
Geachte  fractieleden,
          Zwolle 1 februari 2022

Naar aanleiding van uw beleidsdoelstellingen in het  verkiezingsprogramma 
willen wij als vereniging Groeneburenhof  het volgende onder uw aandacht 
brengen. 

Als eerste willen wij onze waardering uitspreken voor uw verkiezingsprogramma 
waar wij met grote interesse kennis van hebben genomen. Een programma dat 
goed aansluit bij de woonambities van de Groeneburenhof. Een vereniging van 
50 plussers die al een aantal jaren actief  op zoek is naar een bouwlocatie voor 
onze woonvorm voor ouderen. 

Onze bedoeling is te komen tot een duurzaam-en energieneutraal 
appartementencomplex voor zo’n 14 wooneenheden. Wij willen daarmee actief 
bijdragen aan het oplossen van actuele problemen zoals terugdringing van CO-2 
uitstoot, bevordering doorstroming woningmarkt en afnemende zorgcapaciteit.

De gemeenteraad van Zwolle heeft  ambities uitgesproken inzake klimaat 
adaptief, energieneutraal, circulair, natuur inclusief en sociaal inclusief bouwen. 
Ambities die naadloos aansluiten bij de ambitie van de Groeneburenhof. 

Aansluitend bij het Co-creatie principe dat door de gemeenteraad voor De Tippe 
in Stadshagen in verschillende besluiten is neergelegd is Groeneburenhof als 
burgerinitiatief in samenwerking met de vereniging MMWZ-De Tippe en een 
tweetal projectontwikkelaars in 2021 aan de slag gegaan om een bouwlocatie in 
De Tippe in te vullen. 

Echter, gaande dit proces wordt de vereniging geconfronteerd met gemeentelijke
regels en beleid  die onze doelstellingen frustreren. Zo willen wij echt 
klimaatneutraal bouwen en daarvoor investeren, maar dit bouwen wordt nog 
duurder als vanwege de residuele grondprijsbepaling daarmee ook de grondprijs 
met 25 % van de bouwkosten stijgt. Het hanteren van parkeernormen die niet 
aansluiten op het door ons gewenste gebruik van deelauto’s betekent dat 
parkeren ten koste gaat van groenvoorzieningen / klimaat adaptatie.

Wij zoeken een rustige en groene woonomgeving, maar wanneer de 
woningdichtheid met meer dan 30 % dient toe te nemen t.o.v. de oorspronkelijke
uitgangspunten, wordt onze groep terughoudend. 
Onze leden leveren in aan woonruimte maar inleveren op buitenleefruimte is 
voor velen een brug te ver. Wat wij dan ook missen is een flankerend woonbeleid 
voor ouderen dat  gericht is  op het optimaal faciliteren in de ontwikkeling en 
realisatie van woonvormen voor ouderen. 

Een duidelijk gemis is  het ontbreken van een concrete invulling  van het proces 
van Co-creatie. Door een overspannen huizenmarkt is de positie van koper en 
verkoper zodanig verstoord dat  de participatie voor de potentiële kopers bij de 
ontwikkeling van de bouwkavel zeer beperkt is. Van een vraag gestuurd proces, 
zoals in het Ontwikkelplan voor De Tippe wordt bepleit, komt daardoor te weinig 
terecht. Naar onze mening is dan ook de huidige invulling van Co-creatie 
onvoldoende.

Voorgaande maakt duidelijk dat alle goede bedoelingen ten spijt van zowel 
nationale-, provinciale- en lokale overheden, duurzaam wonen een proces van te 
veel hobbels en dus zeer lange adem is. Terwijl de uitgangspunten voor de 
invulling van de locatie Tippe Stadshagen juist een unieke gelegenheid zijn om 
dit te concretiseren. 



Wij willen juist graag invulling geven aan
klimaatdoelstellingen, doorstroming van ouderen op de
woningmarkt en het bevorderen van
levensloopbestendig wonen door onderlinge hulp van de ouderen zelf.  
Voor dit laatste verwijzen wij naar het eindrapport van de commissie Toekomst 
Zorg Thuiswonende Ouderen “Oud en zelfstandig in 2030 ”.  Uit de 35 
aanbevelingen die in deze nota worden gedaan willen we toch een viertal voor 
ons op dit moment relevante zinsneden benoemen. 

o De regie van ouderen zelf over hun ‘derde levensfase’ staat voor ons 
centraal. 

o Een goede woonsituatie die het onderling contact bevordert, helpt ouderen
om hun leven betekenis te geven, eenzaamheid te vermijden en met 
elkaar de onvermijdelijke tegenslagen op te vangen. 

o Ga (ver)bouwen! De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om 
zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te 
worden van zorg. 

o Op dit moment wordt er voor ouderen veel te weinig gebouwd en 
verbouwd. Met als gevolg niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor
ouderen, maar ook een belemmering van de doorstroming op de 
woningmarkt. 

Aanbevelingen die een ieder zal onderkennen en onderschrijven, maar wanneer 
je de meer dan 21000  vijfenzestigplussers in Zwolle een levensloopbestendig 
woonperspectief wilt geven, vraagt dat nu om concretisering van  beleid. 

Met verwijzing naar de Woonvisie 2017 van de gemeente Zwolle nog het 
volgende: 

Vastgesteld wordt dat er ruimte voor CPO en andere woonvormen moet zijn. De 
raad heeft verder de ambities voor De Tippe in een Koersdocument en 
Ontwikkelplan vastgelegd (buurschap, co-creatie minstens 25 %, circulair, enz.).  

De raad heeft ook een grondprijsbeleid met residuele waardebepaling 
vastgelegd. Wij lopen er in de praktijk tegen aan dat deze besluiten tot een 
onmogelijke knelsituatie leiden. De raad kan niet alle ontwikkelingen op de 
woningmarkt sturen, maar wel andere keuzes maken waar de ene keuze 
(grondprijsbeleid) de ambities en doelstellingen van andere keuzes duidelijk in de
weg zit. 

In de  Woonvisie is dan ook terecht opgenomen dat m.b.t. het thema wonen en 
zorg een integrale benadering van verschillende beleidsprogramma’s nodig is. 
Vooralsnog lijkt dat niet op alle gebieden te werken. Concretisering van het  
woonbeleid dat u in uw programma voorstaat is mogelijk door nu te interveniëren
op het bouwprogramma in de Tippe Stadshagen. Wij vragen u om ons, daar waar 
mogelijk,  te ondersteunen in ons plan bij het realiseren van een echt in co-
creatie ontwikkeld, duurzaam gebouwd, appartementencomplex waar ouderen 
vitaal en waardig invulling kunnen geven aan hun derde en vierde levensfase.  

Wij vernemen graag uw reactie, omdat we graag willen zien hoe u uw 
programma wilt gaan realiseren.

Met vriendelijke groeten,



Segerien Donner, secretaris Groeneburenhof
Koos Bakker, deelnemer Groeneburenhof.
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