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Deze rapportage ‘Klimaat adaptief ruimtelijk ontwikkelen Regio Zwolle’ is 
opgesteld vanuit het samenwerkingsverband ‘Quickscan watersysteem 
lange termijn en klimaatadaptatie Regio Zwolle’. Regio Zwolle, gemeente 
Zwolle, provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken hierin samen met 
regionale partners aan kennis en inbreng vanuit water ten behoeve van 
klimaatbestendige ontwikkeling van Regio Zwolle. 

 

Om het belang van water en klimaat te borgen in de 
verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, is in het Bestuurlijk Overleg 
Leefomgeving van mei 2020 bevestigd dat water en klimaat een belangrijk 
onderdeel zijn van deze verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. Ook is 
afgesproken dat de inbreng vanuit water en klimaat vanuit een apart traject 
wordt geleverd: de bovengenoemde QuickScan.  

 

De voorliggende rapportage levert inbreng in fase 3 van de 
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle (opstellen verstedelijkingsstrategie). 
Inbreng in eerdere fases van de verstedelijkingsstrategie is geleverd via de 
rapportages ‘Ruimte voor water - ontwerpprincipes voor watersystemen & 
klimaatadaptatie in hedendaagse verstedelijkingsopgave’ van De Zwarte 
Hond, 2022) en ‘Quick Scan Regio Zwolle- Toekomstscenario’s voor het 
watersysteem van de groeiregio’ van HKV Lijn in Water (2021). 
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 Inleiding 

In 2021 heeft de Regio Zwolle de status gekregen van NOVI-gebied met 
de titel ‘Regio Zwolle laat Nederland klimaatbestendig groeien’. De ambitie 
is om regio Zwolle, als voorbeeldregio, te ontwikkelen tot veerkrachtige 
delta van de toekomst. Door gebruik te maken van de groei wil de regio 
stapsgewijs werken aan een waterrobuuste klimaatbestendige inrichting, 
waarmee voor de lange termijn een blijvend aantrekkelijke woon-, werk- en 
leefomgeving is geborgd. Het NOVI-gebied brengt Rijk en Regio samen 
door samenhang en samenwerking op te zoeken op de grote fysiek 
ruimtelijke opgaven zoals wonen, mobiliteit, energie, landelijk gebied, 
economie, (drink)water en klimaat. 

De komende 10 à 20 jaar worden vanwege de grote opgaven vele 
tientallen miljarden in de regio geïnvesteerd. Dat zijn investeringen voor de 
lange termijn. Woningen die we nu bouwen staan er immers over 100 jaar 
nog steeds en worden ook dan bewoond. Daarom moeten we ver vooruit 
kijken (2100 en verder). Niemand weet zeker hoe het klimaat zich verder 
zal gaan ontwikkelen, maar we merken de veranderingen nu al. Het 
nieuwe IPCC rapport laat zien dat de komende jaren cruciaal zijn om aan 
het Parijsakkoord te voldoen en de gevolgen voor het klimaat en de 
zeespiegelstijging nog enigszins te beperken. De weg naar dat doel is 
echter een smal paadje geworden.  

De regio Zwolle met haar hoge droge zandgronden, de delta van Vecht en 
IJssel en diepe polders van het Nieuwe Land is gevoelig voor de gevolgen 
van klimaatverandering. Hierdoor kan de leefbaarheid onder druk kan 
komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan veranderende waterstanden in het 
hoofdwatersysteem als gevolg van zeespiegelstijging, het vergroten van 
de waterbuffer van het IJsselmeer, wijziging in rivierafvoeren en voldoende 
drinkwater. Maar ook veranderingen in grondwaterstanden door drogere 
en nattere perioden en een veranderde waterhuishouding in het landelijk 
gebied door water langer vast te houden in plaats van direct af te voeren. 

We willen voorkomen dat de keuzes die we nu maken over waar en hoe 
ruimtelijk te ontwikkelen de consequentie hebben dat in de toekomst 
benodigde aanpassingen door klimaatverandering (zeer) grote 
investeringen vragen of zelfs  niet meer mogelijk zijn. Problemen nu en in 
de toekomst moeten we niet afwentelen op andere gebieden of op 

toekomstige generaties. In plaats daarvan willen we door de stedelijke 
ontwikkelingen de klimaatbestendigheid van de regio juist vergroten. Dit 
kunnen we doen door slimme keuzes te maken waar we wel en niet willen 
bouwen, door waar we bouwen dit klimaatbestendig te doen en tot slot 
door te onderzoeken hoe we met de verstedelijkingsplannen zelfs kunnen 
bijdragen aan het oplossen van de bestaande klimaatopgave van de regio. 
Dit sluit aan bij de warme harten strategie van de verstedelijkingsstrategie, 
die is gericht op bouwen binnen de bestaande kernen. Immers, juist door 
de herinrichting en investeringen in het bestaande stedelijk gebied 
ontstaan mogelijkheden om de bestaande opgave op te lossen.  

Vanwege de onderlinge afhankelijkheid tussen landelijk en regionaal 
watersysteem hebben Rijk en Regio Zwolle in 2021 samen een QuickScan 
‘watersysteem lange termijn’ uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in zeven 
ontwerpprincipes voor ‘watersystemen & klimaatadaptatie in de 
hedendaagse verstedelijkingsopgave’. Deze QuickScan principes zijn als 
input gebruikt voor de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. In 
voorliggend rapport zijn de inzichten uit de QuickScan vertaald naar 
concrete uitgangspunten om zowel lokaal als op systeemniveau no-regret 
te werken, om de veerkracht te versterken en risico’s door 
klimaatverandering te beperken. Op deze manier worden lokale 
ontwikkelingen robuuster en onderdeel van de veerkracht en weerbaarheid 
op systeem- en gebiedsniveau. De uitgangspunten zorgen ervoor dat 
(bestaande) plannen een plus krijgen op klimaatbestendigheid op lange 
termijn. De lokale in- en uitbreidingen krijgen hiermee handvatten om 
woningen en wegen klimaatbestendig te ontwikkelen, passend bij de plek, 
ondergrond en watersysteem.  

Dit rapport levert randvoorwaarden die het bodem- en watersysteem stelt 
aan verstedelijking en uitgangspunten voor klimaatbestendig bouwen. Dit 
geeft mogelijkheden om samen aan een robuuste klimaatbestendige 
leefomgeving te werken. De regio brengt hiermee beleidsvoornemens uit 
briefadvies van de Deltacommissaris ‘woningbouw en klimaatadaptatie’, de 
nationale maatlat voor klimaatadaptief bouwen en het voornemen uit het 
coalitieakkoord om bodem en water sturend te laten zijn voor ruimtelijke 
planvorming. In een vervolgstap wordt verder in beeld gebracht hoe de 
verstedelijkingsstrategie kan bijdragen aan het oplossen van de bestaande 
klimaatopgave. Dat is nog geen onderdeel van dit rapport. 
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De gepresenteerde randvoorwaarden en uitgangspunten gelden als 
ondergrens van klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen. Deze moeten niet 
gezien worden als nieuwe norm, waarmee je als je daaraan voldoet, voor 
altijd klaar bent voor de impact van klimaatverandering. Flexibiliteit en 
aanpasbaarheid zijn sleutelwoorden. De uitgangspunten vormen de basis 
voor een collectieve samenwerking tussen wonen, mobiliteit, landelijk 
gebied, energie, economie en de waterwereld om in transitie samen en 
gelijkwaardig te werken aan de delta van de toekomst en het oplossen van 
de woningbouwopgave. Dit is een belang en daarmee ook een opgave en 
verantwoordelijkheid van alle partijen, zowel publiek als privaat. 
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 Van principes naar uitgangspunten 

In het rapport ‘Ruimte voor Water’ (verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 
fase 2) zijn zeven ontwerpprincipes voor ‘watersystemen & 
klimaatadaptatie in de hedendaagse verstedelijkingsopgave’ geformuleerd: 

 

1 

 

Vermijd verstedelijking op plekken die veel 
maatregelen vergen. Plekken die niet aansluiten 
op het natuurlijke watersysteem en die bestaande 
bebouwing niet helpen bij haar opgaven.  

2 

 

Verstedelijking volgt het watersysteem met 
natuurlijke & meervoudige oplossingen. Gedacht 
vanuit de logica van het systeem en door ter 
plaatse opgaven te combineren. 

3 

 

Houd een druppel: zo lang mogelijk, zo hoog 
mogelijk vast, en benut deze zo veelzijdig 
mogelijk, vóór afvoer naar zee of verdamping.  

4 

 

Gebiedsontwikkeling als blauw-groene 
klimaatmachine (zonder stekker): stedelijke 
ontwikkelingen leveren altijd een bijdrage aan 
klimaatadaptatie en helpen daarbij ook de directe 
omgeving. Zo worden gloeiende kooltjes in het 
stedelijk weefsel ijsklontjes. Bovendien dragen 
gebiedsontwikkelingen bij aan de gezondheid & 
het geluk van bewoners in de omgeving, en geeft 
de ruimtelijke verschijningsvorm expressie aan de 
specifieke lokale situatie.  

5 

 

Denk op regionaal & systeemniveau. Handel 
locatie-specifiek. Kies natuurlijke & meervoudig te 
gebruiken oplossingen.  

6 

 

Zorg dat projecten bijdragen aan het helpen 
oplossen van regionale opgaven. Door buiten het 
bouwhek en de projectgrens te denken en te 
borgen dat een ontwikkeling de regio als geheel 
bekeken op alle relevante onderdelen een 
verbetering. 
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Het sponswerkend vermogen van een 
gebiedsontwikkeling neemt altijd toe. 

 

 

 

De ontwerpprincipes zijn nog abstract. Het regionale 
samenwerkingsverband ‘QuickScan watersysteem en klimaat’ heeft deze 
ontwerpprincipes in dit rapport verder geconcretiseerd door de principes te 
vertalen naar uitgangspunten voor een klimaatbestendig ontwerp voor de 
verschillende deelgebieden, elk met haar kenmerkende landschaps- en 
bodemtypes in de regio Zwolle.  

Dit is gedaan op twee niveaus. Op systeem- en landschapsniveau 
(hoofdstuk 3) zijn uitgangspunten opgesteld waar en hoe verstedelijking 
rekening moet houden met ruimte voor toekomstige adaptatiemaatregelen 
of watersysteemveranderingen ten gevolge van klimaatverandering en 

Relatie met de principes van de verstedelijkingsstrategie 
De verstedelijkingsstrategie zet actief in op 'warme harten': 
concentratie van functies, bebouwing, mobiliteit, met ruimte voor water 
die gedeeld wordt met groen, langzaam verkeersroutes, wat fungeert 
als verhoger van leefkwaliteit, structuurdrager  en contramal van 
bebouwing. De omliggende landschappen blijven  open. 
 
De 7 ontwikkelprincipes voor water en klimaat vervlechten zich met de 
ontwikkelprincipes van de verstedelijkingsstrategie (ze zijn geen 
uitwerking van slechts 1 principe). 
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bodemdaling op de lange termijn. Het gaat bijvoorbeeld om het reserveren 
van ruimte voor toekomstige dijkversterkingen, peilverhogingen, 
waterbergingsgebieden of infiltratiegebieden. Deze uitgangspunten zijn 
vooral belangrijk bij nieuwe locatiekeuzes, maar kunnen ook invloed 
hebben op bestaande plannen.  

Daarnaast zijn uitgangspunten op lokaal niveau (hoofdstuk 4) afgeleid die 
moeten borgen dat de woningbouwlocaties nu en in de toekomst 
klimaatbestendig worden ingericht. Deze uitgangspunten hebben 
betrekking op de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en bodemdaling. 
Daarbij is gebruik gemaakt en doorgebouwd op de ‘Afspraken 
klimaatadaptief bouwen Utrecht’.  

De betekenis van de uitgangspunten vanuit het bodem- en watersysteem 
en klimaat voor de verstedelijkingsstrategie worden geduid in hoofdstuk 5.  

De kennisagenda (hoofdstuk 6) geeft aan waar kennisleemtes zijn en 
welke onderzoeken gedaan kunnen worden om nog meer inzicht te krijgen 
in de uitgangspunten die aan ruimtelijke ontwikkelingen gesteld moeten 
worden voor een klimaatbestendige regio. 

Proces 

De uitgangspunten zoals beschreven in dit document worden onderdeel 
van de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle, waarin afspraken worden 
gemaakt tussen Rijk en Regio. Gemeenten, projectontwikkelaars, 
woningcorporaties in de Regio Zwolle kunnen direct met de 
uitgangspunten aan de slag. In een vervolgstap worden aanvullend de 
kansen in beeld gebracht op welke manier de verstedelijkingsstrategie ook 
kan bijdragen aan het oplossen van de bestaande klimaatopgave.  

Echter, het proces vraagt meer dan uitgangspunten en randvoorwaarden. 
Het vraagt intensieve samenwerking om water en bodem sturend te laten 
zijn en om een collectieve benadering van de opgave waarin transities 
worden verbonden: ook mobiliteit, economie en wonen zijn in transitie om 
toekomstbestendig te blijven. Dit vraagt om gedragsverandering die er toe 
leidt dat partijen, sectoren, gemeenschappen vanuit verschillende 
disciplines en vakgebieden gaan samenwerken. De bijdrage in dit rapport 
levert vanuit water, bodem en klimaat inbreng voor dit integrale gesprek.  

 

 

Proceseisen vervolg 
De uitgangspunten in dit document zijn beschreven vanuit water en 
bodem en zijn input voor ruimtelijke planvorming. In de 
gebiedsontwikkelingen en projecten worden ze concreet gemaakt in een 
ruimtelijk ontwerp. Hiervoor is een tweetal proceseisen geformuleerd 
(principe 4 en 5): 

• Ontwerpend Onderzoek, waarin  water en bodem sturend zijn.  

• Altijd waterkennis aan tafel in het Ontwerpend Onderzoek, vanwege 

de verbinding tussen lokaal en systeemniveau en de complexiteit van 

het watersysteem (bijvoorbeeld water vasthouden in hoger gelegen 

gebieden kan de wateropgave in lager gelegen gebieden verkleinen). 

• We werken samen met verstedelijkingsprofessionals: de 

woningbouwopgave en klimaatadaptatie opgave worden samen 

opgepakt. Stresstesten en risicodialogen zijn het startpunt voor het 

bepalen van de opgave en prioriteren van de aan te pakken 

knelpunten. 
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 Uitgangspunten op systeemniveau 

De kenmerken van de ondergrond en het watersysteem moeten sturend zijn in de locatiekeuze en de wijze waarop gebouwd wordt. De kosten als gevolg van 
beperkte geschiktheid van een bouwlocatie qua ondergrond en watersysteem mogen niet afgewenteld worden op de toekomstige generaties. Knelpunten 
mogen niet afgewenteld worden op functies buiten het plangebied. In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de uitgangspunten die volgen uit de kenmerken van 
de ondergrond en het grondwatersysteem. Vervolgens gaan we in op uitgangspunten die volgen uit het (oppervlakte)watersysteem. Deze uitgangspunten zijn 
er om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst voldoende mogelijkheden houden om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. De 
exacte invulling wordt gebiedsspecifiek uitgewerkt met ontwerpend onderzoek. 

3.1 Uitgangspunten die volgen uit ondergrond en grondwater 

Op basis van de kenmerken van het bodem en watersysteem zijn uitgangspunten geformuleerd waar ruimtelijke ontwikkelingen aan moeten voldoen om nu 
én in de toekomst (2100) klimaatrobuust te zijn. Door klimaatverandering worden extremen in natte en droge periodes groter. De KNMI-scenario’s laten een 
toename in extreme neerslag zien tussen de 2,5% en 40% (KNMI, 2014). De ondergrond, het landgebruik en de inrichting van het watersysteem zijn bepalend 
voor de impact van de toenemende klimaatextremen. In onderstaande tabel is per type gebied de klimaatopgave aangegeven en onderbouwd waarom 
uitgangspunten vanuit de ondergrond voor verstedelijkingslocaties nodig zijn. Vervolgens zijn aan de hand van de ontwerpprincipes specifieke uitgangspunten 
geformuleerd waarmee rekening moet worden gehouden. De uitgangspunten zijn in figuur 2 op kaart weergegeven. 

Type gebied  Opgave Principe Uitgangspunt 

Beekdalen  De beekdalen zijn gevormd onder natte omstandigheden en zijn van 
nature natte gebieden. Op veel plekken is beekherstel nodig voor 
verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit om te kunnen 
voldoen aan de KRW-eisen. Daarnaast is als gevolg van een 
toename van extreme neerslag en droogte extra ruimte nodig voor 
het vasthouden en bergen van water. In beekdalen leidt 
klimaatverandering tot een grotere variatie in afvoer. Om een grotere 
afvoer te verwerken is extra bergingsruimte nodig. Daarnaast is een 
nieuwe balans tussen water afvoeren en water vasthouden 
noodzakelijk. Meer water vasthouden in natte perioden als buffer voor 
droge perioden zorgt voor hogere gemiddelde grondwaterstanden in 
de lager gelegen beekdalen  

2, 3, 7 Een zone van minimaal 100m aan beide kanten van 
de beek vrijwaren van permanente bebouwing om 
ook in de toekomst ruimte te behouden voor afvoer 
en extra waterbergingsgebieden. 

2, 3, 7 Op zogenaamde beekdalgronden verder van de 
beek bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden 
met gemiddelde hoogste grondwaterstanden (GHG) 
tot aan maaiveld.  

Hoge 
zandgronden  

De hoge zandgronden kennen veelal een lagere grondwaterstand en 
een goede doorlatendheid van de bodem. Hier is ruimte om water te 
infiltreren en vast te houden in de bodem. Het vasthouden van water 
in natte perioden als buffer voor droge perioden zorgt ervoor dat de 
gemiddelde grondwaterstand stijgt. 

2, 3, 7 Op de hoge zandgronden bij ruimtelijke 
ontwikkelingen rekening houden met een stijging van 
gemiddeld 20 cm van de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHG). 
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Lage 
zandgronden  

De lage zandgronden zijn voormalige veengebieden die zijn 
afgegraven. Deze gebieden worden nu ontwaterd , maar bieden 
mogelijkheden om meer water vast te houden. Door meer water vast 
te houden en te bergen, worden in natte perioden benedenstroomse 
gebieden ontlast en is de grondwaterbuffer in droge perioden groter. 
Dit leidt er wel toe dat de grondwaterstanden stijgen. 

2, 3, 7 Op de lage zandgronden (voormalige veengebieden) 
bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met 
gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) tot aan 
maaiveld. 

Veengronden  De veengronden zijn van nature natte gebieden. De gebieden worden 
ontwaterd om wateroverlast te voorkomen. Dit leidt echter tot 
bodemdaling door veenoxidatie, waarbij broeikasgassen vrijkomen. 
Doordat lage grondwaterstanden als gevolg van droogte steeds vaker 
voorkomen wordt dit proces versterkt. In het Klimaatakkoord is 
afgesproken om de emissie van broeikasgassen te beperken met 1 
Mton. Daarvoor is  een gemiddelde grondwaterstand van 20 cm-mv 
optimaal. Daarom zal rekening gehouden moeten worden met een 
toekomstige stapsgewijze vernatting.  

2, 3, 7 In de veengronden bij ruimtelijke ontwikkelingen 
rekening houden met grondwater tot aan maaiveld. 

Klei, klei op 
veen 
gebieden, klei 
op gemengde 
ondergrond 

Om de bodemdaling niet te versterken worden de waterpeilen in de 
klei en klei op veen gebieden in de toekomst mogelijk niet langer 
verlaagd. Als gevolg van bodemdaling zal het gebied vernatten. 
Daarnaast is het wenselijk om in deze gebieden flexibel peilbeheer 
toe te passen, waardoor meer schoon regenwater of kwelwater wordt 
vastgehouden en deze gebieden beter bestand zijn tegen droogte.  

2, 3, 7 Op de kleigronden bij ruimtelijke ontwikkelingen 
rekening houden met flexibel peilbeheer (wordt nu 
niet toegepast in Flevoland). Daarnaast rekening 
houden met een hogere grondwaterstand (kleinere 
drooglegging) als gevolg van bodemdaling. In de 
laagste delen van de polders moet rekening worden 
gehouden met de kleinste drooglegging. Ook zijn dit 
de plekken waar water naar toestroomt bij zeer 
extreme neerslag, waardoor water op maaiveld kan 
komen te staan.  

Stedelijke 
gebieden 

 

Huidige stedelijke gebieden voldoen vaak niet aan de normen die we 
nieuwe stedelijke ontwikkelingen opleggen. Dit resulteert in een 
opgave voor het huidige stedelijke gebied. In bestaand stedelijk 
gebied worden grondwaterstanden vaak kunstmatig n beheerst door 
watergangen en drainage. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een 
bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten in huidig stedelijk 
gebied.  

2, 3, 7 In het stedelijk gebied behouden en versterken we 
de natuurlijke werking van het regionale 
grondwatersysteem. Bij stadsvernieuwing en 
inbreidingen is de ondergrond en herstel van het 
oorspronkelijk watersysteem uitgangspunt. Ingezet 
wordt op het vergroten van de sponswerking en 
verbindingen van een robuust groenblauw netwerk, 
waarop bestaand bebouwd gebied kan aansluiten. 
(zie ook stedelijk gebied in tabel in hoofdstuk 3.2) 
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Wanneer we inzoomen op de grotere kernen in de regio ziet de ondergrond er als volgt uit:  

Meppel Kampen Zwolle 

   
   

Dronten Emmeloord  
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Hardenberg Hoogeveen Raalte 

   
   

Steenwijk   

 

 

* de kaart is een vereenvoudigde weergave van 
de ondergrond gebaseerd op de bodemkaart en 
de basiskaart natuurlijk systeem. Wanneer we in 
meer detail naar de ondergrond kijken kan er 
meer onderscheid gemaakt worden binnen de 
typen veen, klei en klei op veen, hoog zand, laag 
zand en beekdal. Bijvoorbeeld in Flevoland zijn er 
binnen het type klei en klei op veen op 
verschillende bodemdiepten verschillende 
bodemsoorten te onderscheiden. Dit vraagt om 
een verdere lokale uitwerking. 
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De ontwikkellocaties van de bestaande plannen hebben de volg  ende ondergrond:  

 

*houdt rekening met onnauwkeurigheid door globale intekening bestaande plannen 

Type 
ondergrond* Veen Water Beekdal 

Klei en klei 
op veen 

Klei op 
gemengde 

ondergrond Hoog zand  Laag zand  

Totaal aantal 
woningen 
bestaande 

plannen In de toekomst 
rekening houden 
met: 

Grondwater 
tot aan 

maaiveld 
Peilveran-
deringen 

Grondwater 
tot aan 

maaiveld 
Flexibel peil, 

vernatting 
Flexibel peil, 

vernatting 

Droogte, 
kans voor 
infiltratie 

Kans voor 
infiltratie 

en vernatting 

Gemeente  Aantal woningen 

Dalfsen - - 2 16 - - 1.843 1.861 

Dronten - - - - 2.084 - - 2.084 

Elburg - - - 250 - - - 250 

Hardenberg 160 - 608 - - 96 481 1.345 

Hattem - - - - - 510 - 510 

Heerde - - - - - 100 - 100 

Hoogeveen 35 - 1 - - - 465 500 

Kampen 200 10 - 2.451 - - 15 2.676 

Meppel 971 163 126 - - - 1.170 2.430 
Noord-
Oostpolder - - - - 

200 
- - 200 

Nunspeet - - - - - - 750 750 

Oldebroek - - - - - 116 - 116 

Olst-Wijhe - - 32 709 - - 104 845 

Ommen - - - - - 59 462 521 

Raalte 68 - 60 10 - - 419 557 

Staphorst - - - - - - 427 427 

Steenwijkerland 117 - 28 6 - 665 78 894 

Urk - - - - 1.300 - - 1.300 
Zwartewater-
land 23 0 - 258 

- 
- 286 567 

Zwolle 1.172 272 - 1.597 - 66 9.535 12.642 

Totaal 2.745 445 857         5.297          3.584  1.613 16.034 30.575 
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3.2 Uitgangspunten die volgen uit het watersysteem 

Vanuit het (oppervlakte)watersysteem (primair, regionaal en overige wateren) zijn ook uitgangspunten geformuleerd waar de ontwikkelingen aan moeten 
voldoen om nu én in de toekomst klimaatadaptief te zijn. De levensduur van de woningen is daarbij als vertrekpunt genomen. Als zichtjaar is 2100 genomen. 
De uitgangspunten voor het watersysteem hebben mede als doel om flexibiliteit te behouden voor het landelijk watersysteem lange termijn en het voorkomen 
van vergroten van lock-in situaties. 

Type gebied Opgave Principe Uitgangspunt 

Rondom 
primaire en 
regionale 
waterkeringen 
(zie kaart figuur 
3) 

Het toekomstbestendig functioneren van het 
riviersysteem en de waterveiligheid is leidend voor 
de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. 
Ruimtelijke ontwikkelingen houden rekening met en 
zijn niet beperkend voor toekomstige rivierafvoeren 
en de mogelijk noodzakelijke verhoging van het 
IJsselmeerpeil. Bij ontwikkelingen moet 
geanticipeerd worden op hogere 
grondwaterstanden en overslagwater van de 
keringen en moet ruimte worden gereserveerd voor 
toekomstige dijkversterkingen. 

De ruimte die nodig is voor toekomstige 
dijkversterkingen wordt bepaald door de 
buitenwaterstand en de voorkeur voor verticale 
oplossingen tegen piping. Een 
buitenwaterstandsverhoging van 2 meter resulteert 
in een benodigde ruimtereservering van ca. 50 
meter.  

1, 2, 3, 7 Op de dijk en in een zone van 50 m langs primaire en regionale 
waterkeringen voorkomen dat bebouwing leidt tot belemmeringen voor 
toekomstige dijkversterkingen. Bij voorkeur wordt deze zone 
gevrijwaard van bebouwing. Als toch wordt gebouwd dient het 
maaiveld te worden verhoogd tot 50 cm boven de huidige hoogte van 
de kering, waarbij er voldoende ruimte wordt gereserveerd voor 
versterking en/of verhoging van de kering in de toekomst.  

1, 2, 3, 7 Zone van 1 km vanaf de teen van de dijk: 

- bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met grondwater 

tot aan maaiveld als gevolg van overslagwater en toename 

van (dijkse) kwelwater door stijging van het IJsselmeerpeil. 

- Deze zone is tevens een signaleringszone voor ruimtelijke 

ontwikkelingen om te voorkomen dat de rivier wordt 

ingesnoerd. Bij ruimtelijke ontwikkelingen met permanente 

bebouwing aan de ene kant van de rivier mag niet ontwikkeld 

worden aan de andere kant van de rivier. Deze ruimte is 

mogelijk in de toekomst nodig om de rivier meer ruimte te 

geven. 

Langs 
weteringen en 
primaire 
waterlopen van 
het regionale 
systeem 

Door toename van extreme neerslag moet de 
afvoercapaciteit van de belangrijkste afvoerroutes 
in de toekomst mogelijk worden vergroot.  

1, 2, 3, 7 Bij ruimtelijke ontwikkelingen nabij de belangrijkste regionale 
waterlopen moet rekening worden gehouden met toekomstige 
verbreding. Berekeningen moeten nog uitwijzen met welke verbreding 
rekening dient te worden gehouden. 
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Buitendijks 
bouwen in het 
primaire 
watersysteem 

In de buitendijkse gebieden van het 
IJsselmeergebied dient rekening te worden 
gehouden met toekomstige peilverhoging als 
gevolg van zeespiegelstijging en het vergroten van 
de waterbuffer op het IJsselmeer. Dit leidt ook 
stroomopwaarts tot waterstandsverhogingen op de 
vrij afwaterende beken en rivieren, zoals de IJssel, 
het Zwarte Water, de Vecht, Nieuwe Wetering en 
Soestwetering.  

In buitendijks gebied langs de rivier is de 
afvoerfunctie leidend. Ruimtelijke ontwikkelingen 
mogen de afvoerfunctie van de rivier niet 
belemmeren.  

1, 2, 3, 7 Voor het buitendijks gebied van het IJsselmeergebied is de 
Deltabeslissing IJsselmeergebied het vertrekpunt. Op basis hiervan 
dient rekening te worden gehouden met een peilstijging van 0,30 m 
om mee te stijgen met de zeespiegel. Daarnaast dient in de 
zomerperiode rekening te worden gehouden met een ruimere 
bandbreedte van het flexibel peilbeheer van 0,20 tot 0,50 m om de 
zoetwaterbuffer te vergroten. 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen in de buitendijkse gebieden langs de 
rivier volgen we de Beleidslijn Grote Rivieren en scherpen deze verder 
aan: 

- Stroomvoerend regime: in het geheel niet ontwikkelen; 

- Bergend/vergunningsvrij regime: alleen onder strenge 

voorwaarden zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Hierbij 

dient rekening gehouden te worden met: 

o niet ontwikkelen in gebieden die in de toekomst nodig 

zijn  voor rivierverruiming; 

o minimale bouwhoogte huidig peil + extreme 

omstandigheden door klimaatverandering op de lange 

termijn (2100).  Voor het Zwarte water bij het stedelijk 

gebied van Zwolle vertaalt zich dat in een minimale 

bouwhoogte van +3,5 m NAP. 

o aanvullende adaptatiestrategie en 

evacuatiemogelijkheden voor situaties waarbij het 

water boven +3,5 m NAP komt; 

o compensatieplicht voor verlies aan waterberging 

o bij ontwerp van het gebied rekening houden met 

overstromingsrisico’s en locatie van functies binnen 

het plangebied; 

o geen kwetsbare en vitale verblijfslocaties. 

Uitzondering: op Kampereiland zijn grootschalige ruimtelijke 
ontwikkelingen niet mogelijk, omdat dit een overstromingsrisicogebied 
is (Omgevingsverordening Provincie Overijssel 2017, artikel 2.14.3). 
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Buitendijks 
bouwen 
regionaal 
watersysteem 

In buitendijks gebied is de afvoerfunctie van het 
regionale systeem leidend voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

1, 2, 3, 7 In het stroomvoerende deel van het regionale watersysteem in het 
geheel niet ontwikkelen. 

In het bergende deel alleen ontwikkelen onder strenge voorwaarden. 
Hierbij dient rekening gehouden te worden met: 

- Niet ontwikkelen in gebieden die in de toekomst nodig zijn 

voor rivierverruiming; 

- Minimale bouwhoogte volgt uit: huidig peil + extreme 

omstandigheden door klimaatverandering op de lange termijn 

(2100). Voor binnenstad Zwolle vertaalt zich dat in een 

minimale bouwhoogte van +2,6 m NAP. 

- Aanvullende adaptatiestrategie voor situaties waarbij water 

boven het bouwpeil komt 

- Compensatieplicht voor verlies aan waterberging 

- Bij ontwerp van het gebied rekening houden met 

overstromingsrisico’s en locatie van functies binnen het 

plangebied. 

- Geen kwetsbare en vitale verblijfslocaties. 

Laaggelegen 
gebieden 

Laaggelegen gebieden zijn natuurlijke locaties om 
in de toekomst als bergingslocaties bij 
overstromingen in te zetten (locaties nader te 
bepalen)  

2, 3, 7 Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met 1 
m water op maaiveld. Ruimtelijke ontwikkelingen mogen bovendien 
het bergend vermogen van deze locaties niet aantasten. Verlies van 
berging moet worden gecompenseerd. 

2, 3, 7 De 10% diepst gelegen delen van de polders en stroomgebieden 
dienen bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met 1 m 
water op maaiveld. Verlies van berging als gevolg van ruimtelijke 
ontwikkelingen moet worden gecompenseerd. 

Gevolgbeperking 
overstromingen 

De gebouwde omgeving is door gevolgbeperkende 
maatregelen voorbereid op overstromingen door 
dijkdoorbraken of extreme neerslag. Een risico-
afweging van de plaatselijke overstromingskans, 
evacuatietijd en optredende waterdiepte op 
maaiveld bepaalt of één of meerdere van de 

2, 3, 7 Schade voorkomen (<0,2 m): bij overstromingen tot 0,20 m mag 
nergens schade optreden aan gebouwen en elektrische installaties in 
de openbare ruimte. Hoofdwegen blijven overal begaanbaar. Dit kan 
bijvoorbeeld gerealiseerd worden door op een slimme manier gebruik 
te maken van relatief kleine hoogteverschillen binnen het stedelijk 
gebied. 
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volgende uitgangspunten van toepassing zijn of dat 
het risico wordt geaccepteerd.  

 

 

Schadebeperking (<0,50 m): in gebieden met een maximale 
overstromingsdiepte tot 0,50 m geldt naast bovenstaand uitgangspunt 
dat aanvullend maatregelen genomen moeten worden om schade te 
beperken in geval van een overstroming, mits deze doelmatig zijn. 

Beschermen vitale functies (<2,0 m): in gebieden met een maximale 
overstromingsdiepte tot 2,0 m geldt naast bovengenoemde 
uitgangspunten dat vitale functies in geval van overstroming 
beschermd zijn en dat ze blijven door functioneren of snel weer 
kunnen opstarten, mits de maatregelen hiervoor doelmatig zijn gezien 
het regionaal of nationaal belang. 

Schuilen en evacueren (>0,5 m): in gebieden met een 
overstromingsrisico vanaf 0,5 m moeten maatregelen getroffen 
worden om te kunnen evacueren in geval van een overstroming en, 
als de evacuatietijd te kort is, om veilig te schuilen. Er worden 
evacuatieroutes aangelegd en 60% van de woningen/gebouwen heeft 
een droge verblijfplaats bij een EDO (ergst denkbare overstroming) en 
heeft toegang tot een dakuitgang. 

Stedelijk gebied  Huidige stedelijke gebieden voldoen vaak niet aan 
de normen die we nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
opleggen. Dit resulteert in een opgave voor het 
huidige stedelijke gebied. Nieuwe ontwikkelingen 
kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van 
knelpunten in huidig stedelijk gebied. 

 In stedelijk gebied creëren nieuwe ontwikkelingen altijd meer ruimte 
voor water: 

- Nieuwe opgaven worden niet versnipperd binnen de plangrens 

opgelost, maar versterken het bestaande groenblauwe 

netwerk op stedelijk niveau. Dit vergroot de robuustheid en 

flexibiliteit. 

- Bij een stedelijke ontwikkeling wordt de sponswerking altijd 

groter, zowel op gebouwniveau als van de ondergrond. 

Sponsen (zie lokaal) zijn aangesloten op het groenblauw- 

stedelijke netwerk. 
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Wanneer we inzoomen op de grotere kernen in de regio ziet de ondergrond er als volgt uit: 

Meppel Kampen Zwolle 

   
   

Dronten Emmeloord  
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Steenwijk Raalte Hardenberg 

   

   
Hoogeveen   

  

*de kaart geeft aan waar gebied overstroombaar 
is en waar niet. De waterdieptes verschillen per 
locatie, dit vraagt om een verdere lokale 
uitwerking.  
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 Overstromingen Keringen Totaal aantal 
woningen 
bestaande 
plannen 

Wel 
overstroom-
baar gebied 

Niet 
overstroom-
baar gebied 

Binnen 50 m 
van kering 

Binnen 
1.000 m van 

kering 

Gemeenten Aantal woningen 

Dalfsen 680 1.181 - 574           1.861  

Dronten 2.084 - - -           2.084  

Elburg 250 - - - 250 

Hardenberg 580 765 - -           1.345  

Hattem 110 400 - -              510  

Heerde - 100 - -              100  

Hoogeveen - 500 - 194              500  

Kampen 2.676 - 79 2.489           2.676  

Meppel 1.700 730 - 137           2.430  

NOP 200 - - -              200  

Nunspeet - 750 - -              750  

Oldebroek - 116 - -              116  

Olst-Wijhe 845 - 3 441              845  

Ommen 28 493 - 6              521  

Raalte 423 134 - 15              557  

Staphorst 427 - - -              427  

Steenwijkerland 162 732 - 43              894  

Urk 1.300 - - 361           1.300  

Zwartewaterland 567 - 68 347              567  

Zwolle 12.642 - 830 7.570        12.642  

Totaal 24.674 5.901 979 12.176 30.575 

*houdt rekening met onnauwkeurigheid door globale intekening bestaande plannen 

 

 

3%

40%
57%

Aantal woningen in de buurt van 
keringen

kering + 50 m kering + 1.000 m

niet bij kering

81%

19%

Aantal woningen in overstroombaar 
gebied

wel overstroombaar

niet overstroombaar
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3.3 Uitgangspunten die volgen uit de waterketen 

De waterketen is een circulair systeem. Drinkwater wordt gewonnen uit 
grondwater en oppervlaktewater, waarna het gebruikt wordt voor 
verschillende doeleinden door huishoudens en bedrijven. Het afvalwater 
(deels vermengd met hemelwater) wordt afgevoerd naar de 
rioolwaterzuivering, waarna het gezuiverde water weer teruggebracht 
wordt in het milieu.  

 

 

 
Drinkwater 
In de regio Zwolle is de huidige drinkwatervoorziening al te krap. Een 
verstedelijkingsopgave zorgt (ondanks inzet op waterbesparing) voor een 
nog grotere drinkwatervraag. Om aan de drinkwatervraag te voldoen zijn 
nieuwe winningen (uit grondwater en/of oppervlaktewater) nodig. De 
verstedelijkingsstrategie kan bijdragen door in te zetten op: 
- vergaande drinkwaterbesparing op woningniveau (o.a. door 

hemelwaterbenutting en grijswaterrecycling). Maak in ieder geval het 
leidingstelsel van alle nieuwe woningen geschikt voor het eenvoudig 
hergebruiken en recyclen van regen- en afvalwater.  

- balans in het grondwatersysteem: de onttrekking is niet groter dan de 
aanvulling van de bron; 

- water vasthouden en de tijd te geven om te infiltreren.  

 
 
Afvalwater 
Er ligt een uitgebreid netwerk om het vuilwater in te zamelen en af te 
voeren naar de rioolwaterzuivering. Een klimaatbestendig en robuust 
afvalwatersysteem is er op gericht de bestaande infrastructuur zo efficiënt 
en lang mogelijk te behouden en te laten functioneren. Dit kan door: 

- de ruimte in het rioolsysteem zo goed mogelijk benutten door 
afvalwater gedoseerd en gelijkmatig naar de zuivering te leiden en 
toestroom van hemelwater en andere bronnen te voorkomen; 

- een zo geconcentreerd mogelijke en stabiele afvalwaterstroom, 
waaruit grondstoffen teruggewonnen kunnen worden; 

- de toename van de lozing van (huishoudelijk) afvalwater te 
compenseren door het afkoppelen van aangesloten verhard oppervlak 
in bestaand stedelijk gebied zodat de afvalwaterketen (riolering, 
transport en zuivering) hydraulisch niet zwaarder wordt belast.; 

- mogelijkheden te zoeken om bedrijfsafvalwater bij grote bedrijven 
lokaal te zuiveren en nuttig te hergebruiken. Verbinding zoeken met 
lokale initiatieven of kansen die zich voordoen 
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Hemelwater 
Benut schoon regenwater zo optimaal mogelijk om onttrekkingen voor 
drinkwater te kunnen beperken. Dit kan door: 

- de sponswerking van de stad te vergroten (zie ook uitgangspunten 

lokaal niveau), zodat in natte perioden het water zo lang mogelijk 

vastgehouden kan worden waar het valt en een droge periode kan 

overbruggen zonder extra (drink)water nodig te hebben. 

- de verharding van zowel openbare ruimte als particulier terrein te 

beperken zodat de natuurlijke waterhuishouding zo min mogelijk wordt 

verstoord.  

- afstromend hemelwater zo schoon mogelijk te houden: pas bij 

voorkeur geen uitlogende bouwmaterialen (lood, zink, koper) toe voor 

hemelwaterafvoeren. 

- schoon afstromend hemelwater niet af te voeren naar een  

rioolwaterzuivering maar lokaal op te vangen en te benutten voor: 

o huishoudelijk gebruik, om daarmee de onttrekking van 

grondwater voor leidingwater te beperken (bijvoorbeeld 

toiletspoeling, wasmachine of autowassen); 

o aanvulling van het grondwater (middels infiltratie); 

o aanvulling van bodemvocht / beregening van groen (bomen, 

struiken, gras). 

Alleen als het afstromende hemelwater te vervuild is (of het risico op 
vervuiling te hoog is) wordt het hemelwater ingezameld en afgevoerd 
naar een zuiveringsinrichting. 

- bij het infiltreren van het afstromende hemelwater in de bodem voor 

aanvulling van het grondwater de eerste voorkeur uit te laten gaan 

naar bovengrondse ‘groenblauwe’ (natuurlijke) maatregelen (zoals 

infiltratiegreppels, - velden of wadi’s). Pas als dat niet kan met 

ondergrondse ‘grijze’ (technische) maatregelen (zoals infiltratiekratten 

of –buizen). 

   

Oppervlaktewater(kwaliteit)  

De kwaliteit van ons oppervlaktewater is de afgelopen decennia ontzettend 
verbeterd. Het moet echter nog schoner. Een uitdaging en via de 

Europese Kaderrichtlijn Water een verplichting. De verwachting is dat we 
in de toekomst meer en beter de waterkwaliteit kunnen meten.  

- Waterkwaliteit kost ruimte. Meer ruimte voor de combinatie van 

water en natuur, vergroot het biologisch evenwicht en verbetert de 

waterkwaliteit. De combinatie water en natuur vergroot het 

zelfreinigend vermogen van het watersysteem. Deze maatregel 

verzacht tegelijkertijd hittestress en creëert recreatie- en 

schaduwplekken.  

- Creëer voldoende water en schaduw op het water om te zorgen 
dat het water niet teveel opwarmt. Te warm water kan leiden tot 
algengroei, botulisme en vissterfte door een laag zuurstofgehalte, 
dit kan leiden tot afname van de soortenrijkdom.  

- Oppervlaktewater moet diep en breed genoeg zijn met flauwe 
oevers met luwten. Voor de gevallen dat er extreem veel neerslag 
valt, zijn watersystemen ecologisch en biologisch robuuster 
wanneer er ‘luwten’ zijn. Hier kunnen soorten schuilen voor de 
plotselinge extreme afvoer van water.
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 Uitgangspunten op lokaal niveau 

Naar het voorbeeld van ‘Afspraken klimaatadaptief bouwen Utrecht’ is een set van uitgangspunten opgesteld voor klimaatadaptieve woningbouw. Met deze 
eisen wordt aangegeven wanneer nieuwbouw klimaatadaptief is voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte, gevolgbeperking overstromingen en 
bodemdaling. Daarnaast zijn eventuele aandachtspunten per gebiedstype meegegeven.  

Thema Uitgangspunt Aandachtspunt per gebiedstype 

Wateroverlast: hevige 
neerslag leidt niet tot 
schade aan gebouwen, 
infrastructuur en 
voorzieningen. Vitale 
functies en 
voorzieningen blijven 
beschikbaar. 

In het plangebied treedt bij een bui van 70 mm in een uur geen onomkeerbare 
schade op aan bebouwing en infrastructuur. Vitale en kwetsbare1 voorzieningen 
blijven functioneren bij een bui van 90 mm in een uur. 

 

Een groot deel van de neerslag (tussen 40-70 mm, afhankelijk van wat a.d.h.v. de 
gebiedsspecifieke kenmerken reëel is) van een hevige bui (70 mm in een uur) 
verwerkt (geïnfiltreerd, vastgehouden en/of geborgen) in voorzieningen op privaat 
terrein of in daarvoor bestemde (extra) voorzieningen in het plangebied. 
 
De voorzieningen voeren de eerste 24 uur daarna vertraagd (niet extra) af en zijn in 
maximaal 60 uur weer beschikbaar (range 48-60 uur) 

De handhaafbaarheid van waterberging 
op privaat terrein is lastig, vooral op 
langere termijn.  

De ruimtelijke ontwikkeling gebeurt minimaal waterneutraal2 en leidt niet tot extra 
aan- of afvoer van water t.o.v. de huidige situatie.  
 
Er wordt aanvullend onderzoek gedaan naar het waterpositief (meer water 
vasthouden/bergen dan 70 mm in een uur) ontwikkelen van het plangebied, zodat 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ook een positieve bijdrage leveren aan de 

 

 

1 Vitale en kwetsbare functies zijn belangrijke functies waarvan uitval of beschadiging kan leiden tot ernstige gevolgen voor mens, milieu of economie op 
nationaal niveau. Denk daarbij aan functies zoals de energievoorziening, de hoofdinfrastructuur (telecom, drinkwaternet, afvalwaterketen (riolering-transport-
zuivering), doorgaande wegen), ziekenhuizen en calamiteitenzorg (politie, brandweer, gemeentehuis). Daarnaast kunnen vitale en kwetsbare functies 
noodzakelijk zijn om een gebied te herstellen, bijvoorbeeld na een overstroming. 

2 Waterneutraal definiëren we als: 1) De van nature heersende grondwaterstanden worden zo min mogelijk beïnvloed. 2) De afvoer uit het gebied neemt niet 

toe ten opzichte van de landelijke afvoer. 3) De infiltratie van regenwater in de bodem neemt op jaarbasis niet af ten opzichte van de oorspronkelijk natuurlijke 

situatie. 
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bestaande bebouwde omgeving. Dit doen we wanneer waterpositief inrichten tegen 
doelmatige kosten gerealiseerd kan worden.  

Hemelwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden en gebruikt in het plangebied.  

5% van het laagste deel van het plangebied wordt vrijgehouden van bebouwing of 
wordt tijdelijk ingericht of bestemd om te kunnen anticiperen op lange termijn 
toename van de extreme neerslag. 

 

Hitte: Tijdens hitte biedt 
de bebouwde omgeving 
een gezonde en 
aantrekkelijke 
leefomgeving 

Tenminste 40% schaduw in het plangebied op de hoogste zonnestand (21 juni) voor 
verblijfsplekken en gebieden waar langzaam verkeer zich verplaatst en minimaal 
30% schaduw op buurtniveau. De schaduw wordt evenredig verdeeld over de 
gebieden waar langzaam verkeer zich verplaatst.  

 

Koele, schaduwrijke verblijfsplekken (minimaal 200 m2) zijn op loopafstand (300 m) 
aanwezig en openbaar toegankelijk. 

 

40% van alle horizontale en verticale oppervlakten wordt warmtewerend of 
verkoelend ingericht. 

 

De koeling van gebouwen leidt niet tot opwarming van de (verblijfs)ruimte in de 
directe omgeving. Voor de voorkeursvolgorde van koelingsmaatregelen hanteren we 
de ’ladder van koeling’: 
1. zorgen voor een verkoelende omgeving (bijv. met bomen of groen dak);  
2. warmte weren (bijvoorbeeld met screens of zonwering);   

3. passief koelen (bijvoorbeeld met nachtventilatie);  

4. milieuvriendelijke actieve koeling (bijvoorbeeld met warmtepomp) 

 

Vitale en kwetsbare functies (gemalen, energie, drinkwater) en groenvoorzieningen in 
de openbare ruimte moeten bestand zijn tegen hitte. 

 

Ecologische oplossingen en oplossingen gebaseerd op natuurlijke processen van het 
specifieke gebied hebben altijd de voorkeur boven ‘grijze’ oplossingen bij gelijke 
maatschappelijke prestaties en kosten. 

 

Droogte: Langdurige 
droogte leidt niet tot 
structurele schade aan 
bebouwing, funderingen, 
wegen, groen, water en 

De grondwaterpeilen (huidige en toekomstige) in het plangebied en de omgeving en 
de zoetwaterbeschikbaarheid in de bodem zijn sturend in de functiekeuze, 
systeemkeuze en inrichting van het plangebied. Op de kaart in figuur 2 zijn aan de 
hand van bodemopbouw en vorming van de ondergrond de grondwaterstanden 
(rekening houdend met klimaatverandering) waarmee rekening gehouden moet 
worden bij ontwikkelingen weergegeven.  
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vitale en kwetsbare 
functies 

 
We behouden en versterken het natuurlijk grondwatersysteem en zorgen dat 
onttrekkingen in balans zijn met de aanvulling van de bron.  

De inrichting van het plangebied is minimaal infiltratieneutraal bij uitbreidingslocaties 
en infiltratiepositief bij herontwikkeling (minimaal 50% van de jaarneerslagsom, 
afhankelijk van bodemtype). We houden het water vast in het gebied waardoor 
grondwaterstanden niet dalen, en zelfs in de toekomst zullen stijgen (zie kaart in 
figuur 2). 

Bij hoogwaardige landbouw vindt nu over 
het algemeen snelle afvoer via drains 
plaats. Op deze locaties moet de 
uitganspositie t.o.v. wat infiltratieneutraal 
is goed worden vastgelegd. 

Bij het ontwerp en de inrichting zorgen voor drinkwaterbesparing, 
regenwaterbenutting (door opvang en gebruik van regenwater in wijken en 
woningen). 

 

Vitale en kwetsbare functies en groenvoorzieningen moeten bestand zijn tegen 
langdurige droogte.  

 

Bij het ontwerp en de inrichting zorgen voor verbetering van de 
oppervlaktewaterkwaliteit en biodiversiteit. Voorkomen van stilstaand 
oppervlaktewater in de directe woonomgeving. 

 

Bodemdaling: 
bodemdaling van 
gebouwd gebied blijft 
beheersbaar en 
betaalbaar  
 

Om afwenteling van kosten naar volgende generaties te voorkomen is het niet 
wenselijk om te bouwen in sterk zettingsgevoelige gebieden, tenzij strenge 
kwaliteitseisen worden gesteld aan het bouwrijp maken en gekozen wordt voor 
duurzame, zettingsarme technieken 
 
Voor ruimtelijke ontwikkelingen in bodemdalingsgebied bepalen we een 
restzettingseis en bijbehorende maatregelenset tegen bodemdaling. We treffen 
maatregelen (bouwrijp maken en bebouwing), op openbaar en privaat terrein, tegen 
de laagste maatschappelijke kosten over een levensduur van honderd jaar.  

Bodemdaling in veengebieden gaat altijd 
door.  

In zettingsgevoelige gebieden moet een lange termijn adaptatiestrategie opgesteld 
worden waarin in samenhang gekeken wordt naar toekomstige zetting, 
grondwaterstanden en flexibiliteit van ruimtelijke ontwikkelingen. 
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 Conclusie 

Het realiseren van een klimaatadaptief gebouwde omgeving moet 
volkomen normaal zijn in de regio Zwolle. Dit geldt zowel voor 
nieuwbouw als voor de bestaande gebouwde omgeving. Problemen 
nu en in de toekomst wentelen we niet af op andere gebieden of op 
toekomstige generaties.  

Met de verstedelijkingsstrategie werken we met alle betrokken partijen aan 
een toekomstbestendige regio Zwolle waar het aantrekkelijk, goed, gezond 
en veilig wonen, werken en recreëren is. Klimaatbestendigheid van de 
delta op de lange termijn staat daarin voorop. Vanuit het bodem- en 
watersysteem en de klimaatopgave willen we adaptiviteit behouden en 
waar mogelijk vergroten en geen lock-in situaties creëren. Dit is nodig als 
we de rekening van huidige ontwikkelingen niet bij onze kinderen of buren 
willen leggen.  

Voor de verstedelijkingsopgave kiest de regio Zwolle voor de warme 
hartenstrategie. De warme hartenstrategie is een waardevolle en 
belangrijke drager voor transitie in de stad om water de ruimte te geven, 
gedeeld met groen en langzaam verkeernetwerken, aangesloten op de 
regionale netwerken. Om kernen, klein en groot, stapsgewijs te 
transformeren, waarbij water, klimaat, wonen, mobiliteit en economie 
integraal worden opgepakt. In de uitwerking van de verstedelijkingsopgave 
vindt toekomstige verstedelijking vooral plaats in de bestaande kernen. De 
hiermee gepaard gaande investeringen bieden de mogelijkheid om de 
ruimtelijke ingrepen die plaatsvinden te gebruiken om de klimaatopgave 
van de bestaande kernen deels of helemaal op te lossen. Nieuw helpt 
hierbij bestaand. Concrete oplossingen hiervoor worden uitgewerkt in een 
vervolgstap.  

De verstedelijkingsopgave wordt gerealiseerd in een omgeving met een 
complex bodem- en watersysteem. Om klimaatverandering niet af te 
wentelen naar toekomstige generaties willen we de natuurlijke dynamiek 
van het bodem- en watersysteem terugbrengen, voor een goed 
functionerend, betaalbaar, veilig watersysteem nu en in de toekomst 
(2100). Over hoe die toekomst er uit zal zien in 2100 en daarna is nog 
onduidelijk. Zeker is dat ook na 2100 de klimaatverandering doorgaat. 

Daarom zullen we ruimte moeten houden om ons nog verder te kunnen 
aanpassen.  

Door de in dit rapport opgestelde uitgangspunten te hanteren kunnen we 
plannen nu no-regret goed voorbereiden op toekomstige 
klimaatverandering. Dit vraagt om anders bouwen en ontwikkelen op 
kwetsbare plekken. Binnen de plannen zoeken we naar innovatieve 
oplossingen én meekoppelkansen met de andere grote opgaves 
(energieneutraliteit, circulariteit, duurzame mobiliteit, gezondheid). Met 
slimme oplossingen passend bij de plek voegen we meerwaarde en 
toekomstperspectief toe. In die gevallen dat de no-regret plus vandaag een 
extra investering vraagt, dan kan de status van NOVI-gebied Regio Zwolle 
met de focus op klimaatbestendig groeien handvaten bieden om samen – 
Rijk en Regio – dit te agenderen en af te wegen.  

Bij de locatiekeuze voor nieuwe uitbreidingen moeten we kiezen voor 
locaties waarbij de flexibiliteit en adaptatiemogelijkheden van het bodem- 
en watersysteem naar de toekomst toe niet beperkt worden. Integendeel, 
kies locaties en werk deze met ontwerpend onderzoek en de in dit rapport 
gepresenteerde uitgangspunten zodanig uit dat zij de flexibiliteit en 
veerkracht van het bodem- en watersysteem vergroten. Door bij de 
bouwopgave rekening te houden met de natuurlijke kenmerken van het 
bodem- en watersysteem en aangepast aan de (toekomstige) 
omstandigheden te bouwen, verbinden we toekomstperspectief en 
onzekerheden met wat we vandaag doen. 

We concluderen dat op hoge zandgronden met beperkte aanvullende 
inspanningen klimaatbestendig gebouwd kan worden. De lage 
zandgronden, beekdalen, kleigebieden en veengronden vragen een 
grotere inspanning. Ruim 10% van de woningen van de bestaande 
plannen zijn voorzien op slappe gronden of in beekdalen die extra gevoelig 
en kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Zo’n 80% van de woningen 
bevindt zich in overstroombaar gebied. Daarvan ligt ongeveer de helft dicht 
bij de rivier of nabij regionale waterlopen, die in de toekomst in extreme 
situaties meer water moeten verwerken. Dit vraagt meer ruimte voor 
maatregelen die nodig zijn om voorbereid te zijn op toekomstige 
klimaatverandering. Dat betekent anders bouwen en ontwikkelen dan we 
gewend zijn, waarbij woningen en wegen achter de dijk bijvoorbeeld zo 
gemaakt worden dat ze geen schade ondervinden als er bij hoogwater een 
beetje water over de dijk stroomt of hoge grondwaterstanden optreden. 
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Advies aan de betrokken partijen in Regio Zwolle (waterschappen, 
gemeenten, provincies en het Rijk) is om voor alle gebieden, met 
uitzondering van de hoge zandgronden en klei en klei op veen gebieden, 
uit te gaan van een ‘nee, tenzij’-benadering voor nieuwe uitleggebieden. 
Voor alle gebieden gelden eisen om klimaatbestendig te kunnen wonen op 
lange termijn.  

  
Locatie
-keuze 

Bouwopgave 

o
n

d
e
rg

ro
n

d
 

Veen Nee, 
tenzij 

Strenge eisen bouwrijp maken, aangepast 
bouwen voor hoge grondwaterstand en 
slappe ondergrond, bijvoorbeeld toepassen 
van flexibele huisaansluitingen. 

Beekdal Nee, 
tenzij 

Niet bouwen direct langs de beek. Ophogen 
of aangepast bouwen op beekdalgronden, 
grondwaterpositief bouwen. 

Klei, klei op 
veen, klei 
het Nieuwe 
Land 

Ja, mits Ophogen of aangepast bouwen aan nattere 
omstandigheden, grondwaterpositief 
bouwen 

Hoog/laag 
zand 

Ja, mits Rekening houden met hogere 
grondwaterstanden, kansen benutten voor 
infiltratie en water vasthouden. 

w
a
te

rs
y

s
te

e
m

 

Kering 
+50 m 

Nee, 
tenzij 

Niet bouwen op of direct naast de kering. 
Strenge voorwaarden: bouwpeil 0,50m 
boven huidige kering, vluchtroutes en 
evacuatielocaties 

Kering 
+1.000 m 

Ja, mits Ophogen of aangepast bouwen (natte 
omstandigheden). Niet aan weerszijden van 
de rivier bouwen in de signaleringszone. 

Overstroom-
baar gebied 

Ja, mits Gevolgbeperking (aanleghoogtes, 
evacuatieroutes, shelters, etc.), stimuleren 
zelfredzaamheid 

 

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen, ongeacht de locatie, moet rekening 
gehouden worden met de uitgangspunten vanuit de waterketen, drinkwater  
en de lokale uitgangspunten voor het tegengaan van wateroverlast, hitte, 
droogte en bodemdaling. Zowel op gebouwniveau als voor het openbaar 
gebied ligt daarbij het accent op water vasthouden (spons), vertraagd 
afvoeren en hergebruik (groen en grijs water). 
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 Vervolgstappen en kennisagenda 

De uitgangspunten die in dit rapport zijn opgenomen zijn nodig om de 

Regio Zwolle op de lange termijn klimaatbestendig te ontwikkelen. Ze 

geven aan met welke klimaateffecten en adaptatiemaatregelen op de 

lange termijn rekening moet worden gehouden en welke randvoorwaarden 

dat stelt aan de woningbouw.  

Maar het gaat niet alleen om uitgangspunten en randvoorwaarden. Er zijn 

veel kansen op het raakvlak van de klimaatopgave en verstedelijking. 

Groen en blauw kunnen de verstedelijkingsopgave versterken door de 

ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden en door de versterking van 

de ruimtelijke kwaliteit en het leefklimaat. Andersom kan de 

verstedelijkingsopgave een belangrijke rol spelen in het klimaatbestendig 

maken van de regio. Bijvoorbeeld door de verandering van functies aan te 

grijpen om het watersysteem klimaatbestendiger te maken met hogere 

dijken, nieuwe waterbergingsgebieden of het oplossen van bestaande 

opgaven of knelpunten in het watersysteem.  

Een belangrijke eerstvolgende stap is om deze raakvlakken in beeld 

brengen en te vertalen naar concrete kansen voor het vergroten van de 

klimaatbestendigheid en versterken van de verstedelijkingsopgave.  

Daarnaast is er is een aantal onderwerpen waarvoor verder onderzoek 

nodig is om beter inzicht te krijgen in de impact van klimaatverandering op 

de regio. Daarmee kunnen we beter sturen in de locatiekeuze en eisen 

stellen aan ruimtelijke ontwikkelingen (principe 1). De volgende 

onderzoeken willen we uitvoeren: 

1. Uitwerken klimaat- en wateropgave en kansen voor combinatie met de 

verstedelijkingsstrategie. In drie werksessies zoomen we in op de 

warme harten van de verstedelijkingsstrategie en werken we de 

uitgangspunten lokaal uit in wenkende perspectieven; 

2. Onderzoek naar de mogelijke bandbreedte van toekomstige 

rivierafvoeren en mogelijk benodigde profielverruiming in het regionale 

en hoofdsysteem , met rivierafvoeren die veranderen en een 

IJsselmeerpeil wat in de toekomst zal stijgen; 

3. In kaart brengen van geschikte locaties voor waterberging in de regio; 

4. Regionale stresstest uitvoeren om gebieden in beeld te brengen waar 

extra ruimte nodig is voor afvoer en berging van water om de veiligheid 

bij extreme neerslag of systeemfalen zo veel mogelijk te kunnen 

borgen; 

5. Samen met Rijk visie en scenario’s ontwikkelen voor het watersysteem 

op de lange termijn (horizon 2100). Waardoor we in de regio meer grip 

krijgen op de onderlinge landelijke en regionale afhankelijkheden.  
6. drinkwaterbesparing in nieuwbouwwoningen. hoe kan je de leidingen 

veilig aanleggen zodat je in woningen zo veel mogelijk water bespaart 

en wat zijn de kosten? 
7. Voor inbreidingsgebieden de lokale eisen vertalen naar ruimtelijke 

opgave, bijvoorbeeld op basis van de stresstesten die voor het 

stedelijk gebied en de directe omgeving zijn uitgevoerd. Onderstaande 

kaarten zijn een voorbeeld van gemeente Zwolle waar op basis van de 

wateroverlaststresstest  (Kopenhagen bui) waterbergingsgebieden in 

kaart zijn gebracht; 
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