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Beste mevrouw Garritsen,

Op 29 september jl. stuurde u ons een brief over de aangepaste Verstedelijkingsstrategie Regio 
Zwolle. U vraagt ons om het de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle te onderschrijven als 
samenwerkingsproduct van de regio en om ons te verbinden aan de strategie. En om ons gezamenlijk 
in te spannen deze strategie verder uit te werken. De stukken zijn gedeeld met onze raad. In deze 
brief leest u ons besluit, een paar aandachtspunten en de bijdrage die wij willen leveren aan de 
landelijke woningbouwopgave.

We hebben ingestemd met de verstedelijkingsstrategie
Met de verstedelijkingsstrategie wordt een regiobrede basis gelegd voor samenwerking en afspraken 
binnen Regio Zwolle en tussen Rijk en Regio. Het document geeft voor de periode van nu tot 2040 de 
groei van wonen en werken in de regio Zwolle aan. Die groei is gezien in samenhang met de opgaven 
rondom mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie. En met het uitgangspunt om de kwaliteiten van 
de regio te behouden en de kansen voor de toekomst optimaal te benutten. Dit sluit op hoofdlijnen aan 
bij onze eigen uitgangspunten, zoals zuinig omgaan met ruimte en een passend woningaanbod voor 
iedereen.

Het is mooi dat in deze versie meer aandacht is besteed aan Flevoland 
Dit betreft zowel andere samenwerkingsafspraken met het Rijk (o.a. de Strategische Agenda 
Flevoland) als de samenhang met woningbouw, mobiliteit en klimaat. Met de extra aandacht voor 
Flevoland in de verstedelijkingsstrategie en het adaptieve karakter biedt de strategie nu voldoende 
ruimte voor de (toekomstige) Flevolandse situatie.

Recente ontwikkeling: de Lelylijn is recent opgenomen in uitgebreide TEN-T1 netwerk
De ministers van Transport van de 27 lidstaten van de EU hebben op 5 december j.l. besloten dat de 
Lelylijn wordt opgenomen in het uitgebreide TEN-T netwerk. Europa erkent daarmee het belang van 
de Lelylijn. Wegen, spoorwegen en vaarwegen die onderdeel uitmaken van TEN-T voldoen allemaal 
aan bepaalde Europese standaarden waardoor wegverkeer, boten en treinen zich duurzaam en snel 
door Europa kunnen verplaatsen.

1 TEN-T staat voor Trans-Europees Transport Netwerk.
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Graag zien we nog wel een aantal omissies in definitieve versie hersteld 
Zo missen wij nog steeds de snelweg A6. Deze kan op pagina 19 worden ingevoegd bij de A28. We 
missen Emmeloord i.r.t. extra geplande woningbouw op pagina 19; hier staan alleen Dronten en 
Kampen benoemd. Tot slot vinden we het mooi dat u de kernen in Noordoostpolder op de kaart op 
pagina 51 heeft toegevoegd, echter ontbreken er nog 2, namelijk Rutten en Kraggenburg.

We willen een inspanning leveren om samen met andere betrokken partijen de strategie verder 
uit te werken
We vinden het fijn dat de ruimte wordt gegeven dat eenieder vanuit zijn eigen taak/rol de gewenste 
inspanning kan leveren.

Tot slot hebben we een groeiambitie die past bij Noordoostpolder 
Het aandeel dat de gemeente Noordoostpolder redelijkerwijs aan de landelijke bouwopgave kan 
bijdragen is door bureau Ruimtevolk onderzocht in de Verkenning groeiambitie (zie bijlage 1). Hierbij 
hebben we ook input gevraagd van externe partijen en betrokken overheden. De belangrijkste 
conclusies van deze verkenning zijn:

• Wanneer er een hoogwaardige OV-verbinding zoals de Lelylijn wordt gerealiseerd liggen er 
mogelijkheden om in Noordoostpolder tot 2050 minimaal 5.000 extra woningen te bouwen.
Dat is boven op de autonome groei van ± 3.300 woningen.

• Houdt oog voor de identiteit en de draagkracht van Noordoostpolder.
• Ga niet alleen “stenen stapelen”, de gemeente is vooral gebaat bij nieuwe inwoners die 

bewust voor Noordoostpolder kiezen (bouwen aan een samenleving).
• Denk in koppelkansen (met o.a. klimaatverandering, energietransitie, natuur).

We willen voor de landelijke woonopgave minimaal 5.000 extra woningen bouwen...
Dit komt boven op de autonome groei van maximaal 3.300 tot 2050. Het toevoegen van minimaal 
8.300 nieuwe woningen in de periode tot 2050 is voor Noordoostpolder een grote opgave, zeker 
afgezet tegen de huidige woningvoorraad van ruim 20.000 in onze hele gemeente. Toch is deze 
ambitie zo blijkt uit de verkenning groeiambitie van Ruimtevolk realistisch. Door niet alleen stenen te 
stapelen maar de woningbouwopgave te koppelen aan bijvoorbeeld mobiliteit, klimaatverandering en 
energietransitie bouwen we verantwoord aan de samenleving van morgen. Wij streven naar een 
duurzame samenleving door verantwoorde groei van het aantal inwoners en woningen.

...maarzonder randvoorwaarden is de groeiambitie niet waar te maken 
Uit de verkenning blijkt dat er kansen liggen om nieuwe inwoners aan te trekken van buiten onze 
gemeente, mits er een hoogwaardige OV-verbinding zoals de Lelylijn wordt aangelegd waarmee 
Noordoostpolder en Flevoland een sterkere schakelpositie krijgen tussen de verschillende landsdelen. 
Dit is een belangrijke randvoorwaarde om de groeiambitie van minimaal 5.000 extra woningen tot 
2050 waar te kunnen maken. De randvoorwaarden gaan verder dan alleen een hoogwaardige OV- 
verbinding. Een betere bereikbaarheid en een bij forse groei passend voorzieningenniveau zijn ook 
essentieel. Hierover zijn we in gesprek met de provincie Flevoland en het Rijk.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Jildou Bijlsma of Arnold Bloem. Zij zijn te bereiken via respectievelijk 0527 - 
633382 of 06 52883228 of i.biilsma@noordoostpolder.nl en a.bloem@noordoostpolder.nl.

met vriendelijke groet, /
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