/ hectare en de Muziekwijk
bijna 60 woningen/hectare. De nieuwe ontwikkeling sluit op deze
woningdichtheden aan en past bij Holtenbroek.
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Als het aantal woningen binnen de huidige massa omlaag gaat,
worden de woningen groter. Dit gaat ten koste van het aantal
goedkope en middeldure woningen in het plan. Hiermee wordt dan
niet meer voldaan aan de uiteenlopende prijsklassen en worden de
woningen niet meer toegankelijk voor een brede doelgroep. Dit
willen wij niet, omdat wij vinden dat het woongebied voor alle
inkomensgroepen bereikbaar moet kunnen zijn.
63

Kan er ook wat meer uitleg
gegeven worden over het
geluidonderzoek, omdat er
sprake is van een
gezoneerd industrieterrein
waarbinnen geen
woningen gebouwd
kunnen worden? Is het
akoestisch onderzoek
hiervoor beschikbaar?

Binnen de geluidszonering worden geen nieuwe woningen
gebouwd.

64

De dichtheid van
Holtenbroek wordt
doorgezet in de plannen.
Dit voelt ontzettend
abstract. Kan daar wat
meer toelichting op
komen?

Het gaat om de woningdichtheid in dit geval. Holtenbroek is geen
typische buitenwijk met alleen rijtjeswoningen. Er is sprake van een
mix van rijtjeswoningen en gestapelde woningen (appartementen).
Die combinatie zorgt voor een typisch woningdichtheid van
ongeveer 45 woningen/ hectare (zo wordt dat uitgedrukt) voor de
hele wijk. Holtenbroek 2 is ongeveer 50 woningen/ hectare en de
Muziekwijk bijna 60 woningen/hectare. De nieuwe ontwikkeling
sluit op deze woningdichtheden aan en past bij Holtenbroek.
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De dichtheid van een buurt of wijk wordt berekend inclusief de
wegen, het openbaar groen en eventuele watergangen. In de
Zwarte Waterzone wordt het ook op die manier berekend. Het
Zwarte Water zelf doet niet mee, maar wel het groen en de havens
tussen de bebouwing. Bij elkaar levert dit dus een dichtheid op die
past bij Holtenbroek. Als we alleen de bebouwing meten zonder
groen dan is de dichtheid heel hoog, maar dat zou ook gelden als
we op dezelfde manier zouden meten in Holtenbroek. Het gaat dus
om het totale beeld van bebouwde en onbebouwde delen en
daarmee past de Zwarte Waterzone in Holtenbroek.
Het plangebied van de gehele jachthavens is ongeveer 7 hectare,
gemeten vanaf de Twistvlietbrug tot en met jachthaven de Hanze
(tot de witte villa). Dit hele gebied zit in de gebiedsontwikkeling.
Het gebied waar woningen komen dat is, uitgezonderd de
noordelijke jachthaven, ongeveer 5 hectare. Het plangebied van het
leisuredeel is ongeveer 4 hectare groot.

65

hoe groot is het gebied wat
bebouwd gaat worden met
woningen en wat is de
oppervlakte van het leisure
deel?

66

Wat is de maximale
bouwhoogte?

Bij Deltion wordt het gebouw elf lagen hoog. Bij Dijkzicht is het ook
11 woonlagen op een parkeerlaag en 12 woonlagen op een
parkeerlaag bij de Hanze. De hoogte in meters is bij Deltion is
ongeveer 38 meter, bij Dijkzicht 35 meter en bij de Hanze ongeveer
40 meter.

67

E-mailadres

Hartelijk dank voor uw e-mailadres
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68

de heer Holleman heeft het
over: 'dichtheid hangt af
van waar je meet.. hoe
wordt het geboied
gemeten en is dat
overeenkomstig met
holtenbroek nu (4-45
woningen p. hectare)?

Ja. We meten het plangebied overeenkomstig de regels die hier
algemeen geldend voor zijn. In het geval van het gebied de
jachthavens wordt gemeten tussen Twistvlietbrug en de witte villa,
tussen het Zwartewater en het fietspad op de dijk (het fietspad zelf
doet niet mee in de berekening). De dichtheid van een buurt of wijk
wordt vaak berekend inclusief buurtontsluitingswegen, groen en
water. Grote doorgaande wegen, een rivier, een stadspark of
andere functies dan wonen, worden buiten beschouwing gelaten bij
het berekenen van de dichtheid.

69

dat is belangrijk voor de
juiste dichtheid voor het
gebied.

Wij verwijzen u graag naar het antwoord bij nr 68.

70

wordt bij dit plan het
zwartewater
versmald/ingepolderd?
Want het lijkt er op dat er
onvoldoende ruimte is voor
de bebouwing/park.

Bij het toekomstig woongebied, de jachthavens, blijven de randen
van de oevers gelijk. Bij het industriegebied blijft de kade bij Triferto
ook gelijk. Bij de Botermanhaven komt er een nieuwe oever/dam
om de nieuwe verenigingshaven te begrenzen.

71

Hoe hoog gaan we de lucht
in? Zowel het terrein
tegenover Deltion alsook
naast de Twistvlietbrug?

Bij Deltion wordt de bebouwing elf lagen hoog. Bij Dijkzicht is het 11
woonlagen op een parkeerlaag en 12 woonlagen op een
parkeerlaag bij de Hanze. De hoogte in meters is bij Deltion is
ongeveer 38 meter, bij Dijkzicht 35 meter en bij de Hanze ongeveer
40 meter.

72

Heel mooi project dit!
Leuk dat u enthousiast bent. Deze woningen komen er inderdaad.
Komen er ook woningen of De bouw van de eerste woningen start naar verwachting in 2024.
kavels aan het water, met
de mogelijkheid voor eigen
aanleg van een boot(je)? Bij
Kampen komt bijvoorbeeld
een mooi waterrijk project
met die mogelijkheden. En
wat is ongeveer de termijn
waarop een en ander
gerealiseerd kan gaan
worden?

73

Wat wordt bedoeld met
“wat de lucht ingaan” kan
dat worden
geconcretiseerd?

Met de ‘de lucht in gaan’ wordt bedoeld hoe hoog een gebouw
wordt. De hoogte is aangepast aan de stedenbouwkundige situatie
en de bestaande hoogten in de omgeving. Er wordt gebouwd in
gevarieerde hoogten van 2 lagen tot en met 12 tot 13 lagen. Deze
laatstgenoemde hoogbouw willen wij bij de jachthavens toepassen
op twee bijzondere plekken, namelijk de plek bij de Twistvlietbrug
en de hoek van jachthaven de Hanze, vlak bij het voormalige
theehuis. Bij het industriegebied vormt het hotel een hoogte-accent
dat aansluit op de situatie en de hoogte van de Stradivariusflat. De
hoogteaccenten zijn in lijn met de vastgestelde gebiedsvisie.

74

Is onderzocht hoe groot de
behoefte onder
Holtenbroekers is om via

Ja, dit was een van de nadrukkelijke wensen tijdens de
Oeverateliers. Wij denken dat deze ontwikkeling kan bijdragen aan
de ontdekking van het Zwarte Water (en de dijk) voor
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de oever aan het water te
kunnen komen? Er zijn zat
bewoners die niet weten
dat je nu ook al over de dijk
kan wandelen

Holtenbroekers en andere Zwollenaren. Het doel is mensen te
stimuleren te wandelen en te fietsen. De ontwikkeling is onderdeel
van het verbeteren en vergroten van de recreatiemogelijkheden in
Zwolle-Noord.

75

Is er al een plan voor "het
hotel" b.v. hoogte in bouw
en aanvoer gasten/ lees
parkeren

Hiervoor zijn nog geen uitgewerkte plannen. Dit wordt met een
mogelijke hotelondernemer opgepakt. Voorwaarde is dat er altijd
voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is bij het hotel, zodat er
niet in de wijk geparkeerd wordt.
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76

Gebied niet volzetten met
lampen, er is al veel te veel
lichtvervuiling in de stad.
Het mag best ergens
donker zijn.

Goede tip. Dit gaan we onderzoeken en nader inrichten in de
uitwerking.
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77

Voor de dieren in het
gebied is juist licht niet
goed. Hoor net dat het
veilig moet zijn om er te
fietsen, blijven er ook
donkere gebieden voor de
dieren? Wij vinden juist die
donkere plekken fijn.

Goede tip. Dit gaan we zeker met specialistische hulp (ecologen)
onderzoeken in de uitwerking.
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78

In het gesprek loopt de
ontwikkeling van het
industrieterrein en van de
woningen door elkaar
heen. Er is volgens mij geen
enkel bezwaar voor het
industrieterrein, dat zit
vooral bij de woningen..

Beide gebieden zijn onderdeel van één ontwikkeling en worden in
samenhang meegenomen in het stedenbouwkundig ontwikkelplan.

79

De informatie die
bewoners gaven mbt de
plannen. Op en
aanmerkingen

80

Wij zijn vorig jaar aan het
zwarte water komen
wonen (watervilla's) en zijn
dus ook pas sinds kort op
de hoogte van de de
plannen aan de kant van
Holterbroek. Is er gekeken
naar de zon die in de
ochtend op onze
achtergevels schijnt? We
willen zeker niet dat de
ochtendzon verdwijnt
achter de bebouwing aan

Uw vraag is behandeld aan tafel tijdens de online
informatiebijeenkomst.
Middels schaduwberekeningen zullen we aantonen wat het effect
van de bebouwing is op de bezonning aan de overkant.
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de overkant van het zwarte
water!
81

De keuzes worden
ingegeven door waar de
stad heen wil. Hou
verhoudt zich dat tot wat
de omwonenden willen?
Hoe wordt hun inbreng
gewogen?

Als ontwikkelcombinatie werken wij het plan uit binnen de kaders
van de vastgestelde gebiedsvisie. Tijdens de online
informatiebijeenkomst hebben we laten we zien wat we gedaan
hebben met de opmerkingen van omwonenden en
belangstellenden. Op www.zwartewaterzone.nl vindt u deze
weergave.

82

zijn de sheets, zoals de
planning en de verwerkte
onderdelen uit de inspraak
ook te delen?

De planning staat hier binnenkort ook op.

mijn emailadres voor
eventuele latere
beantwoording:
83

Stadsdijken is toch een
project van het
waterschap? het wordt
steeds in relatie gebracht
met de ontwikkeling van
het gebied. hoe kan dat?

De Stadsdijken is inderdaad een project van het Waterschap.
Aangezien beide ontwikkelingen tegen elkaar aanliggen kennen
beide projecten een verbinding. Het Waterschap en de
ontwikkelcombinatie hebben afgesproken dat ze gezamenlijk kijken
naar meekoppelkansen (hoe ze werk kunnen combineren) om
zodoende ruimte en groen te besparen en geen dubbel werk uit te
voeren.

84

Wij hebben onze boot bij
Hanze liggen. Het hek geeft
ons de veiligheid dat we
daar veilig liggen. Als er
geen hekken meer zijn, is
dit makkelijk voor
criminaliteit.

De jachthavens moeten worden opgeknapt en opnieuw ingericht.
Een belangrijk thema binnen de Zwarte Waterzone is het openbaar
maken van de oevers. Hoe dit zich verhoudt tot veiligheid van de
boten in relatie tot criminaliteit zien wij als een ontwerpopgave.
Hierin zoeken wij naar de juiste balans tussen openbaarheid en
veiligheid. Hier wordt later in het proces met u over gesproken.

85

waarom kregen wij zo laat
een uitnodiging voor deze
avond? en vanmiddag
moest er wederom gemaild
worden over het
inloggen/bijwonen

De uitnodigingen zijn bij ons op vrijdag 5 maart de deur uit gegaan
voor verzending. Helaas heeft het enige tijd geduurd voordat de
uitnodigingen bij de omwonenden in de brievenbus lagen. We
hebben de kijklink pas later aangemaakt, omdat we alle techniek
goed wilden testen voor de online bijeenkomst. In de toekomst
kunnen we wellicht inderdaad beter bij bevestiging van uw
aanmelding direct de kijklink meesturen. Hartelijk dank voor de tip.

86

Welke gebieden zijn nu wel
in bezit van Bemog?

De ontwikkelcombinatie (Bemog-BPD) zijn toekomstig eigenaar van
alle betrokken percelen.

87

wat zijn de
toekomstplannen met de
hoogbouw aan de
palestrinalaan?

Deze complexen zijn in bezit van Zwolse woningcorporaties.
Hierover kunnen wij geen uitspraken doen.
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89

90

wordt het project gasloos?
is er stadsverwarming of
wordt er eventueel met
waterstof gewerkt. komen
overal balkons?zijn er
zonnepanelen .koken op
inductie? is er een beroep
gedaan op bv energiefonds
Gemeente Zwolle? kan de
grondprijs nog omlaag?
Welke doelgroep heeft
men in gedachten. is er een
huismeester , beheerder?
Bemiddelen in overlast bv.
is er intercom met beeld? zi
er een standaard
hangtoilet? is er keuze
vrijheid.bv keuken, tegels
etc. hoe zit het met de
ventiilatie? ruik je niet de
koolraapjes vd buren? hoe
hoog is het aanrecht? is de
woning geheel
rolstoelgeschikt? Hoe
liggen de appartemeneten
Voor en achterkant
gebouwd? is er een eigen
kelder? heb je een eigen
parkeerplek?is er
uniformiteit in
zonnewerende
voorzieningen?

Het project zal gasloos zijn en indien mogelijk zal er gebruik
gemaakt worden van geothermie en zal het Zwarte Water als
energiebron gebruikt worden.

Er wordt aangegeven dat
met ruim 200 bewoners de
gebiedsvisie is vorm
gegeven? Dat komt wat al
te positief op mij over.
Destijds heeft Bemog hun
plannen gepresenteerd.
Hier en daar kon in die al
ver uitgewerkte plannen
nog een kleine aanvulling
gegeven worden. Ik hoor
steeds dat eea in
samenspraak wordt
ontwikkeld. Die
samenspraak is echt
nagenoeg nihil. Wat is jullie
definitief van
samenspraak?

Na de 2 Oeverateliers en 2 inloopbijeenkomsten in november en
december 2019 zijn we aan de slag gegaan met de opmerkingen
vanuit onder meer de buurt en de gemeente. Een belangrijk
onderdeel daarvan was het doen van aanvullende onderzoeken.
Dergelijke onderzoeken kosten veel tijd, bij de natuuronderzoeken
is bijvoorbeeld rekening gehouden met het broedseizoen. Dit
hadden we moeten laten horen, in plaats van de radiostilte die is
opgetreden het afgelopen jaar. De informatiebijeenkomsten en
Oeverateliers hebben een groot aantal aanpassingen aan de
plannen opgeleverd. Deze worden verwerkt in het
stedenbouwkundig ontwikkelplan.

De overige vragen die u stelt zullen in een latere fase aan bod
komen. Indien u zich aanmeld via de website
www.zwartewaterzone.nl zult u op de hoogte gehouden worden
van de verdere uitwerking van dit stedenbouwkundige programma.

Hieronder geven we beknopt weer hoe de vervolgstappen qua
participatie er in de Zwarte Waterzone uitzien:
 Er komt een vast contactpersoon voor de buurt. Hij of zij
wordt voor de omgeving het gezicht in de wijk, is zowel
online als fysiek (zodra het weer kan in verband met Covid19) aanwezig en bereikbaar. Ook tijdens alle volgende
participatiemomenten.
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In de wijk spelen verschillende ontwikkelingen, denk aan de
ontwikkelingen rondom de Zwarte Waterallee, de
Stadsdijken, de nieuwbouw van Van der Capellen
Scholengemeenschap, de energietransitie en de Zwarte
Waterzone. De Zwarte Water Ontwikkelcombinatie wil in
overleg met de gemeente onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn voor een regelmatig terugkerende
bijeenkomst, vergelijkbaar met het Spoorcafé.
In een van de volgende online informatiebijeenkomsten
vertellen we de omgeving en belangstellenden meer over
onder meer mobiliteit en natuur. Hierover zijn we nog met
de gemeente in gesprek.
Na vaststelling van het stedenbouwkundig ontwikkelplan
vragen we de omgeving, toekomstige bewoners en
gebruikers mee te denken over een aantal zaken. Denk aan
de inrichting van het openbare groen en wandelroutes.
Maar ook de keuze voor architectuur, passend bij het
stedenbouwkundig ontwikkelplan, bijvoorbeeld door een
klankbordgroep samen te stellen.
Ook willen we in de toekomst samen met de huidige
gebruikers van de jachthavens nadenken over hoe een
moderne, vernieuwde jachthaven eruitziet. Daarnaast is er
nog ruimte om na te denken over de invulling van het
theehuis.

91

LEENMAN MOET BLIJVEN!!!
PRACHTIG

De eigenaar van het Leenman-terrein gaat over de toekomst van
zijn terrein.

92

Worden er ook laagbouw
woningen gemaakt?

Jazeker, het woonprogramma bestaat uit ongeveer 20%
grondgebonden woningen (laagbouw) en 80% gestapelde bouw
(appartementen).

93

Is onderzocht of er
behoefte is aan extra
hotelfunctie in Zwolle ?

Ja, in de hotelvisie van de gemeente staat aangegeven dat er een
hotel gerealiseerd kan worden. De Zwarte Waterzone is een van de
aangewezen locaties.

94

Is het nodig dat de bodem
daar gesaneerd wordt, en
hoe zal dat gebeuren?

Op een aantal plekken moet gesaneerd worden.

95

Is het hotel waar steeds
over wordt gesproken een
vd Valk? En hoeverre is dit
een welkome verfraaiing?

Het hotel moet passen bij de Zwarte Waterzone en de hotelnota
van de gemeente.

96

Is er nagedacht over het
uitzicht vanaf het Triferto
terrein naar de lelijke gevel
van Hornbach?

Hornbach is geen onderdeel van dit project, dus daar hebben wij
geen invloed op. We proberen het zicht op de Hornbach wel ‘af te
leiden’. In het stedenbouwkundig plan maken we daarvoor een
serie openbare ruimtes die als visuele stapstenen het zicht
verkorten en niet gelijk focussen op de Hornbach.
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zijn de sheets, zoals de
planning en de verwerkte
onderdelen uit de inspraak
ook te delen?

Het Schippersinternaat is geen eigendom van de
ontwikkelcombinatie.

is er/ kan er gekeken
worden naar het internaat
als alternatieve plek voor
de woontoren? zodat meer
laagbouw kan worden
ontwikkeld en het
internaat een andere plek
kan krijgen? Ik woon er zelf
en het gebruik van het
internaat is zeer beperkt.
98

Is er al iets bekend over de
aantallen en types
woningen?

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen verschillende soorten woningen zoals:
dijkwoningen, oeverwoningen, parkwoningen, havenwoningen,
drijvende woningen en appartementen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur.

99

komen er ook
"gewone"huizen of
voornamelijk
appartementen?

In het gebied van de jachthavens komen verschillende soorten
woningen zoals: dijkwoningen, oeverwoningen, parkwoningen,
havenwoningen, drijvende woningen. Deze zijn allemaal ‘gewoon’
in de zin dat ze op de grond staan. Er komen wel meer
appartementen, maar hier is de variatie ook groot.
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Hoe wordt de verhouding
De impressies staan op de website, zodat u er rustig naar kunt
hoogbouw/laagbouw in het kijken.
havengebied?
Het woonprogramma bestaat uit ongeveer 20% grondgebonden
woningen (laagbouw) en 80% gestapelde bouw (appartementen).

101

Jaap legt het heel erg goed
uit!

Dank u!

102

In de stadsvisie staat dat de
bebouwing aan de rand van
de wijken niet boven de 30
meter mag komen en dan
nog het liefst aflopend.

De gebiedsvisie is vastgesteld (2018) vóórdat de Omgevingsvisie is
behandeld (2020). De hoogteaccenten zoals in de gebiedsvisie zijn
benoemd zijn daarmee uitgangspunt voor de ontwikkeling. Het
klopt dat de Omgevingsvisie specifieke plekken aangeeft waar in
Zwolle hoger gebouwd kan worden. “Ter oriëntatie in de stad en op
markante plekken” is hierin een richtlijn. In de gebiedsvisie is reeds
beargumenteerd en toegelicht waarom de 3 plekken in de
Zwartewaterzone hieraan voldoen. In het stedenbouwkundig
ontwikkelplan is dit nog verder uitgewerkt en verfijnd. Onder
andere door de bouwhoogtes goed af te stemmen op de
zichtbaarheid en de leefbaarheid en verblijfskwaliteit ter plaatse en
omgeving voor mens en dier.

103

Met hoeveel mensen uit de
James Last flat is er dan
gesproken?

Om zoveel mogelijk mensen voor de verschillende
participatiemomenten te bereiken hebben we de afgelopen jaren
verschillende communicatiemiddelen ingezet, voor iedere
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Ik denk dat dit niet bekend
is onder een groot deel van
de flat. Ik vraag me af of dit
sleutelfiguren waren.
Gezien de flat voor een
groot deel uit bewoners
bestaat die niet naar de
oeverateliers zal komen.
Maar het heeft eker
invloed op de
woonomgeving,

bijeenkomst zijn meer dan 3000 huis-aan-huisbrieven verspreid,
zowel in Holtenbroek als de rand van Stadshagen. Daarnaast zijn er
persberichten verstuurd naar de lokale huis-aan-huiskranten,
briefjes in het Engels opgehangen bij onder meer de James Last-flat,
hebben we via de website en social media-kanalen van de
gemeente gecommuniceerd en door de jaren heen hebben we een
mailingbestand van honderden mensen opgebouwd die hebben
deelgenomen aan de Oeverateliers, waaronder 500
geïnteresseerden op www.zwartewaterzone.nl. Op deze manier
hebben we geprobeerd jong en oud, Nederlandstalig en anderstalig
via verschillende kanalen te bereiken. Op het
participatieprocesschema op de website ziet u wat wanneer is
gebeurd.

104

Wanneer verwachten jullie
te beginnen met
huizenbouw? En worden er
in fasen gebouwd?

De bouw start naar verwachting in 2024. Er wordt inderdaad in
fases gebouwd tussen 2024-2028.
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Ik ben ook erg benieuwd
naar de positie of rol van
de Gemeente Zwolle naar
Leenman. Het kan toch niet
zo zijn dat we het er hier
over hebben hoe het er
straks mooi uit gaat zien
terwijl Leenman daar een
zooitje mag hebben.

Het Leenman terrein is meegenomen in de gebiedsvisie. De heer
Leenman kan hier ook mee aan de slag. De gemeente kan een
eigenaar niet dwingen om een locatie te ontwikkelen. De gemeente
is wel in gesprek met de heer Leenman.
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hoeveel vierkante meter is
volgens jullie het te
bebouwen gebied???

Het plangebied van de gehele jachthavens is ongeveer 7 hectare,
gemeten vanaf de Twistvlietbrug tot en met jachthaven de Hanze
(tot de witte villa). Dit hele gebied zit in de gebiedsontwikkeling.
Het gebied waar woningen komen, dat is uitgezonderd de
noordelijke jachthaven, is ongeveer 5 hectare. Daar komen niet
alleen woningen, maar ook openbare (groene) ruimte. Het
plangebied van het leisuredeel is ongeveer 4 hectare groot.

107

Wat betekent dit voor de
druk op de wijk rondom
verkeersveiligheid.

Hier is onderzoek naar gedaan. De uitkomsten hiervan worden
besproken met de gemeente. In een volgende online
informatiebijeenkomst wordt hierover meer verteld.

108

Wat zijn de indicatieve
verkoopprijzen V.O.N. voor
middeldure en duren
huizen?

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen appartementen en woningen met een
buitenruimte. U kunt hier een sociale huurwoning vinden, er komt
vrijesectorhuur, middeldure koop en koop in het dure segment. De
verdeling is 20% goedkoop, 50% middelduur en 30 % duur.
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Kunnen jullie nader
verklaren op welke manier
de biodiversiteit versterkt
wordt door het bebouiwen
van dit gebied? Wat voor
flora en fauna verdwijnt en
wat komt daar dan volgens
jullie onderzoeken voor
terug?

Hiervoor zijn onderzoeken verricht. Deze worden later gedeeld. De
natuurwaarden van het gebied zijn in kaart gebracht, maar ook de
wettelijk beschermde en niet-beschermde diersoorten. In eerste
instantie is het behoud van de beschermde soorten het wettelijk
uitgangspunt. Versterken van de biodiversiteit kan door goed naar
de leefomstandigheden van dieren en planten te kijken en daar
naar te ontwerpen en bouwen. Hier is al veel kennis over en er zijn
goede voorbeelden van te vinden hoe mens en dier prima samen
kunnen leven.

110

hoe denkt de millieuraad
over de groeninvulling en
wordt daar rekening meee
gehouden.

De milieuraad heeft naar zowel de gemeente als de
ontwikkelcombinatie een brief gestuurd met daarin haar
standpunten. Naar aanleiding van deze brief heeft de
ontwikkelcombinatie de milieuraad uitgenodigd voor een wandeling
over de dijk om zodoende de plannen toe te lichten.
Op verzoek van de milieuraad is er vervolgens voor gekozen om
specifiek onderzoek te doen. Niet alleen naar de beschermde
soorten maar ook naar de niet beschermde soorten en hoe de
biodiversiteit in het gebied versterkt kan worden binnen het gebied.

111

Wanneer kunnen we
inschrijven?

Op zwartewaterzone.nl kunt u zich inschrijven als geïnteresseerde.
U wordt dan door middel van e-mailnieuwsbrieven op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen van dit nieuwbouwproject. Naar
verwachting start de bouw in 2024.
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Hoeveel woningen worden
er gebouwd, wat voor soort
woningen zijn dit en in
welke prijsklasse?

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen verschillende soorten woningen zoals:
dijkwoningen, oeverwoningen, parkwoningen, havenwoningen,
drijvende woningen en appartementen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur.

Privé
chat

113

is er een voorrangregeling
voor inwoners Holtenbroek

Er komt een voorinschrijving voor inwoners van Holtenbroek.
Bewoners uit Holtenbroek die graag een woning willen kopen in de
Zwarte Waterzone komen daardoor hoger op de ranglijst te staan
bij een toewijzing. Voorwaarde is wel dat de betreffende bewoner
van Holtenbroek zich tijdig inschrijft. Nadat de
voorinschrijvingsperiode is verlopen heeft eenieder evenveel kans
om een woning te kopen en wordt er gekeken naar de langst
ingeschrevene. Hoe deze voorinschrijving precies werkt en voor
welke woningen deze regeling geldt wordt nog nader besloten.
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Hoe zit het met de
hoogbouw naast de
Twistvlietbrug. Bij de
jachthavens wordt eea
verlaagd voor het zicht
vanaf de James Last?
Bewoners van de drive in
woningen zitten lager en
kunnen nergens oveheen
kijken.

Dank voor uw vraag, Wij komen hier graag later op terug. Mogen
wij daarvoor uw mailadres ontvangen?

Hoe gaat de
verkeersstroom lopen
richting de nieuwe huizen?
Als er 200 of misschien wel
300 woningen komen dan
levert dat een grote nieuwe
verkeersstroom op.
Holtenbroek is slechts via
(volgens mij) 2 wegen
bereikbaar. Gaat dit via
deze bestaande structuur
plaatsvinden, of gaan de
woningen via de
Middelweg te bereiken
zijn?

Dank voor uw vraag, Wij komen hier graag later op terug. Mogen
wij daarvoor uw mailadres ontvangen?

de dichtheid lijkt nog
steeds heel hoog als ik de
tekening bekijk, hoger dan
de rest van Holtenbroek.
Hoe hebben jullie die
berekening gemaakt?

Het gaat om de woningdichtheid in dit geval. Holtenbroek is geen
typische buitenwijk met alleen rijtjeswoningen. Er is sprake van een
mix van rijtjeswoningen en gestapelde woningen (appartementen).
Die combinatie zorgt voor een typisch woningdichtheid van
ongeveer 45 woningen/ hectare (zo wordt dat uitgedrukt) voor de
hele wijk. Holtenbroek 2 is ongeveer 50 woningen/ hectare en de
Muziekwijk bijna 60 woningen/hectare. De nieuwe ontwikkeling
sluit op deze woningdichtheden aan en past bij Holtenbroek.

De hoogte van het appartementengebouw naast de Twistvlietbrug
is niet aangepast sinds december 2019. Die was en is nog steeds 11
woonlagen op een parkeerlaag. Tussen de nieuwe bebouwing en de
bestaande bebouwing aan de Klooienberglaan ligt een
bosplantsoen van (gemiddeld) ongeveer 60 meter breed. Het
bosplantsoen haalt veel zicht weg. Wanneer er geen blad aan de
bomen zit dan zal de nieuwbouw door de bomen ‘gefilterd’
zichtbaar zijn. Daarbij in ogenschouw genomen dat de afstand
tussen de bestaande en nieuwe bebouwing ongeveer 90 meter is.

krijgen stadshagenaren van
de overkant ook voorrang?
postcode 8043 PE
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Voor de verkeersafwikkeling van de twee deelgebieden
(jachthavens en stadskade) is door een onafhankelijk bureau
(RHDHV) onderzoek verricht. Deze onderzoeksresultaten liggen op
dit moment ter goedkeuring bij de gemeente. Uw suggestie om het
autoverkeer van de jachthavens te ontsluiten via de Middelweg,
zullen wij in het onderzoek meenemen.

De dichtheid van een buurt of wijk wordt berekend inclusief de
wegen, het openbaar groen en eventuele watergangen. In de
Zwarte Waterzone wordt het ook op die manier berekend. Het
Zwarte Water zelf doet niet mee, maar wel het groen en de havens
tussen de bebouwing. Bij elkaar levert dit dus een dichtheid op die
past bij Holtenbroek. Als we alleen de bebouwing meten zonder
groen dan is de dichtheid heel hoog, maar dat zou ook gelden als
we op dezelfde manier zouden meten in Holtenbroek. Het gaat dus
om het totale beeld van bebouwde en onbebouwde delen en
daarmee past de Zwarte Waterzone in Holtenbroek.
117
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We willen graag de doorstroming in de wijk Holtenbroek op gang
brengen, door extra woningen in de middeldure prijsklasse toe te
voegen. Door mensen uit de wijk voorrang te geven, hopen wij
ervoor te zorgen dat Holtenbroekers binnen de wijk kunnen
verhuizen naar een volgende woning.
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Er zijn veel mensen die
zorgen hebben over hoe
hun geluid gehoord wordt.
Kan daar ook nog op
worden ingegaan?

In de online informatiebijeenkomst hebben we verteld wat we
hebben gedaan met de input uit onder meer de Oeverateliers in
november en december 2019. Op www.zwartewaterzone.nl staan
alle beelden.
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Hoeveel vierkante meters
aan woonruimte kan er
verwacht worden ongeveer
per prijssegmenten?

Naar verwachting zijn de woningen in het goedkope segment
tussen de 67 m² en 72 m², de woningen in het middensegment
tussen de 90 m² en 105 m² en de woningen in het dure segment
vanaf 135 m².
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bij 280 woningen is de
bouwdichtheid 11.200
woningen per vierkante
kilometer dit is net onder
het kraanbolwerk.

Zie antwoord bij vraag 64, 65 en 68
De dichtheid van het Kraanbolwerk is minimaal 120 woningen per
hectare. Dat is ruim twee keer zoveel als in de Zwartewaterzone.
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Ik hoor 280 woningen, dan
zie ik 250 auto's langs mijn
deur, 2x per dag... dat ligt
mijn grote zorg! AUB denk
daar goed overna

Middels mobiliteitsberekeningen zal aangetoond worden of de
verkeerssituatie volstaat en of deze veilig is. Indien er aanpassingen
gewenst zijn vanuit verkeersveiligheid zullen de verkeerskundigen
deze aantoonbaar maken en zullen deze moeten worden
uitgevoerd.

122

Herstel: Hoeveel vierkante
meters aan woonruimte
per woning kan er
verwacht worden per
prijssegment?

Naar verwachting zijn de woningen in het goedkope segment
tussen de 67 m² en 72 m², de woningen in het middensegment
tussen de 90 m² en 105 m² en de woningen in het dure segment
vanaf 135 m².

123

Is dit een vorm van
participatie (voor o.a. de
wijk) of een
(huizen)verkooppraatje
voor woningzoekenden?

Met deze online informatiebijeenkomst willen wij u graag op de
hoogte stellen van de stand van zaken en informeren over het
vervolg.
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Wanneer start de bouw
(verwachting)?

Prognose is 2024

125

geen rotterdamse
woontorens, maar hoe
hoog wordt er precies
gebouwd?

In de Zwarte Waterzone wordt tot maximaal 12 woonlagen hoog
gebouwd. Inclusief parkeerlaag is dat 13 lagen en dat is ongeveer 40
meter. In Rotterdam wordt veel hoger gebouwd: tot 140 meter én
nog hoger inmiddels.

126

Kan er nog verticale
vergroening worden
toegevoegd aan de
appartementencomplexen?

Dit gaan wij zeker meewegen in de nadere planuitwerking.

127

maar de hoogbouw neemt
wel de zon weg Hoe gaat
dat mbt mijn
zonnnepanelen?

In de Zwartewaterzone staat duurzaamheid hoog in het vaandel.
Mede daardoor willen wij aansluiten op geothermie van de
gemeente Zwolle, en wordt het zwarte water ingezet voor extra
verwarming en verkoeling. Hierdoor is het plan minder afhankelijk
van zonnepanelen. Bezonningsstudies laten zien dat zonnepanelen
op huizen in de omgeving geen hinder ondervinden
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alleen holtenbroekers of
ook mensen uit frankhuis
aan andere akant van de
brug

We willen graag de doorstroming in de wijk Holtenbroek op gang
brengen. Door mensen uit de wijk voorrang te geven, hopen wij
ervoor te zorgen dat mensen doorstromen naar een hoger
segment. Indien bewoners vanuit Holtenbroek geen gebruikmaken
van deze voorinschrijving worden woningen automatisch
toegewezen aan de dan als langst ingeschreven belangstellende.
Hoe deze voorinschrijving precies werkt en voor welke woningen
deze regeling geldt wordt nog nader besloten.

129

Mooi uitzicht. :) In
hoeverre hebben de
bewoners van de huidige
flats iets te zeggen over
hun uitzicht?

Bij de Oeverateliers hebben we veel input gekregen van
buurtbewoners. Onder andere van mensen uit de James Lastflat.
Hun zorgen waren dat een groot deel van de flat in de schaduw zou
vallen..
Het afgelopen jaar zijn we hiermee aan de slag gedaan en hebben
we gekeken wat mogelijk is om aan deze wensen tegemoet te
komen. In de online informatiebijeenkomst hebben we uitgelegd
hoe deze input is verwerkt.
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hoor ik het goed: er is nog
niet ontworpen???

Het is een stedenbouwkundig ontwikkelplanplan waarin de
ruimtelijke kaders zijn gesteld, hoogte en positie van de woningen
én de afmetingen van de openbare ruimte. De architectuur moet
nog uitgewerkt worden. Dit geldt ook voor de exacte inrichting van
de openbare ruimte.

131

Hoe ziet het er vanaf de
HAsselterdijk uit. kijken
jullie ook vanaf de
Stadshagenkant bij deze
ontwikkeling?

Dat klopt, wij kijken ook vanaf de Stadshagenkant naar de
ontwikkeling.

132

Is er ook een
bezonningsstudie voor de
watervilla's aan de
overzijde van het zwarte
water?)

Bij de indiening van het stedenbouwkundig ontwikkelplan worden
er schaduwberekeningen bijgevoegd, zodat aan beide zijden van
het water te zien is wat het effect van de bebouwing is.

133

Enig idee wanneer het
klaar moet zijn, zonder
tegenslagen, er schijnen
daar graafkuilders te liggen
en munitie die niet is
afgegaan. De planning zou
2024 en lukt dat.

Zonder tegenslagen verwachten wij in 2024 te kunnen starten met
de bouw.

134

wat is de website waar je je
kan aanmelden als
potentiele koper?

www.zwartewaterzone.nl

135

Hoe wordt er rekening
gehouden met het
toekomstbestendig veilig
houden van het wonen
buitendijks (i.v.m.

De woningen worden ontworpen op een waterveilige hoogte.
Hierin zijn verwachte waterpeilstijgingen in meegenomen. Soms
kan het gebied echter vol lopen met water. De veiligheid voor
bewoners en gebruikers komt niet in het geding. Hier is wetgeving
voor.
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mogelijke
waterpeilstijging)?
136

Komen er ook huizen met
slaap-/ badkamer op de
begane grond?

De appartementen beschikken over een gelijkvloerse plattegrond
en zijn bereikbaar middels een lift.

137

De koop is met voorrang
voor de mensen uit
Holtenbroek, maar in
Stadshagen/Westenholte
mag iedereen inschrijven
zonder voorrang. Hoe
wordt hier mee omgegaan?

We willen graag de doorstroming in de wijk Holtenbroek op gang
brengen. Door mensen uit de wijk voorrang te geven, hopen wij
ervoor te zorgen dat mensen doorstromen naar een hoger
segment. Indien bewoners vanuit Holtenbroek geen gebruikmaken
van deze voorinschrijving worden woningen automatisch
toegewezen aan de dan als langst ingeschreven belangstellende.
Hoe deze voorinschrijving precies werkt en voor welke woningen
deze regeling geldt wordt nog nader besloten.

138

Wat maakt dat de ene
vraag wordt beantwoord
en de andere vraag op later
moment per mail
beantwoord zal worden?
Mag ik er vanuit gaan dat
alle vragen (ook de
kritische vragen) gedeeld
gaan worden met anderen?

Alle vragen worden beantwoord en geplaatst op
www.zwartewaterzone.nl. Op dit moment werken wij hard met een
aantal mensen om zoveel mogelijk vragen direct te beantwoorden.
Helaas lukt het niet om alle vragen tijdens de online
informatiebijeenkomst te beantwoorden.

139

Er is nog niet ontworpen.
Worden omwoonenden
nog verder betrokken bij
dit traject? is eerder
voorgesteld.

Dat klopt, het betreft hier een stedenbouwkundig
ontwikkelplanplan over wat er ruimtelijk inpasbaar is in het gebied.
In latere sessies krijgen omwonenden en belangstellenden de
gelegenheid om mee te denken over onder andere de architectuur
en de inrichting van het openbaar gebied.

140

Wordt er niet alleen
rekening gehouden met
'nieuwe' biodiversiteit,
maar ook met bestaande
biodiversiteit? Worden
bijvoorbeeld de uilen
beschermd?

Uiteraard, er is gekeken naar zowel de huidige als de toekomstige
biodiversiteit. Een onderdeel hiervan zijn de wettelijke en nietwettelijk beschermde diersoorten.

141

hebben alle woningen
uitzicht op het zwarte
water?

Nee, helaas hebben niet alle woningen zicht op het Zwarte Water.
Sommige woningen hebben uitzicht op de dijk en anderen weer op
de haven. De buurt is echter wel zo ontworpen dat via de openbare
ruimte het Zwarte Water snel in beeld is.

142

Hi, Waar kan ik de
inschrijflijst vinden van de
woningen? de site werkt
helaas niet. Hebben jullie al
zicht op wanneer jullie
starten met bouwen?
Klinkt als een mooi
plan!(woon in de flat voor

Via de website www.zwartewaterzone.nl kunt u zich inschrijven
voor de nieuwsbrief en wordt u op de hoogte gehouden over de
verdere voortgang en inschrijfprocedure. Naar verwachting starten
wij in 2024 met de bouw.
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klooienbergegedeelte)
Email adres:
143

Boeiend dat het gebied kan
onderstromen, wel gaaf.
Maar waar laat je al die
auto's? Hoe voorkom je dat
de bewoners de
parkeerplekken in de
bestaande wijk gaan
bezetten? Ook al lijkt het
nauwelijks voor te komen
die overstroming, dit lijkt
me toch wel heel goed om
te weten

Het klopt dat dit waarschijnlijk 1 keer in de 30 jaar zal gebeuren. We
gaan samen met de gemeente opzoek naar een locatie waar de
auto's niet tot last zijn voor andere inwoners.

144

Worden er ook
sedumdaken aangelegd en
zonnepanelen op de
daken?

Er wordt gezocht naar een goede mix tussen biodiversiteit en
duurzaamheid. Dit houdt in dat er een mix komt tussen groene
daken, groene gevels en zonnepanelen.

145

Tip: Buitendijks bouwen is
spannend. Ik weet zeker
dat er geld te halen is om
enkele (10?) dure segment
woningen op palen te
plaatsen aan de andere
zuidelijke) kant van de
Twistvlietbrug. Hiermee
kan de gemeente extra
middelen verkrijgen (€
2.5M ?) voor aankoop
Graansloot en Leemans
terrein. Deze kunnen dan
ook tot ontwikkeling
gebracht worden. Fijn voor
een mooie (en veiliger)
fietsontsluiting en
vStadshagen. Siemen
Veenstra, stadshagen

Hartelijk dank voor uw suggestie. Het gebied ten zuiden van de
Twistvlietbrug is niet versteend en wordt door bewoners erg
gewaardeerd om haar groene karakter. Daarnaast valt ook dit deel
binnen de geluidscontour van industrieterrein Voorst. De gemeente
heeft heldere afspraken met de ondernemersvereniging dat er in
deze contour geen woningen gebouwd mogen worden.

146

compliment over deze
informatievoorziening en
compliment voor de
presentatrice en
gesprekspartners. Het geeft
goede informatie.

Hartelijk dank voor het compliment. Wij doen ons uiterste best om
eenieder te voorzien van de juiste informatie.

147

In de brief stond 20:30, in
de mail zie ik nu 19:30
staan. En doordoor een uur
gemist. kan ik e.e.a.
terugkijken ?

De brief is bij ons op vrijdag 5 maart de deur uit gegaan. Op 8 maart
werd bekend gemaakt dat de avondklokmaatregel verlengd werd.
Daarom is besloten om de informatiebijeenkomst een uur eerder te
starten.
Op de www.zwartewaterzone.nl kunt u de uitzending terugkijken.
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148

de schaduw komt in
Holtenbroek toch...

Dat klopt, de hoeveelheid schaduw verschilt per seizoen. In het
voor- en najaar (wanneer de zon laag staat) zal er een beperkt
gedeelte van de dag een slagschaduw van de gebouwen in
Holtenbroek neerstrijken. Dit geldt overigens wanneer de zon ook
echt zichtbaar is. Op bewolkte dagen is er geen schaduw zichtbaar.
We hebben hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en zullen deze
bij de indiening van het SOP bij de gemeenteraad openbaar maken.

149

Ik heb het niet over
parkeren maar over de
verkeersstroom, geluid,
beweging, uitlaatgassen.

Kunt u deze vraag specificeren

150

's ochtends hebben we wel
schaduw van de bebouwing
van de overkant. dat zal
meer worden. 's middags
niet inderdaad.

De zon zal zeker enige tijd verscholen zijn achter de contour van
Holtenbroek. Er is geen vrijeveld situatie. Wij zullen voor beide
zijden van het Zwarte Water schaduwberekeningen laten maken
zodat iedereen kan zien wat het effect is.

151

Waar zijn de
noodparkeerlocaties
gepland (collectief
parkeren)

Naar verwachting gebeurt dit slechts 1 keer in de 30 jaar. Er wordt
onderzocht welke locatie het meest geschikt is en welke afspraken
hierover gemaakt kunnen worden.

152

In de uitnodiging voor deze
avond staat “we willen u
graag laten weten wat er
gedaan is met uw input” Er
worden absoluut vragen
beantwoord maar de vraag,
wat gebeurt met de input
van de omwonenden is
voor mij nog onhelder. Op
welke wijze beïnvloedt de
inbreng de plannen?

Op de website https://www.nieuwbouwzwartewaterzone.nl/omwonenden is terug te lezen en te kijken
wat er gedaan is met de opgehaalde input uit de Oeverateliers die
eind 2019 gehouden zijn. Onderstaand al de situatie bij de
jachthavens in het klein. Bovenin het beeld ziet u de vraag van
omwonenden, onderin staat hoe hiermee omgegaan is in de
aanpassing van het plan.

153

als je tussen de zinnen
doorluistert, is het iedere
nee, maar of ja
maar/vermist

Kunt u deze vraag specificeren?

154

wat is een beetje de
termijn dat de eerste
woningen opgeleverd
worden?

Het is de prognose dat de bouw in 2024 start. Afhankelijk van de
locatie van de woning wordt de eerste woning naar alle
waarschijnlijkheid in 2025 opgeleverd.

.
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155

Beste lezer, ik heb een
aantal vragen: Hoe ziet de
planning van dit project
eruit? Wat is de
opleverdatum van de
woningen? Zijn er nog
procedures die gevolgd
moeten worden en
waardoor de planning uit
kan lopen? Van de 20%
sociale huur en goedkope
koopwoningen, hoeveel
procent is daar van
koopwoningen? De uiterste
prijs van de goedkopere
woningen gaan tot
210.000, vanaf welk bedrag
beginnen deze? Ik sta al
ingeschreven maar woon
buiten Zwolle, maak ik dan
wel kans? Ik hoor graag!
Email:

Op de website www.zwartewaterzone.nl is een beknopte weergave
van de planning te vinden. Naar verwachting zullen de eerste
woningen in 2025 worden opgeleverd.

156

Hallo, wat is de indicatie
wanneer de woningen
gebouwd gaan worden?

Op de website www.zwartewaterzone.nl is een beknopte weergave
van de planning te vinden. Naar verwachten zullen de eerste
woningen in 2025 worden opgeleverd.

157

Wanneer starten ze met
bouwen?

Op de website www.zwartewaterzone.nl is een beknopte weergave
van de planning te vinden. Naar verwachting start de bouw in 2024
worden de eerste woningen in 2025 opgeleverd.

158

maar als ik daar aan de
overkant van Scania kom te
wonen heb ik dan wel last
van geluid

De woningen zijn gepositioneerd aan de noordzijde van de
Twistvlietbrug. De stallingsplaats van Scania op de Kop van Voorst
liggen ter hoogte van de Stadskade.

159

Wanneer worden huizen
dan opgeleverd?

Op de website www.zwartewaterzone.nl is een beknopte weergave
van de planning te vinden. Naar verwachting worden de eerste
woningen in 2025 opgeleverd.

160

Komen er ook laadpunten
voor electrische auto's?

Zeker, hoe deze uitgevoerd gaan worden gezien de overstroombare
parkeerbak is nog een ontwerpopgave.

161

Wordt er ook rekening
gehouden met de directe
overburen Hasselterdijk
van af appartementen
Twistvlietbrug/Waterliniest
raat qua zon(zowel zomer
en winter),uitzicht op
natuur,geluidsoverlast?Ko
men wij tegen hoogbouw
aan te kijken tegenover

Uiteraard is er bij de planvorming rekening gehouden met de
overkant van het water. Middels schaduwberekening zullen wij
inzichtelijk maken wat het effect van de bebouwing is qua zon.

Na het vaststellen van het SOP zal er nog een
bestemmingsplanprocedure en een procedure voor de
omgevingsvergunning moeten worden doorlopen.
Om aanspraak te maken op een sociale huurwoning dient u
ingeschreven te staan bij DeltaWonen. De koopwoningen in het
goedkope segment zijn nu gemaximaliseerd op €210.000,- v.o.n.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van online informatiebijeenkomst
herontwikkeling Zwarte Waterzone 18 maart 2021

versie: 25/3/21

appartementen
Waterliniestraat?
162

Mag er gebouwd worden
op grond van
Waterschap???

Ja, met het Waterschap is een intentieverklaring gesloten om
gezamenlijk tot een succesvolle- en integrale gebiedsontwikkeling
te komen waarbij de projectdoelstellingen van de dijkverzwaring en
de ontwikkelopgave elkaar versterken.

163

komen er sciale
huurwoningen of alleen
maar koopwoningen?

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen appartementen en woningen met een
buitenruimte. U kunt hier een sociale huurwoning vinden, er komt
vrijesectorhuur, middeldure koop en koop in het dure segment. De
verdeling is 20% goedkoop, 50% middelduur en 30 % duur.

164

Wanneer denken jullie te
starten met de bouw?

Het is de prognose dat de bouw in 2024 start. Afhankelijk van de
locatie van de woning wordt de eerste woning naar alle
waarschijnlijkheid in 2025 opgeleverd.

165

En wanneer zullen de
huizen gebouwd worden?
(dank alvast )

Het is de prognose dat de bouw in 2024 start. Afhankelijk van de
locatie van de woning wordt de eerste woning naar alle
waarschijnlijkheid in 2025 opgeleverd.

166

Compliment aan de
gespreksleider.

Dank voor het compliment. Wij geven het aan Marion door.

167

Is het SOP voor ons in te
zien?

Bij indiening bij de gemeenteraad wordt het stedenbouwkundig
ontwikkelplan openbaar en op de website
www.zwartewaterzone.nl geplaatst.

168

De nadruk ligt duidelijk bij
het gebied van de huidige
jachthavens. Wij hebben
toch erg de behoefte dat er
ook meer informatie komt
qua invulling vanhet gebied
Triverto.

In de online informatiebijeenkomst zijn beide gebieden behandeld.
Indien u nog aanvullende informatie wenst over de Stadskade kunt
u uw vragen stellen via de website.

169

En wanneer start de
presale?

Dit wordt bekend voordat de eerste woningen in verkoop gaan

170

Ik heb gelezen dat Zwolle
wat meer vaart mag maken
van het Rijk om te bouwen.
Wordt dit plan nu ook
sneller gerealiseerd?

Het klopt dat Zwolle een grote woningbouwopgave heeft. Echter
zijn er wettelijke procedures en termijnen aan dergelijke opgaven
gekoppeld, die doorlopen moeten worden. Hierdoor verwachten
wij op zijn vroegst in 2024 te kunnen starten met de bouw

171

Hoezo krijg je de otter niet
terug? Die is daar al!

Uit onderzoek is gebleken dat er geen vaste verblijfplaats van otters
zijn binnen het plangebied. Het Zwarte Water wordt wel door de
otter gebruikt als leefgebied. Als natuurversterkende maatregel kan
met de inrichting van het plangebied rekening gehouden met
behoeften van de otter, bijvoorbeeld in de vorm van routes of
fourageerruimte. Dit moet verder uitgezocht worden met het
inrichtingsplan.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van online informatiebijeenkomst
herontwikkeling Zwarte Waterzone 18 maart 2021

versie: 25/3/21

172

Vraag mbt
onderzoeksresultaten is
NIET mbt de
uitwerking/verwerking/int
erpretatie van deze in het
stedenbouwkundig plan,
maar de
milieu/onderzoeksresultate
n zelf, dus onbewerkt.
Wanneer komen die voor
ons beschikbaar?

Bij indiening van het stedenbouwkundig ontwikkelplan aan de
gemeenteraad worden de onderzoeken openbaar.

173

vragen getracht te
verwerken en de uitkomst
is...

We proberen alle vragen die gesteld worden, te beantwoorden.
Deels is de inhoud van de informatiebijeenkomst tot stand
gekomen door vragen die mensen voorafgaand hebben gesteld,
deels doen we dat ook met deze lijst met vragen en antwoorden.
Ook is een groot aantal vragen tijdens de online bijeenkomst in de
chat beantwoord. Ook die vragen staan in dit overzicht opgenomen.

174

wordt de Willaertstraat de
ontsluiting van het gebied
Triverto?

Hier kunnen wij helaas nog geen antwoord op geven. Op dit
moment zijn we nog aan het onderzoeken hoe de Stadskade het
beste ontsloten kan worden en wat voor gevolgen dit heeft op de
omliggende kruispunten.

175

Wij hebben belangstelling
voor de koopwoningen. De
richtprijzen van de
goedkopere en middeldure
woningen zijn vanavond
genoemd, wat zullen de
prijzen van de duurdere
woningen zijn? En wanneer
wordt er meer bekend
gemaakt over de soorten
woningen?

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen verschillende soorten woningen zoals:
dijkwoningen, oeverwoningen, parkwoningen, havenwoningen,
drijvende woningen en appartementen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur.

176

Vraag 1: Hoeveel vierkante
meters aan woonruimte
per woning kan er
verwacht worden per
prijssegment? Vraag 2:
Komen er ook laadpunten
voor electrische auto's?

Naar verwachting zijn de woningen in het goedkope segment
tussen de 67 en 72 m², de woningen in het middensegment tussen
de 90 en 105 m² en de woningen in het dure segment vanaf 135 m².

ik wil wel betrokken zijn bij
de inrichting van de
jachthavens.

Dat is goed om te horen. Zou u hiervoor willen aanmelden via de
website?

177

We onderzoeken in een latere fase hoe we elektrisch laden mogelijk
kunnen maken in relatie tot de overstroombare parkeerbak.
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178

Gemeente dacht 9
november toch anders over
de participatie tot aan
dan...

Wij geven uw opmerking door aan de gemeente.

179

Ik hoor echt zeggen “we
zullen ze continue
meenemen” hoe verhoudt
zich dat tot die radiostilte?

Na de 2 Oeverateliers en 2 inloopbijeenkomsten in november en
december 2019 zijn we aan de slag gegaan met de opmerkingen
vanuit onder meer de buurt en de gemeente. Een belangrijk
onderdeel daarvan was het doen van aanvullende onderzoeken.
Dergelijke onderzoeken kosten veel tijd, bij de natuuronderzoeken
is bijvoorbeeld rekening gehouden met het broedseizoen. Dit
hadden we moeten laten horen, in plaats van de radiostilte die is
opgetreden het afgelopen jaar. De informatiebijeenkomsten en
Oeverateliers hebben een groot aantal aanpassingen aan de
plannen opgeleverd. Deze worden verwerkt in het
stedenbouwkundig ontwikkelplan.
Vanaf dit moment (maart 2021) zullen we met regelmaat contact
houden.

180

Is er al bekend welke eisen
er aan het bouwproces
worden gesteld? ivm
overlast voor Holtenbroek
en optredende trillingen
die ook een effect aan de
overkant zullen hebben (via
de bodem). worden daar
ook onderzoeken naar
gedaan en is dat een
onderdeel van het
stedenbouwkundigplan?

Ten tijde van de bouw zal er een inspectie plaatsvinden bij
omliggende bebouwing. Door niet te gaan heien maar te boren, zal
er minder trilling ontstaan.

181

Wanneer krijgen we te zien
hoe de verkeersafhandeling
er in de wijk uit gaat zien?
Zodat we daar ook op
kunnen reageren
(participeren).

Momenteel zijn de verkeerskundigen nog met elkaar in overleg wat
de juiste afwikkeling van verkeer is en wat de meest veilige situatie
oplevert voor de buurtbewoners. Deze onderzoeken zullen samen
met het SOP openbaar gemaakt worden.

182

Zie nota Anker aan de Raad

Dank voor uw suggestie.

183

Betekent dit dat er geen
participatie plaats vindt in
deze fase?

Vervolgstappen
Hieronder geven we beknopt weer hoe de vervolgstappen qua
participatie er in de Zwarte Waterzone uitzien:
 Er komt een vast contactpersoon voor de buurt. Hij of zij
wordt voor de omgeving het gezicht in de wijk, is zowel
online als fysiek (zodra het weer kan in verband met Covid19) aanwezig en bereikbaar. Ook tijdens alle volgende
participatiemomenten.
 In de wijk spelen verschillende ontwikkelingen, denk aan de
ontwikkelingen rondom de Zwarte Waterallee, de
Stadsdijken, de nieuwbouw van Van der Capellen
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184

185

Scholengemeenschap, de energietransitie en de Zwarte
Waterzone. De Zwarte Water Ontwikkelcombinatie wil in
overleg met de gemeente onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn voor een regelmatig terugkerende
bijeenkomst, vergelijkbaar met het Spoorcafé.
In een van de volgende online informatiebijeenkomsten
vertellen we de omgeving en belangstellenden meer over
onder meer mobiliteit en natuur. Hierover zijn we nog met
de gemeente in gesprek.
Na vaststelling van het stedenbouwkundig ontwikkelplan
vragen we de omgeving, toekomstige bewoners en
gebruikers mee te denken over een aantal zaken. Denk aan
de inrichting van het openbare groen en wandelroutes.
Maar ook de keuze voor architectuur, passend bij het
stedenbouwkundig ontwikkelplan, bijvoorbeeld door een
klankbordgroep samen te stellen.
Ook willen we in de toekomst samen met de huidige
gebruikers van de jachthavens nadenken over hoe een
moderne, vernieuwde jachthaven eruitziet. Daarnaast is er
nog ruimte om na te denken over de invulling van het
theehuis.

In welk tijdsbestek zou dit
gerealiseerd moeten
worden? Wat is de
inschatting momenteel
over wanneer dit ongeveer
gestart en/of afgerond zou
zijn?

Het is de prognose dat de bouw in 2024 zal starten. Afhankelijk van
de locatie van de woning zal de eerste woning naar alle
waarschijnlijkheid in 2025 worden opgeleverd.

Ik kan mij voorstellen dat je
bij het Hotel, vrij, langs het
water kunt lopen. Hoe is
dat bij de Jachthaven?

Langs het hotel en de bebouwing aan de Stadskades (uitgezonderd
bij de schiphuizen van het Zwols Watersport Centrum) zijn de kades
openbaar toegankelijk en kunt u langs het water lopen. Ter hoogte
van het Zwolse Watersportcentrum kun je via een schelpenpad over
de dijk richting de Klooienberg wandelen.

Wanneer de laatste woning opgeleverd zal worden is afhankelijk
van de snelheid van de verkoop van de woningen.

In het plangebied van de jachthavens is dat ook zo. Er wordt nog
wel goed gekeken naar de situatie ter plaatse van de verschillende
ligplaatsen in het noordelijke deel van de jachthaven.
186

Wat kunnen omwonenden
verwachten van de zo
gewenste participatie? En
wat is nu precies
meegenomen?

Tijdens de online informatiebijeenkomst hebben we laten we zien
wat we gedaan hebben met de opmerkingen van omwonenden en
belangstellenden. Van de eerste Oeverateliers tot de Oeverateliers
in november en december 2019.
De participatie is ook na vaststelling van het stedenbouwkundig
ontwikkelplan niet ten einde. In het vervolgproces gaan we weer in
gesprek met de buurt, toekomstige bewoners en andere
betrokkenen want we willen graag met hen bespreken hoe zij de
inrichting van het groen voor zich zien. Daarnaast willen we
buurtbewoners, samen met de toekomstige bewoners, ook
betrekken bij de keuze voor architectuur, bijvoorbeeld door een
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klankbordgroep te maken. Uiteraard passend bij het
stedenbouwkundig ontwikkelplan. Ook willen we in de toekomst
samen met de huidige gebruikers van de jachthavens nadenken
over hoe een moderne, nieuwe jachthaven eruitziet. Daarnaast is
er nog ruimte om na te denken over de invulling van het theehuis.
186

mailadres t.b.v.
beantwoording vraag:

187

worden de presentaties
ook meteen op de website
gezet.

De online informatiebijeenkomst is terug te kijken via
www.zwartewaterzone.nl. Daar staan tevens alle beelden uit de
uitzending. Klik hier voor alle beelden.

188

Het is me nog niet duidelijk
geworden of gelijkvloers
wonen er ook komt....

De appartementen zijn gelijkvloers en toegankelijk per lift. De
grondgebonden woningen bestaan uit meerdere verdiepingen.

189

Er wordt steeds maar
gezegd dat mensen al mee
hebben gepraat, maar wij
zijn "pas" een jaar op de
hoogte van dit plan. Graag
willen wij nog zo veel
mogeljk mee kunnen
denken.

Het participatietraject is in 2018 gestart met Oeverateliers voor de
gebiedsvisie in samenwerking met de Gemeente Zwolle. Op basis
van deze input is destijds de gebiedsvisie opgesteld en vastgesteld
door de gemeenteraad van Zwolle.
Het stedenbouwkundige traject aangaande de ontwikkelgebieden is
gestart na vaststelling van de gebiedsvisie in 2019.
De participatie is ook na vaststelling van het stedenbouwkundig
ontwikkelplan niet ten einde. In het vervolgproces gaan we weer in
gesprek met de buurt, toekomstige bewoners en andere
betrokkenen want we willen graag met hen bespreken hoe zij de
inrichting van het groen voor zich zien. Daarnaast willen we
buurtbewoners, samen met de toekomstige bewoners, ook
betrekken bij de keuze voor architectuur, bijvoorbeeld door een
klankbordgroep te maken. Uiteraard passend bij het
stedenbouwkundig ontwikkelplan. Ook willen we in de toekomst
samen met de huidige gebruikers van de jachthavens nadenken
over hoe een moderne, nieuwe jachthaven eruitziet. Daarnaast is
er nog ruimte om na te denken over de invulling van het theehuis.

190

Welke controle heb ik op
de gestelde vragen?

Alle vragen en antwoorden zijn terug te lezen op
www.zwartewaterzone.nl.

191

Waneer starten jullie met
dit project

Het is de prognose dat de bouw in 2024 zal starten. Afhankelijk van
de locatie van de woning zal de eerste woning naar alle
waarschijnlijkheid in 2025 worden opgeleverd.
Wanneer de laatste woning opgeleverd zal worden is afhankelijk
van de snelheid van de verkoop van de woningen.

192

Voor interesse om te
wonen/kopen is er een
aanmeld optie op de
website. Waar kunnen
potentiele ondernemers
terecht om hun interesse in

Wij zullen contact met u opnemen via uw mailadres.
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de plannen kenbaar te
maken?
193

is dit een onderdeel van de
verplichte partcipattie die
nodig is in het kader van dit
proces? Het is wel veel
eenrichtingsverkeer zo en
je kunt niet reageren op
reacties van anderen.
Jammer.

Via deze weg willen wij omwonenden en belangstellenden
informeren wat er gedaan is met de input die is opgehaald bij de
Oeverateliers. Indien er nog onduidelijkheden zijn, is er nu de
gelegenheid om vragen te stellen via de chat en/of mail.

194

Is er een planning
beschikbaar voor de
komene bijeenomsten?

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt u hiervan op de
hoogte gehouden zodra deze planning vaststaat. Wij doen ons
uiterste best om dit geruime tijd van tevoren kenbaar te maken.

195

Complimenten, het was
een prettige manier om
geïnformeerd te worden

Hartelijk dank voor uw compliment.

196

Komen er ook laadpunten
voor electrische auto's?

Dat is wel de bedoeling. Dit is een ontwerpopgave voor de volgende
fase aangezien de parkeerbak overstroombaar zal zijn.

197

is er een mogelijkheid tot
bezwaar op het
stedenbouwkundig plan als
je het er niet mee eens
bent bijvoorbeeld

Het vaststellen van het stedenbouwkundige plan zal gebeuren door
de gemeenteraad van de gemeente Zwolle. Indien u opmerkingen
hebt over dit stedenbouwkundige ontwikkelplan kunt u hierover
een brief inzenden of inspreken ten tijde van de debatronde.

198

Wijkverbetering dit! Ga zo
door!

Hartelijk dank voor uw opmerking!

We hebben er voor gekozen om de chat niet openbaar te maken.
Op die manier ontstaat er geen schriftelijk apart gesprek in de chat
naast het mondelinge gesprek aan tafel. We hebben waar mogelijk
vragen ingebracht aan tafel.

VRAGEN DIE VOORAFGAAND AAN DE ONLINE BIJEENKOMST OP 18 MAART PER MAIL ZIJN GESTELD
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Ik ben al van af 2017
betrokken , in de plannen
van Bemog en BPD in dit
zwarte water gebied. 1803- 2021 heb ik naar de
huidige stand van zaken
gekeken en kwam tot de
conclusie dat aan het water
wonen nog steeds mijn
voorkeur heeft. Zoals ik er
nu zit , zou een water villa
mijn voorkeur hebben, dus
direct wonen aan het
water. Mijn vraag is wat is
ongeveer de doelstelling
van het jaar dat jullie graag
van start willen willen gaan
met de bouw plannen in dit

Via de website www.zwartewaterzone.nl kunt u zich inschrijven
voor de nieuwsbrief en wordt u op de hoogte gehouden over de
verdere voortgang en inschrijfprocedure. Naar verwachting starten
wij in 2024 met de bouw.
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gebied. En is 2025 tot een
realistisch jaar om er te
gaan wonen. Tevens zou ik
graag op de hoogte blijven
als er verkoop komt van
luxe app. aan het water in
prijsklasse van 400.000 en
meer. Graag ontvang ik een
reactie over van uw kant.
200

Tijdens de bijeenkomst is
er gezegd dat mensen van
holterbroek voorrang
krijgen met de toewijzing.
Hoe zit dit?

Er komt een voorinschrijving voor inwoners van Holtenbroek.
Bewoners uit Holtenbroek die graag een woning willen kopen in de
Zwarte Waterzone komen daardoor hoger op de ranglijst te staan
bij een toewijzing. Voorwaarde is wel dat de betreffende bewoner
van Holtenbroek zich tijdig inschrijft. Nadat de
voorinschrijvingsperiode is verlopen heeft eenieder evenveel kans
om een woning te kopen en wordt er gekeken naar de langst
ingeschrevene. Hoe deze voorinschrijving precies werkt en voor
welke woningen deze regeling geldt wordt nog nader besloten.

201

VRAAG 1
De ontsluiting van het
autoverkeer van
Holterbroek, de
muziekwijk, loopt geregeld
vast rond spitstijd. Vooral
als Deltion leeg loopt en
bussen af en aan rijden.
Soms moeten twee bussen
de rotonde rond als
keerpunt, waardoor alles
vastloopt en je de wijk
even niet uit/in kan met
gemotoriseerd vervoer.

Voor de verkeersafwikkeling van de twee deelgebieden
(jachthavens en stadskade) is door een onafhankelijk bureau
(RHDHV) onderzoek verricht. Deze onderzoeksresultaten liggen op
dit moment ter goedkeuring bij de gemeente.
Uw suggestie om het autoverkeer van de jachthavens te ontsluiten
via de Middelweg, zullen wij in het onderzoek meenemen.

Dit vormt ook een gevaar
voor de hulpdiensten die
de route Zwartewaterallee
> Motzartlaan >
Stadshagen gebruiken.
Door het bijplaatsen van
vele woningen zal de druk
op de verkeersader zeker
toenemen.
Is het mogelijk om een
andere verkeersader aan te
leggen om het gebied van
de havens, waar de meeste
woningen komen, te
ontsluiten?
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Als dat niet gebeurt, dan
zien we een knelpunt
ontstaan in het verkeer.
Ook rond het
winkelcentrum aan het
Bachplein is het altijd druk.
De vele bussen i.c.m.
schoolfietsers naar de vele
scholen in de wijk, en het
parkeren aan het Bachplein
vormt nu al een gevaar.
Door daar veel verkeer bij
te krijgen verwachten wij
een serieus probleem.
Daarom het voorstel om de
wijk van de huidige
jachthavens via de
Middelweg te ontsluiten.
Dat zal het bestaande deel
van Holtenbroek ontlasten.
202

De ontsluiting van het
autoverkeer van
Holterbroek, de
muziekwijk, loopt geregeld
vast rond spitstijd. Vooral
als Deltion leeg loopt en
bussen af en aan rijden.
Soms moeten twee bussen
de rotonde rond als
keerpunt, waardoor alles
vastloopt en je de wijk
even niet uit/in kan met
gemotoriseerd vervoer.

Voor de verkeersafwikkeling van de twee deelgebieden
(jachthavens en stadskade) is door een onafhankelijk bureau
(RHDHV) onderzoek verricht. Deze onderzoeksresultaten liggen op
dit moment ter beoordeling bij de gemeente.
Uw suggestie om het autoverkeer van de jachthavens te ontsluiten
via de Middelweg, zullen wij in het onderzoek meenemen.

Dit vormt ook een gevaar
voor de hulpdiensten die
de route Zwartewaterallee
> Motzartlaan >
Stadshagen gebruiken.
Door het bijplaatsen van
vele woningen zal de druk
op de verkeersader zeker
toenemen.
Is het mogelijk om een
andere verkeersader aan te
leggen om het gebied van
de havens, waar de meeste
woningen komen, te
ontsluiten?
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Als dat niet gebeurt, dan
zien we een knelpunt
ontstaan in het verkeer.
Ook rond het
winkelcentrum aan het
Bachplein is het altijd druk.
De vele bussen i.c.m.
schoolfietsers naar de vele
scholen in de wijk, en het
parkeren aan het Bachplein
vormt nu al een gevaar.
Door daar veel verkeer bij
te krijgen verwachten wij
een serieus probleem.
Daarom het voorstel om de
wijk van de huidige
jachthavens via de
Middelweg te ontsluiten.
Dat zal het bestaande deel
van Holtenbroek ontlasten.
203

Daarbij krijgen we een
tweede vraag m.b.t. het
verkeer:
Er zijn plannen voor
nieuwbouw van woningen
aan de Zwartewaterallee
richting de Aa-landen.
Dit houdt in dat de
Zwartewaterallee belast
gaat worden met meer
verkeer. Houdt de
gemeente en jullie als
projectontwikkelaars van
dit project ook rekening
met de andere
ontwikkelingsprojecten die
gaande zijn die invloed
hebben op de toename van
het verkeer aan de
Zwartewaterallee?

Voor de verkeersafwikkeling van de twee deelgebieden
(jachthavens en stadskade) is door een onafhankelijk bureau
(RHDHV) onderzoek verricht.

204

Heeft het onderwerp
cultureel erfgoed ook een
plek in de
ontwikkelingsplannen?
(bijv. de Kraan bij de
Leenman werf?)

Het Leenman-terrein is nu geen onderdeel van deze
herontwikkeling, dit cultureel erfgoed staat dan ook niet op ons
terrein. We staan ervoor open om samen te werken. Cultureel
erfgoed is zeker voor ons ook van waarde omdat het bij kan dragen
aan prettige en waardevolle leefomgeving.

205

Hoe wordt de
natuurschade
gecompenseerd?

Er is op dit geen sprake van natuurschade, omdat er onder andere
een aantal vervuilende locaties worden vervangen door nieuwe
schone bebouwing. Daarbij is onze ambitie om natuurversterkend
te bouwen. Hiervoor is door Ecogroen aanvullend onderzoek

In het onderzoek is ook een integraal onderdeel toegevoegd,
waarin de ontwikkeling Zwarte Waterzone en Zwarte Water allee
samen zijn beschouwd.
Deze onderzoeksresultaten liggen op dit moment ter beoordeling
bij de gemeente.
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gedaan. Met de aanbevelingen van Ecogroen willen wij naast de
wettelijke vereisten extra ruimte geven aan flora en fauna.
206

Zal de aanvoer van
bouwmaterialen
grotendeels over water
geschieden?

De aanvoer van bouwmaterialen over het water is onder meer
tijdens het Oeveratelier in 2019 geopperd, vanwege stikstof en om
de wijk minder te belasten qua bouwverkeer. Als we de bouwfase
gaan voorbereiden, nemen we dit mee om te bekijken wat er
mogelijk is.

207

Dit plan richt zich op het
duurdere woonsegment,
waarbij huishoudens
minimaal over een auto
zullen beschikken. Worden
er nieuwe wegen en
parkeerplekken aangelegd
om de sterk toenemende
verkeersbewegingen aan te
kunnen? Hoe wordt dit
berekend?

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen appartementen en woningen met een
buitenruimte. U kunt hier een sociale huurwoning vinden, er komt
vrijesectorhuur, middeldure koop en koop in het dure segment. De
verdeling is 20% goedkoop, 50% middelduur en 30 % duur.

Ik hoop dat jullie al iets
kunnen vertellen over de
resultaten van de
interessepeiling, de
woningen die er worden
gebouwd en de beoogde
architectuur.

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen appartementen en woningen met een
buitenruimte. De prijzen lopen uiteen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur. Daarnaast willen we buurtbewoners,
samen met de toekomstige bewoners, ook betrekken bij de keuze
voor architectuur, bijvoorbeeld door een klankbordgroep samen te
stellen.

208

Voor het aantal parkeerplaatsen is een parkeerbehoefteonderzoek
gedaan op woningtypeniveau. Hierin wordt onder andere gekeken
naar het daadwerkelijke autobezit in Zwolle. De uitkomsten van dit
onderzoek worden op dit moment besproken met de gemeente
Zwolle.

Er heeft geen interessepeiling plaatsgevonden nog voor
architectuur. Mocht u iets anders bedoelen, en nog behoefte
hebben aan een toelichting, dan kunt u contact met ons opnemen.
209

Worden de soort woningen
en prijsindicaties ook al die
avond besproken?

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen verschillende soorten woningen zoals:
dijkwoningen, oeverwoningen, parkwoningen, havenwoningen,
drijvende woningen en appartementen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur.
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210

Zijn er ook plannen voor
woontorens zoals in
Rotterdam?

Woontorens in Rotterdam hebben soms wel 40 verdiepingen. De
hoogste toren daar is 215 meter. Daar is hier absoluut geen sprake
van. Hier gaan we uit van maximaal 12 woonlagen. Dat is in lijn met
de omliggende bebouwing en passend bij de gebiedsvisie.

211

Wat is de huidige planning
/ stand van zaken? Met
name gericht op
nieuwbouw; wanneer is de
verwachting dat, indien het
doorgang vindt, gestart
gaat worden met de bouw?

Op zwartewaterzone.nl kunt u zich inschrijven als geïnteresseerde.
U wordt dan door middel van e-mailnieuwsbrieven op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen van dit nieuwbouwproject. Naar
verwachting start de bouw in 2024.

212

Hoe ziet proces rondom
toekenning van
nieuwbouw woningen
eruit? Wat kan ik doen in
aanloop naar evt selectie /
lotingsproces?

Op zwartewaterzone.nl kunt u zich inschrijven als geïnteresseerde.
U wordt dan door middel van e-mailnieuwsbrieven op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen van dit nieuwbouwproject.

213

Wat zijn de prijsklassen en
soort woningen die
gebouwd gaan worden?

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen verschillende soorten woningen zoals:
dijkwoningen, oeverwoningen, parkwoningen, havenwoningen,
drijvende woningen en appartementen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur.

214

Ik woon wat verder de wijk
in en hoorde enkele
maanden geleden pas over
deze plannen en ik wil daar
nu ook meer over weten.
Door de ophoging van de
dijk gaat er al zoveel anders
worden en nu komt er ook
nog bebouwing bij. Ik vind
belangrijk dat het geen
woonrand voor de meer
vermogenden wordt, de
rand is altijd voor de
gewone man, het
standaard gezin geweest,
laten we dat zo houden.

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen appartementen en woningen met een
buitenruimte. De prijzen lopen uiteen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur.
Voor de bouwhoogtes werken wij het plan uit binnen de kaders de
vastgestelde gebiedsvisie. De uitleg en bijhorende kaarten vindt u
terug op www.zwartewaterzone.nl en de toelichting in de online
informatiebijeenkomst.
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Verder alsjeblieft geen
3plus woonlagen.
215

Mocht u ook vragen
beantwoorden hadden wij
nog geen antwoord
ontvangen op de vraag of
dit een project was voor
alleen appartementen of
ook woonhuizen?

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen appartementen en woningen met een
buitenruimte. De prijzen lopen uiteen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur.

216

Ik ben vooral benieuwd
naar de soort woningen die
er zullen worden gebouwd
en of er al en indicatie is
van prijsklassen.

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel
koop als huur. Er komen verschillende soorten woningen zoals:
dijkwoningen, oeverwoningen, parkwoningen, havenwoningen,
drijvende woningen en appartementen. U kunt hier een sociale
huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en
koop in het dure segment. De verdeling is 20% goedkoop, 50%
middelduur en 30 % duur.

217

Ik woon in Holtenbroek en
ik heb een boot liggen bij
jachthaven de Hanze. Wat
betekent dit concreet voor
mij? Gaat de jachthaven
helemaal weg en zo ja per
wanneer of komt er nog
een nieuwe locatie voor
boten terug?

In de Zwarte Waterzone komt in de toekomst een nieuwe
jachthaven, passend bij de toekomst van de recreatievaart in
Zwolle. De jachthaven krijgt nagenoeg hetzelfde aantal ligplaatsen.
De plannen voor de inrichting moeten nog gemaakt worden, dit
gebeurt te zijner tijd met de eigenaar/exploitant en alle huurders
van de jachthaven. Wilt u in de toekomst ook met ons meedenken
over de invulling van de jachthaven? Geef het door via het
contactformulier op www.zwartewaterzone.nl, dan houden we u op
de hoogte.

218

Wat is het toekomstplan
voor de boten die nu een
ligplaats bij de Hanze
hebben.

In de Zwarte Waterzone komt in de toekomst een nieuwe
jachthaven, passend bij de toekomst van de recreatievaart in
Zwolle. De jachthaven krijgt nagenoeg hetzelfde aantal ligplaatsen.
De plannen voor de inrichting moeten nog gemaakt worden, dit
gebeurt te zijner tijd met de eigenaar/exploitant en alle huurders
van de jachthaven. Wilt u in de toekomst ook met ons meedenken
over de invulling van de jachthaven? Geef het door via het
contactformulier, dan houden we u op de hoogte.

219

Wat is er gedaan met de
feedback van omwonenden
en gemeente tot nu toe?

Tijdens de informatiebijeenkomst laten we zien wat we gedaan
hebben met de opmerkingen van omwonenden. Van de eerste
Oeverateliers tot de Oeverateliers in november en december 2019.
De participatie is ook na vaststelling van het stedenbouwkundig
ontwikkelplan niet ten einde. In het vervolgproces gaan we weer in
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gesprek met de buurt, toekomstige bewoners en andere
betrokkenen want we willen graag met hen bespreken hoe zij de
inrichting van het groen voor zich zien. Daarnaast willen we
buurtbewoners, samen met de toekomstige bewoners, ook
betrekken bij de keuze voor architectuur, bijvoorbeeld door een
klankbordgroep te maken. Uiteraard passend bij het
stedenbouwkundig ontwikkelplan. Ook willen we in de toekomst
samen met de huidige gebruikers van de jachthavens nadenken
over hoe een moderne, nieuwe jachthaven eruitziet. Daarnaast is
er nog ruimte om na te denken over de invulling van het theehuis.
220

Wat is er uit onderzoeken
rondom effecten op
flora/fauna,
verkeersdrukte,
schaduwval, etc gekomen
en wat wordt hiermee
gedaan?

Er wordt nog aan het stedenbouwkundig ontwikkelplan gewerkt. In
2020 hebben we onder meer aanvullende onderzoeken gedaan. We
hebben nog niet op alle vraagstukken een antwoord voor de
invulling van de Zwarte Waterzone. In een volgende
informatiebijeenkomst vertellen we meer over onder meer
mobiliteit en natuur.
Als het stedenbouwkundig ontwikkelplan wordt ingediend bij de
gemeenteraad sturen we ook alle onderzoeken mee en die zijn dan
openbaar.

221

Wat verstaat Bemog onder
participatie en hoe geeft
Bemog gehoor aan de
opdracht van de gemeente
om de participatie met
omwonenden beter vorm
te geven?

Het is een uitgebreid traject geweest met veel participatie.
Vanaf 2017 tot en met 2019. Er zijn participatiebijeenkomsten,
onder de naam Oeverateliers, georganiseerd, Inloopavonden
gehouden, maar daarnaast ook tal van 1-op-1gesprekken en
wandelingen.
Om zoveel mogelijk mensen hiervoor te bereiken hebben we
verschillende communicatiemiddelen ingezet. In 2019 stelde de
gemeenteraad de gebiedsvisie vast. Dat zijn we gaan uitwerken in
een stedenbouwkundig ontwikkelplan en dat hebben we besproken
met de buurt tijdens twee bijeenkomsten in november, waar
mensen konden reageren op het eerste concept. In december 2019
hebben we weer 2 avonden georganiseerd om een terugkoppeling
te geven op de aanpassingen. Ook toen hebben we veel feedback
gegeven. We kregen veel reacties van de buurt en ook tijdens de
gesprekken met de gemeente. Op basis van die opmerkingen zijn
we het plan in 2020 gaan aanpassen, en aanvullende onderzoeken
gaan doen.
Er komt een vast contactpersoon voor de buurt. Hij of zij wordt
voor de omgeving het gezicht in de wijk, is zowel online als fysiek
(zodra het weer kan in verband met Covid-19) aanwezig en
bereikbaar. Ook tijdens alle volgende participatiemomenten.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van online informatiebijeenkomst
herontwikkeling Zwarte Waterzone 18 maart 2021

versie: 25/3/21

