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In te trekken beleid bij vaststelling van de Zwolse Omgevingsvisie
Eén van de doelen van de aankomende Omgevingswet is het sectorale beleid voor de
fysieke leefomgeving te integreren in één Omgevingsvisie. Zo ontstaat een eenduidig
en integraal beeld hoe de fysieke leefomgeving (van Zwolle) zich in de toekomst gaat
ontwikkelen. Dit is van belang voor de gemeente zelf, inwoners van Zwolle en
initiatiefnemers van een initiatief in de fysieke leefomgeving.
Voorgaande betekent dat de gemeente met het vaststellen van de Zwolse
Omgevingsvisie een besluit neemt over het intrekken van het sectorale
beleidsdocumenten. Deze beleidsdocumenten zijn integraal opgenomen in de
Omgevingsvisie. Onderstaande overzicht laat zien om welke beleidsdocumenten het
specifiek gaat.
Nog niet al het sectorale beleid kunnen we met deze Omgevingsvisie intrekken, omdat
beleidsdocumenten:
- als (actie)programma blijven gelden met bijbehorend investeringsprogramma;
- nog zeer recent zijn en dermate actueel, waardoor het te vroeg is dit nu in te
trekken;
- regels bevatten waarvoor het nog op te stellen Omgevingsplan de plek is waar
deze in worden opgenomen
- gebiedsgericht en meer operationeel van aard zijn; en waarvoor bijvoorbeeld
een gebiedsprogramma de plek is waar dit beleid wordt ondergebracht
- een evaluatie aan de orde is, alvorens een definitieve afweging over het
betreffende beleid kan worden gemaakt.
In een periodieke update van de Omgevingsvisie vindt telkens de afweging plaats of
specifiek sectoraal beleid wordt ingetrokken. In deze Omgevingsvisie wordt het beleid
ingetrokken, zoals opgenomen in onderstaande tabel.
Beleidsterrein

Beleidsnota/titel

Mobiliteit

Oude mobiliteitsvisie
Mobiliteitsvisie Hanzeland
Zwolle fietst! Agenda Fiets
2015 - 2020
Kadernota detailhandel 20122020 "Topwinkelstad Zwolle"
Uitwerkingsnotitie kadernota
detailhandel
Notitie "beleidskader
detailhandel Zwolle 2017"
Notitie internetwinkels en
ruimtelijke ordening

Detailhandel

Vastgesteld door
gemeenteraad
1-10-2008
17-12-2018
8-6-2015
02-04-12
jul-12
02-10-17
04-03-2014 (college)
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Buitengebied

Economie (overig)

Horeca en Leisure
(toerisme)
Bedrijventerreinen
Water en klimaat,
circulaire economie
Beheer Openbare
Ruimte
Wonen

Energie & Duurzaamheid

Milieu

Afwegingskader
supermarktinitiatieven
Verruiming en verduidelijking
vestigingsmogelijkheden
perifere detailhandel
Herijking kadernota
detailhandel onderdeel centrum
Retailactieplan centrum
Blik op buiten, Visie
buitengebied Zwolle
Groenbeleidsplan 1998 - 2010
Ontwikkelingsprogramma
Binnenstad 2020
Visie Binnenstad 2030
Stedelijke programma's Zwolle,
naar een nieuwe werkelijkheid
Kadernota kantorenlocaties
2011-2020
Zwolle transformeert
Actualisatie horecavisie
“Gastvrij en Vitaal 2012-2017”
Kadernota Bedrijventerreinen.
Van kavel tot bedrijfsruimte.
Zwolle Stroomt! Strategische
wateragenda gemeente Zwolle
Visie op het beheer van de
openbare ruimte in Zwolle
De Zwolse Woonagenda 2013 2017
Woonplan 2011 - 2015 Zwolle.
Actualisatie woonvisie
Handreiking voor een Zwolse
Energieagenda 2014 - 2016
Visie en programma
duurzaamheid 2011 - 2014
Agenda Duurzaamheid. Op
weg naar een
toekomstbestendig Zwolle.
Bodembeleidsplan Zwolle
Beleidsvisie externe veiligheid
2013 - 2017. Ambities en
aanpak externe veiligheid
Zwolle

14-12-15
7-9-2010

mrt-09
30-3-1998/aangepast
16-1-2014
jan-12
25-04-16
nov-12
16-12-10
8-07-05
11-05-15
okt-09
17-3-2015
23-11-2015
16-9-2013
9-5-2011
17-2-2014
apr-11
24-8-2015

sep-09
okt-13
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Ruimtelijke ordening

Structuurplan 2020
Uitvoeringsprogramma
Structuurplan 2020
Structuurvisie Vechtcorridor
Noord
Handreikeing ruimte voor de
Vecht
Ontwikkelingsvisie "Diezerpoort
ben ik"
Gedroomd Diezerpoort
Strategische agenda
Spoorzone Zwolle (2018)
Inspiratiedocument "Visie op
Hanzeland"
Architectuurbeleid

jun-08
sep-09
okt-13

11-5-2009
2011
10-7-1905
20-06-2017 (college)
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