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Geachte leden van de MMWZ en Groeneburenhof. 
 
Aan de hand van de onderstaande vragen, merken wij dat het proces van co-creatie, de rollen, 
input en verantwoordelijkheden, niet voor elke partij hetzelfde zijn. Een aantal vragen liggen in 
de lijn van de verantwoordelijkheden van de ontwikkelaars en zullen we om die reden niet 
beantwoorden. Binnen het proces werken we van grof naar fijn. Zo zijn er ook vragen gesteld 
over fasen die nog komen, deze zijn voor nu niet maatgevend en bepalend om tot een go/no go 
beslissing te komen. Deze kunnen later worden gesteld. 
 
Om te verduidelijken hebben wij het proces, verantwoordelijkheden en tijdlijnen nog eens 
uitgezet.  
 

 
 
De vragen die nu nodig zijn om te komen tot een beslissing en die behoren bij de invloed van de 
beide verenigingen hebben wij hieronder beantwoord.   
 

Gezamenlijke reactie MMWZ de Tippe en Groeneburenhof op de presentatie van 20-12-21  
De beide verenigingen hebben de volgende informatieve vragen over de presentatie van 20-12 

a. helderheid over de maten en tekeningen die kloppen bij de berekeningen (zoals op 
20 dec is toegezegd (zie bijlagen) van woningen, bergingen en buitenruimte – 
inclusief afstanden tussen de blokken.  
We snappen de vragen enzullen de beschikbare informatie aanleveren, maar dit 
vormt onderdeel van de latere uitwerking, waarvoor de fase uit blok B en E voor 
worden benut. 

b. meer inzicht in financiën: 
a. wat is in bouwkosten meegenomen (isolatie, verwarming, ventilatie), welke 

materiaalkeuzes zijn in deze raming meegenomen? Vergelijking: 
Watergaarde is inclusief sanitair, vloerverwarming op alle verdiepingen. 
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De bouwkosten zijn onze verantwoordelijkheid (blok E) en vragen over 
sanitair e.d. vormen onderdeel van de verkoopdocumentatie (C ) en optielijst 
(F) 

b. Welke kostenelementen zitten bij ‘bijkomende kosten’ in het variabele deel 
van 18% en welke in het vaste deel? Welke besparing is daar mogelijk? 
Dit is verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars (blok A) 

c. waar zijn de kosten voor infrastructuur als riolering, infra, trafo’s, ophogen 
kavel ondergebracht? Is er sprake van dergelijke kosten die nog buiten de 
gepresenteerde berekening zijn gehouden? 
Dit is verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars (blok A) 

c. hoe is discrepantie tussen de vorige en huidige ‘realiteit’ te verklaren, wat betreft 
het aantal woningen en de plaats van de parkeerruimten, uitgaande van het 
vastgestelde bestemmingsplan? 
Dit is verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars (blok A) komt voort uit 
besprekingen met de gemeente Zwolle en huidige marktontwikkelingen. 
 

2. Beide verenigingen waarderen de gepleegde inspanning van ontwikkelaars en architect om 
tot een in principe levensvatbaar plan te komen en begrijpen deels de gevonden 
oplossingen. 
Dat neemt niet weg dat voor beide verenigingen geldt dat, om gezamenlijk door te kunnen 
gaan en recht te doen aan de uitgangspunten van de verenigingen, er echt 
andere oplossingen gevonden moeten worden op d e volgende punten: 

a. vermindering aantal woningen tot een beter acceptabel aantal (toelichting: het nu 
geprojecteerde aantal woningen geeft een te hoge druk op aantal parkeerplaatsen 
en nog beschikbare ruimte voor groene invulling; de verdeling van aantal tussen Y1 
en Y2 is ook niet evenwichtig; zie ook punt d hierna) 
Dit is verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars (blok A) komt voort uit 
besprekingen met de gemeente Zwolle en huidige marktontwikkelingen. 

b. parkeerruimte NIET in het midden maar elders op het plot situeren, eventueel in 2 
koffers per plot, achter muur of deels overkappen (toelichting: a. in 
structuurontwerp van juli was acceptabele oplossing gevonden; b. in planning aantal 
parkeerplekken ook meerekenen dat de mobiliteitshub vlakbij is, en dat voor elke 
deelauto 4 andere parkeerplekken overbodig zijn, bij de norm van 1 deelauto voor 5 
traditionele auto’s; c. de verhoging van aantal woningen moet volgens de 
normatieve verdeling ook leiden tot meer parkeerplekken in de openbare ruimte, 
langs de weg; d. ruimtebeslag voor toerit/inrit minimaliseren dus geen ‘weg’ naar 
het middengebied; e. met de woorden ‘achter muur’ wordt gedoeld op een oplossing 
die – zo nodig – wel voldoet aan gemeentelijke eis van voldoende stedelijke gevel) 
Overkappen van parkeerruimtes leidt tot forse kostenstijging, terwijl de zoektocht 
juist is om projecten meer haalbaar te maken. Het verschil tussen verwachtingen en 
eisen was te groot waarmee ook het grote verschil tussen budget en kosten van vele 
miljoenen is ontstaan. Teruggaan naar dit principe leidt tot een beëindiging van een 
reële oplossing en zal ons inziens inhouden dat de samenwerking beëindigd dient te 
worden. 
De eis van het aantal parkeerplaatsen komt voort uit het stedenbouwkundig plan 
van de gemeente en heeft als eis 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein. De 
parkeerhub is primair voor de overige parkeerplaatsen en bezoekers. 
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c. ontmoetingsruimte voor GBH moet inpandig gerealiseerd worden 

Het is aan GBH vrij om als verenging van eigenaren 1 appartement te kopen en 
gezamenlijk te gebruiken. NB voor dit appartement zal wel de reële verkoopprijs, 
moeten worden betaald. Daarnaast leidt dit tot minder appartementen. Tijdens de 
presentatie is een mogelijkheid tot gemeenschappelijke ruimte gepresenteerd, 
welke in verdere uitwerking nader kan worden ingericht. 

d. eventueel meer appartementen GBH (zodat ontmoetingsruimte inpandig kan en 
minder woningen MMWZ de Tippe) 
Hoger bouwen is niet mogelijk binnen het stedenbouwkundig plan voor dit deel van 
De Tippe (stedelijke radialen).Er is gekozen voor een kosten-efficiënte 
gebouwstructuur, wat voldoet aan de gegeven woonwensen. Appartementen 
toevoegen aan de gebouwstructuur leidt tot een minder kosten efficiënt gebouw en 
daarmee hogere bouwkosten en een lagere grondwaarde. Dit is niet wenselijk met 
het oog op de haalbaarheid. 
Waar momenteel twee grotere appartementen op de vierde woonlaag zijn geschetst 
kan de structuur/indeling van de onderliggende verdieping worden gevolgd. Dit kan 
leiden tot twee appartementen extra op de vierde woonlaag. 
Wanneer door de vereniging niet kan worden ingestemd met de gekozen 
gebouwstructuur, zal dit leiden tot een niet haalbaar plan en dus tot het afscheid 
nemen van elkaar 
Meer appartementen zal dus betekenen een extra appartementencomplex van circa 
13-14 woningen. Dit leidt tot nog meer woningen in het gebied (gezien de overige 
eisen van de gemeente Zwolle).  

e. bergingen dichter bij de woningen (in ieder geval voor GBH en minder validen) en 
niet midden op het plot (toelichting: bij voorkeur oplossing zoeken in blokjes aan 
kopse kant van blokken woningen) 
De gezochte oplossing wordt een collectieve oplossing in het gehele gebied voor 
beide verengingen. De voorzieningen voor beide verenigingen zijn gesplitst 
realiseerbaar, mits er wordt voldaan aan gevraagde stedenbouwkundige kwaliteit en 
mits er binnen het gepresenteerd budget kan worden gewerkt. 
Volledigheidshalve: inpandige bergingen leiden tot fors hogere bouwkosten en 
minder appartementen, daarmee ons inziens niet realistisch. 

f. meer differentiatie in maten en prijzen voor woningen, eventueel onder- en 
bovenwoningen (toelichting: a. zie ook punt g hierna; b. de geprojecteerde verdeling 
in maten/prijzen past voor de MMWZ-Tippe-woningen echt niet bij de belangstelling 
van de leden; er is ook behoefte aan kleinere woningen, b.v. een blok met minder 
diepe woningen; ook optie van tussenwoning (5,1 m beukmaat) met derde laag 
aanbieden – eventueel derde laag als later te realiseren meerwerk; c. vergelijking 
met het aanbod in project Besterburen geeft de indruk dat daar duidelijk meer ‘waar 
voor het geld’ geboden kan worden) 
De exacte woningafmeting, materialisatie en prijzen vormen onderdeel van de 
volgende fases. Er is nu slechts een indicatie afgegeven. De eind 
verantwoordelijkheid valt onder het risico en verantwoordelijkheid van de 
ontwikkelaar (blok B+C) 
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g. tenminste 4 levensloopbestendige, gelijkvloerse woningen voor MMWZ-Tippe (wat 
is de norm?!) (toelichting: a. voor levensloopbestendig gaat het hier om het (kunnen) 
realiseren van badkamer, slaapkamer en woonkamer/keuken op één laag; b. als deze 
woningen op begane grond komen kunnen er bovenwoningen bij gerealiseerd 
worden, mogelijk kunnen dit ook de gewenst wat kleinere woningen (ca 80 m2 GBO) 
zijn) 
Levensloopbestendige gelijkvloerse woningen zijn verkend, maar blijken financieel 
heel duur uit te vallen (categorie duur voor een kleine woning). De verkenning om 
dit als benedenwoning in een duplex woning aan te bieden achten wij op dit 
moment commercieel niet wenselijk om dat dit een ingewikkeld product in wet- en 
regelgeving is en duur is om te bouwen. Dit risico kunnen wij als ontwikkelaars niet 
nemen. 

h. hogere eisen dan in het Bouwbesluit genoemd voor een  duurzaam gebouw, 
energieneutraal wonen en een groene buitenruimte. We hebben ambitie en willen 
trots zijn op een echt duurzaam project 
Wij ook! 

i. minder conventioneel ontwerp: groen, speelsheid en differentiatie in wonen moet 
er van af spatten. 
Inrichting openbare ruimte hebben wij nu vrij gelaten aan de verenigingen en 
vormen onderdeel van blok H. 
 

3. Vragen/opmerkingen voor de fase van uitwerking van SO (schetsontwerp) naar VO en DO: 
a. we willen dat co-creatie inhoudelijk en procesmatig steviger/intensiever wordt 

aangepakt (toelichting: veel van de nu optredende frustratie bij de leden had 
voorkómen kunnen worden als de beide groepen vanaf september 2021 als serieuze 
co-creërende partners meegenomen waren in het zoeken naar oplossingen voor het 
toen door de ontwikkelaars als ‘veel te duur’ beschouwde structuurontwerp van juli 
2021) 
Zie het schema ter verduidelijking van het proces. 

b. we willen samen de problemen oplossen (borging voor 95% klanttevredenheid) 
Zie het schema ter verduidelijking van het proces. 

c. als we vragen stellen willen we antwoorden krijgen en erop kunnen rekenen dat 
toezeggingen (bijv. toezenden stukken) worden nagekomen, zoals wij ons ook aan 
afspraken houden 
Zie bijlage voor de toezending van de gevraagde maatvoering. 

d. we willen vaste partners/contactpersonen bij DV en VW die onze ambities goed 
kennen. (toelichting: wisseling van gesprekspartners leidde er toe dat een goed 
begrip van onze ambities, en ook de ruimte om daar over te spreken, onvoldoende 
aanwezig was) 
 
 

6-1-2022 

Lydia Gussenhoven, José Bloemen, Segerien Donner, Bregje van de Lisdonk namens MMWZ de 
Tippe en Groeneburenhof 

14-1-2022 

Martin Kanis, Maaike Deterd, Jasja Scholtens, Marcel de Ruiter 


