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1 Inleiding 
 
Op 30 september 2013 heeft de Zwolse gemeenteraad het investeringsbesluit genomen 
over de Spoorzone. Al eerder, op 18 september 2013 hebben Provinciale Staten van 
Overijssel ingestemd met het investeringsvoorstel van de Gedeputeerde Staten. Op 18 
december 2013 is de bestuursovereenkomst tussen beide overheden getekend. 
Daarmee is de weg vrij gemaakt om de stap naar de realisatie van de voorgenomen 
projecten te maken. 
 
Dit plan van aanpak heeft tot doel om de investeringsbesluiten om te zetten in een 
pakket van samenhangende activiteiten, leidend tot tijdige en doelmatige realisatie.  
De focus ligt op de periode tot 2017, met een groter detailniveau voor de jaren 2014 en 
2015. Er wordt wel een doorkijkje geboden naar 2021, vanwege de gewenste 
voorbereidingstijd voor grote bouwprojecten. 
We gaan in op de kaders, de aanpak voor de verschillende planelementen en de 
gebiedsontwikkeling, de bijbehorende organisatie, instrumenten voor projectbeheersing 
en de inzet op communicatie. We sluiten af met een integraal overzicht van de planning 
en de begroting voor de komende jaren.  
Dit hoofdstuk geeft eerst nog een weergave van: 
- De achtergrond en opgaven 
- Doelen en scope van Plan van Aanpak (PvA) 
- Inhoud en opbouw PvA. 
 

1.1 Achtergrond en opgaven 
 
We onderscheiden de volgende opgaven in het gebied: 
 
1) Realiseren van fysieke maatregelen voor een goed functionerende en 
aantrekkelijke OV-knoop (veelal civieltechnische werken) 
Opgave is om te komen tot planontwerp en planuitwerking. De verschillende fysieke 
maatregelen kennen een duidelijk begin en eind en vergen een tijdelijke inspanning 
voor het realiseren van een helder omschreven resultaat. Deze onderdelen kunnen 
worden aangestuurd als (deel)projecten. 
 
2) Het stimuleren en faciliteren van de ruimtelijke, economische en sociaal-
maatschappelijk ontwikkeling van het totale gebied rond het station 
(gebiedsontwikkeling) met oog voor de regionale component 
Voor de gebiedsontwikkeling gaat het veel meer om het nader uitwerken van de visie en 
het vertalen van de visie in concrete ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast is het nodig 
om een strategie te ontwikkelen voor de aanpak van de gebiedsontwikkeling met de 
markt, de stad en de regio. Uit deze fase dient een gedragen resultaat te komen als 
uitkomst van de samenwerking tussen NS, provincie en gemeente in deze fase. Het is 
daarbij nog zoeken naar nieuw instrumentarium en een passende rolverdeling tussen 
de partijen. Dit onderdeel sturen we aan als een proces.  
 
3) Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstregeling van en naar het noorden 
Dit wordt opgepakt door ProRail in het project ‘ZwolleSpoort’ (zie verder, par. 2.3) 
 
4) Herlocatie en uitbreiding van de spoorse voorzieningen (ruimte voor opstellen 
en servicen van treinen en een technisch centrum) 
In december 2013 is er een onafhankelijk onderzoek naar de invloed van de 
aanwezigheid en het in bedrijf hebben van een technisch centrum op het RGS-terrein 
op de kwaliteit van de bodem en het grondwater al daar, afgerond. De uitkomst is dat 
NS/Nedtrain hebben besloten om het technisch centrum niet te plaatsen op het RGS-
terrein. NS/Nedtrain gaan een verzoek om medewerking indienen bij de gemeente 
Zwolle voor het vestigen van een technisch centrum op een andere locatie op of nabij 
het emplacement Zwolle. Zowel NS/Nedtrain als de gemeente zoeken aansluiting bij het 



gh35         

 

Datum 30 januari 2014 

Titel Integraal Plan van Aanpak Spoorzone Zwolle 2014-2017 

 

5/35

 

afwegingskader dat de werkgroep spoorse voorzieningen in 2012 en 2013 heeft 
opgesteld in het kader van de onderzoeksrapportages. Voorts zal ProRail in 2014 ev. 
voorbereidingen treffen voor het herinrichten van het RGS-terrein voor het opstellen en 
servicen van treinen. Het ministerie van I&M heeft hiervoor in december 2013  geld 
beschikbaar gesteld (valt organisatorisch onder het hiervoor genoemde punt 3). 
Dit plan van aanpak gaat over de inzet op de opgaven 1 en 2 en betrekt daarbij de 
opgaven onder 3 en 4.  
 

1.2 Doel en scope plan van aanpak 
 
Het plan van aanpak is het sturingsinstrument voor het projectmanagement om te 
sturen op de te realiseren projecten en processen. Het heeft als doel om de processen, 
de uit te voeren maatregelen en de inzet van middelen inzichtelijk en beheersbaar te 
maken. Het plan van aanpak biedt tevens een kader aan alle partijen die betrokken zijn 
bij de ontwikkeling van het gebied. 
 
Het plan van aanpak zet het investeringsbesluit van de gemeenteraad van 30 
september 2013 om in een aanpak op de verschillende onderdelen. Dit integrale PvA 
geeft een samenvattende weergave van de aanpak op de verschillende planelementen 
en het proces van gebiedsontwikkeling. Het heeft betrekking op: 
- Het plangebied zoals weergegeven in het investeringsvoorstel (zie hieronder) 
- De periode 2014-2017 met de nadruk op de komende 2 jaar en ook aandacht voor 

onderdelen die pas na 2017 tot uitvoering komen 
- De inzet van de gemeente (rekening houdend met de inzet van partners op de 

diverse onderdelen) 
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1.3 Inhoud en opbouw plan van aanpak 
 
Het plan van aanpak gaat in op: 
• Kaders voor ontwikkeling van het gebied 
• Aanpak deelprojecten/ realiseren van de fysieke maatregelen (OV-knoop) 
• Aanpak voor proces om te komen tot een ontwikkelstrategie (gebiedsontwikkeling) 
• Bijbehorende organisatie  
• In te zetten instrumentarium voor gedegen projectbeheersing en 

projectverantwoording 
• Inzet op communicatie komende periode en aanpak voor ontwikkelen van een 

communicatiestrategie 
• Overzicht van integrale planningen. 

1.4 Positie en rol van partijen 
 
De gemeente is trekker en regisseur van de ontwikkeling van de OV-knoop en de 
gebiedsontwikkeling. Daarmee is de gemeente verantwoordelijk voor het beleid, de 
planvorming en de realisatie. De gemeente draagt dan ook het risico. De gemeente 
heeft een bepalende verantwoordelijkheid voor de infrastructuur en de inhoud van de 
gebiedsontwikkeling. De belangrijke stakeholders in het project gemeente, provincie, 
ProRail en NS Stations kunnen niet zonder elkaar. 
 
De provincie is verantwoordelijk voor een goed functionerend regionaal openbaar 
vervoer. Daarmee heeft de provincie een groot belang bij een optimaal functionerende 
OV-knoop. Het provinciaal belang bestaat verder uit het versterken van de ruimtelijke, 
duurzame en sociale kwaliteiten van het gebied Spoorzone. Met het tekenen van de 
bestuursovereenkomst tussen gemeente en provincie eind 2013, is de provincie een 
partner geworden. De provincie monitort de inhoud en voortgang van de verschillende 
elementen in relatie tot de in de bestuursovereenkomst vastgelegde prestaties. 
 
NS Stations (voorheen NS Vastgoed) heeft als commercieel vervoersbedrijf en 
exploitant van de Nederlandse Spoorwegen verschillende belangen in het gebied. Ze 
ziet voor zichzelf een aantal rollen: vervoerder, beheerder en eigenaar van het station 
en gronden in het gebied, exploitant van ketenvoorzieningen (auto- en fietsparkeren) en 
ontwikkelaar. Voor de Spoorzone Zwolle geldt dat NS betrokken is bij zowel de 
ontwikkeling van de OV-knoop als de gebiedsontwikkeling (soms zelfs als trekker). 
Daarbij is zij  tevens investeringspartner van commerciële business cases (winkels, 
gebieds- en vastgoedontwikkeling rond het station). Daarnaast vertegenwoordigt NS 
Stations in dit project ook de belangen van NedTrain en NS Reizigers, waar deze 
partijen niet direct zijn aangesloten 
 
ProRail is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, vernieuwen, verbeteren en 
uitbreiden van de spoorinfrastructuur (inclusief stations). Dit doet ProRail in opdracht 
van het ministerie van I&M. Verder is ProRail is als taakorganisatie van het rijk 
verantwoordelijk voor de realisatie van fietsparkeervoorzieningen nabij stations waar het 
ministerie van I&M middelen voor ter beschikking stelt. Samen met de NS worden de 
belangen van de reizigers gediend. 
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2 Kaders 
 
Vanzelfsprekend bieden de beleidskaders van de gemeente Zwolle en (voor zover van 
toepassing) van de provincie Overijssel de kaders voor het project Spoorzone Zwolle. 
Voor het plan van aanpak gaan we in het bijzonder in op: 

• de genomen besluiten over het investeringsvoorstel, inclusief de aangenomen 
moties en amendementen  (PS op 18-09-2013 en raad op 30-09-2013); 

• omgevingsprojecten bieden ook kaders voor de Spoorzone Zwolle: 
- ZwolleSpoort van I&M/ProRail; ZwolleSpoort overlapt op onderdelen met 

Spoorzone Zwolle en vertoont tevens grote synchroniteit met de uitvoering 
van de Spoorzone. Daarnaast speelt de capaciteitsuitbreiding op het tracé 
Zwolle-Herfte een rol. 

- Overige omgevingsprojecten van de gemeente: zoals doorstroomassen, 
kunstroute. 

Andere relevante stukken zijn de rapportage “Stad en Spoor verbonden”, waar alle 
partijen in april 2013 mee akkoord zijn gegaan, en de adviezen van het kwaliteitsteam 
Spoorzone. 

2.1 Investeringsbesluit gemeente 
 
Met het nemen van het investeringsbesluit heeft de gemeenteraad besloten om: 
• In te stemmen met de visie zoals neergelegd in de rapportage “Stad en Spoor 

Verbonden” van 9 april 2013 en het op basis daarvan geformuleerde hoofdstuk 2 
“Het Plan” in het investeringsvoorstel; 

• Een investering in de spoorzone te doen van jaarlijks €3 mio met ingang van 2015; 
ten behoeve van de te realiseren planelementen en het daaruit voortvloeiende 
beheer en onderhoud. Op basis hiervan, met de bijdragen van het rijk, de provincie 
en derden een totaal krediet van € 101,6 mio beschikbaar te stellen; 

• Te investeren in de volgende planelementen: 
Periode t/m 2021 (fase 1) 

• een busperron aan de zuidzijde in de vorm van een eilandperron en in 
aansluiting op de vernieuwde reizigerstunnel; 

• een busbrug tussen het nieuwe busperron en de kruising Nieuwe 
Veerallee/Willemskade.  Bij voorbereiding en realisatie worden 
milieueffecten in kaart gebracht en indien nodig compenserende 
maatregelen voorgesteld; 

• de herinrichting van het Stationsplein aan de noordzijde, de Westerlaan en 
de Oosterlaan (inclusief de aansluiting van de reizigersdomeinen op de 
omgeving); 

• de herinrichting van het stationsplein aan de zuidzijde en deel 1 van de 
Hanzelaan (inclusief uitwerking in kwaliteit en programma van de compacte 
knoop zuid en de aansluiting van de reizigersdomeinen op de omgeving); 

• voorzieningen voor het fietsparkeren aan de noord- en zuidzijde in vorm 
van onder meer een ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein 
aan de noordzijde en parkeren op maaiveld aan de Oosterlaan en de 
zuidzijde. Voor de ondergrondse fietsenstalling wordt gezocht naar een 
comfortabele verbinding tussen fietsstalling en reizigerstunnel; 

      Periode na 2021 (fase 2) 
• verdere structurele oplossing voor het fietsparkeren; 
• de herinrichting van het tweede deel van de Hanzelaan; 
• autoparkeren; 
• een openbare noord-zuid verbinding voor voetgangers over het spoor direct 

ten westen van het bestaande stationsgebouw in de vorm van een 
passerelle (op basis van onderzoek nut en noodzaak); 

• Geld te reserveren voor noodzakelijke verwervingen ten behoeve van het busperron 
en de ontsluitingsroute, organisatiekosten en tijdelijke maatregelen. 

 
Met het nemen van het investeringsbesluit heeft de gemeenteraad tevens besloten om: 
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• Een bestuursovereenkomst aan te gaan met de provincie voor het verkrijgen van de 
financiële bijdrage en samenwerking bij de verdere ontwikkeling van het gebied; 
(N.B. deze is inmiddels op 18 december 2013 ondertekend); 

• Een subsidie-aanvraag in te dienen bij het ministerie van I&M voor de realisatie van 
de ketenvoorzieningen en een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met NS 
Stations;  

• Voorbereidingen op te starten voor de genoemde planelementen door programma’s 
van eisen op te stellen met gedetailleerde kostenramingen en risicoanalyses op te 
stellen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen; 

• Samen met de provincie invloed uit te oefenen op de NS voor openstelling van de 
reizigerstunnel voor 24 uur per dag en zonder toegangsvereisten en daarbij de 
ontwikkelingen elders in het land nauwlettend te volgen; inzet is om in dialoog te 
zoeken naar een oplossing; 

• Verder vervolg te geven aan de kwalitatieve uitwerking van de gebiedsontwikkeling 
Spoorzone in samenwerking met provincie en andere partijen door het opstellen 
van en uitvoering geven aan een ontwikkelstrategie; 

• In principe de route van en naar de Hogeschool Windesheim aan te leggen en de 
definitieve keuze in 2014 te maken op basis van een nader voorstel (programma 
van eisen, kosten en dekking); daarbij zal onderzoek worden gedaan naar het nut 
en noodzaak van de alternatieve route; 

• Bij momenten van de begrotingscyclus expliciet te rapporteren over de voortgang 
en de projectbeheersing, waaronder budget- en risicobeheer. De administratieve 
controle en interne controle op het project Spoorzone maken expliciet onderdeel uit 
van de controle van de jaarrekeningen en het accountantsverslag;  

• Te starten met het inrichten van een proces van kwaliteitsborging, het opstellen van 
een kwaliteitsboek en ontwerpverkenning; overeenkomstig het advies van het 
kwaliteitsteam; 

• Te komen tot een hernieuwde lobbystrategie gericht op aanvullende bijdragen van 
het Rijk en mogelijk Europese subsidies; 

• Een programma te ontwikkelen om in 2014 aandacht te besteden aan 150 jaar 
spoorwegen in Zwolle. 

2.2 Investeringsbesluit provincie 
 
Provinciale Staten van Overijssel hebben op 18 december 2013 een besluit genomen 
op basis van de volgende overwegingen: 

• De provincie is verantwoordelijk voor goed werkend regionaal openbaar vervoer en 
heeft daarmee een groot belang bij een optimaal functionerende OV-knoop in 
Zwolle.  

• De voorkeursvariant voldoet aan de door PS gestelde kaders (PS/2012/855) voor 
een investeringsbesluit en bestaat uit:  

A. fysieke planelementen:  
1. aanleg busterminal binnen het station en als integraal onderdeel van de 

OV knoop aan de zuidzijde van de sporenbundel, waarbij het station 
een gelijkwaardige benadering van busreizigers en treinreizigers bevat;  

2. ontsluiting van de busterminal rechtstreeks en vrijliggend naar de 
Willemskade en ontsluiting naar de Van Karnebeektunnel; 

3. vergroting van de capaciteit en kwaliteit fietsparkeren tot  een totaal van 
maximaal 14.000 stallingsplaatsen, waaraan twee derde en minimaal 
3.000 bewaakte stallingsplaatsen aan de noordzijde van het station. 
Het minimaal te behalen stallingsplaatsen wordt behaald op basis van 
de door NS en ProRail jaarlijks voor het programma ‘Ruimte voor de 
Fiets’ opgestelde prognose;  

4. realisatie openbare voetgangersverbinding van noord naar zuid ter 
plaatse van het station, geschikt voor het meenemen van de fiets aan 
de hand en toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn;  

5. inrichting van de openbare ruimte bij de stationentrees noord en zuid:  
B. niet-fysieke planelementen:  

1. een optimaal functionerende OV-knoop van belang is voor de  
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gebiedsontwikkeling met ruimtelijke kwaliteit van Spoorzone Zwolle, en 
bijdraagt aan de kracht van het stedelijke netwerk;  

2. de gebiedsontwikkeling bestaande uit:  
o het creëren van een goed vestigingsklimaat;  
o het aantrekken van (publieke)functies; 
o het creëren van een ontwikkelingsperspectief;  
o het creëren van meerwaarde voor de markt.  

3. de gemeente Zwolle een ontwikkelstrategie opstelt ten aanzien van de 
aanpak van een gebiedsontwikkeling (zoals verwoord in paragraaf 9 
van het Statenvoorstel); 

4. de gemeente Zwolle een kwaliteitsplan opstelt om de ruimtelijke 
kwaliteit te borgen (zoals verwoord in paragraaf 9 van het 
Statenvoorstel).  

• Alle planelementen voldoen aan de provinciale eisen ten aanzien van capaciteit en 
rijtijden en capaciteit van het busvervoer, en qua vormgeving bijdragend aan 
identiteit en entree van Zwolle.  

 
Het besluit van Provinciale Staten van Overijssel is:  
1. in te stemmen met de door GS voorgestelde voorkeursvariant met dien verstande 

dat de te realiseren voetgangersverbinding tussen de noord- en zuidkant van het 
station 24 uur/7dagen per week voor alle voetgangers (eventueel met fiets aan de 
hand) en zonder toegangsvereisten toegankelijk dient te zijn;  

2. in te stemmen met het door GS aangaan van een bestuursovereenkomst met B&W  
Zwolle voor de uitvoering van de voorkeursvariant, dit onder de voorwaarden dat de 
gemeenteraad van Zwolle: 

a. voor 1 december 2013 heeft ingestemd met de rapportage ‘Stad en Spoor 
verbonden’; 

b. voor 1 december 2013 een investeringsbesluit met de voorkeursvariant 
heeft genomen, waaruit blijkt dat de gemeente Zwolle ook een 
investeringsbijdrage levert van minimaal € 45 miljoen exclusief kosten voor 
beheer, onderhoud en exploitatie; 

c. € 45 miljoen over te hevelen van het investeringsbudget vanuit de 
algemene reserve "Kracht van Overijssel" naar de bestemmingsreserve 
"Uitvoering Kracht van Overijssel" door vaststelling van de 
begrotingswijziging conform bijlage IV. 

2.3 Project Zwolle Spoort 
 
Het project ZwolleSpoort  is gestart met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de 
dienstverlening van en naar het noorden. In dat kader zijn de Hanzelijn en een vierde 
perron aangelegd. Tevens hebben er aanpassingen plaats gevonden aan de sporenlay-
out en wordt er een nieuwe, verbrede reizigerstunnel aangelegd.  
Daarnaast heeft ProRail een studie uitgevoerd naar mogelijkheden om 
snelheidsverhoging en capaciteitsverhoging  op het emplacement (tot aan Herfte) te 
realiseren, alsmede uitbreiding en bundeling van de opstelcapaciteit. Besluitvorming 
over deze studie heeft plaats gevonden op 17 december 2013. De voorgenomen 
verdubbeling van de spoorcapaciteit op het tracé Zwolle-Herfte leidt tot ingrijpende 
aanpassingen aan het emplacement met de nodige impact voor de Spoorzone.  
 
Aandachtspunten voor de Spoorzone Zwolle zijn: 
- Plek aanlanding van de Kamperlijn; mogelijk geen compensatiemogelijkheden 

parkeren bij aanleg busbrug. Provincie geeft voor aanlanding voorkeur aan 
aanlanding onder de perronkap. Ook inzake de Kamperlijn zijn er besluiten 
genomen: electrificatie van de lijn en het bouwen van een station en ongelijkvloerse 
verbindingen ter hoogte van Stadshagen; 

- Lengte en hoogte busbrug; mogelijk maximale hoogte in verband met  
onduidelijkheid toekomstige vormgeving van het spooremplacement;  

- Spoorbundel en beschikbare ruimte voor inplaatsen van voorzieningen ter hoogte 
van Deventerstraatweg en Oosterlaan; 

- Mogelijke inperking ruimte bij aansluiting van de busterminal op de Hanzelaan; 



gh35         

 

Datum 30 januari 2014 

Titel Integraal Plan van Aanpak Spoorzone Zwolle 2014-2017 

 

10/35

 

- Met het besluit van 17 december 2013 van het ministerie van I&M is tevens geld 
beschikbaar gesteld voor het voorbereiden en (deels) uitvoeren van het herinrichten 
van het RGS terrein voor het servicen en opstellen van treinen. Deze ontwikkeling 
heeft raakvlakken met het emplacement en daarmee met de Spoorzone. 

 
ProRail en de gemeente hebben afgesproken regelmatig over de raakvlakken tussen 
beide projecten op inhoud en tijd af te stemmen. Zie ook paragraaf 6.3 over de externe 
organisatie van het project Spoorzone. 

 

2.4 Overige projecten 
 
Er zijn projecten in de omgeving van de Spoorzone die direct samenhangen met de 
ontwikkelingen in de Spoorzone, maar buiten het plangebied vallen of in een ander 
project en andere projectorganisatie zijn ondergebracht. Met de projectleiders van deze 
projecten vindt regelmatig afstemming plaats. Daarmee worden de mogelijke risico’s 
voor de voortgang en de kosten van het project Spoorzone bewaakt.  
Het is de bedoeling ook deze projecten nog op te nemen in de integrale planning.  
Het gaat om:  
- Reconstructie kruising Nieuwe Veerallee – Willemskade – Rieteweg – Westerlaan 

in het kader van de Doorstroomassen (gemeentelijk). 
- Onderhoudswerkzaamheden Westerlaan (gemeentelijk; principe van werk met 

werk). 
- Kunstroute Station – Binnenstad (gemeentelijk). 
- Kamperlijn inclusief verbeteren spoorwegovergang Nieuwe Veerallee (provincie). 
- Plannen DC Vastgoed met City-post/Oude Postsorteercentrum (particulier). 
- Plannen van NS met vastgoed en commerciële voorzieningen rond het station 

(particulier maar nauwe afstemming binnen en met het project spoorzone ook in 
relatie tot de reizigersdomeinen, inclusief retail- en ketenvoorzieningen). 

- Plannen NS/Nedtrain om technisch centrum te vestigen op of nabij emplacement 
Zwolle (ruimtelijke inpassing en afstemming met kwaliteitskader). 

 
Het idee is om het betrekken van de stad  bij de uitwerking van het deelproject 
Busontsluiting van de Spoorzone en het Doorstroomassen-project Reconstructie 
kruising Nieuwe Veerallee-Willemskade-Rieteweg-Westerlaan tegelijkertijd te doen. Dit 
wordt nog verder uitgewerkt. 
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3 Aanpak integrale planontwikkeling 
 
Zoals in de inleiding geduid heeft dit Plan van Aanpak betrekking op de realisatie van 
de fysieke maatregelen in Fase 1 (tot 2017), de voorbereiding van de maatregelen van 
te treffen maatregelen na 2017 en het opstellen van een ontwikkelstrategie voor de 
gebiedsontwikkeling. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de uitwerking van een aantal 
overkoepelende producten die sturing geven aan de integrale planontwikkeling.  
 

3.1 Kwaliteitskader en borging 
 
De eerste stap in het proces naar realisatie van de maatregelen is het opstellen van een 
planboek met daaraan gekoppeld een kwaliteitsboek. Het planboek bevat een  
aanscherping van de voorgenomen maatregelen. De beschrijving van de maatregelen 
in het investeringsvoorstel biedt op onderdelen nog ruimte voor nadere invulling en 
interpretatie, met name ten aanzien van het ruimtelijk raamwerk zoals verwoord en 
verbeeld in hoofdstuk 2 van het Investeringsvoorstel van 3 september 2013. Gedacht 
moet worden aan uitwerkingen van het Hanzeplantsoen, de oostzijde van de Hanzelaan 
en de stationspleinen zelf en de relatie met de reizigersdomeinen. Het planboek bevat 
deze nadere definiëring en is daarmee een uitwerking van hoofdstuk 2. Van belang is 
dat het planboek voldoende flexibiliteit heeft. De mate van detail is een aandachtspunt. 
Sommige onderdelen zullen globaal zijn en andere onderdelen wat gedetailleerder. Dit 
op advies van het kwaliteitsteam. 
 
Direct daaraan gekoppeld wordt een kader voor het toetsen van de te realiseren 
ruimtelijke kwaliteit opgesteld in de vorm van een kwaliteitsboek. Hierin worden alle 
relevante kwaliteitsaspecten opgenomen met betrekking tot beeldkwaliteit, functionaliteit 
en duurzaamheid. De opgave er voor te zorgen dat het kwaliteitsboek inspiratie oplevert 
voor de ontwerpers van zowel de openbare ruimte, de infrastructuur als het vastgoed.  
 
Er wordt in verband met de tijdsdruk gelijktijdig en in een continue wisselwerking 
gewerkt aan het kwaliteitsboek en het opstellen van de PVE’s voor de verschillende 
planelementen.  
 
Daaruit volgt dat er voor de zomer van 2014 een kwaliteitskader zal worden opgesteld 
dat direct na de zomer voor besluitvorming voor ligt. 
De ontwikkeling van het planboek en het kwaliteitsboek vindt in 3 stappen plaats door: 
- Stap 1: nadere definiëring projecten in planboek/verkennen; 
- Stap 2: uitvoeren van ontwerpstudies van planonderdelen op basis van 

verschillende sets van PVE’s om gewenste kwaliteit te kunnen bepalen;  
- Stap 3: opstellen rapportage planboek en kwaliteitsboek inclusief voorstel voor het 

proces van kwaliteitsborging: daarin wordt in het bijzonder ingegaan op de rol en 
positie van het kwaliteitsteam en de Welstandscommissie. 

 

Onlangs is de gemeenteraad  geïnformeerd over het Plan van aanpak 
Architectuurnotitie Zwolle. De werkzaamheden hiervoor lopen naar verwachting gelijk 
op met het kwaliteitsboek, beide producten worden in oktober 2014 in de raad ter 
besluitvorming voorgelegd.  

3.2 Overeenkomsten met partners 
 
In de aanpak is voorzien om zo vroeg mogelijk in het vervolgproces de samenwerking 
met de partners in het proces vast te leggen. Door dit aan de voorkant goed te regelen 
en daarin als partijen ook te investeren, is een efficiënter werkproces tot stand te 
brengen. Met de partijen zal zoveel mogelijk over het totaalgebied afspraken worden 
gemaakt. Deze zullen als kader gelden voor de ontwikkeling van de deelprojecten. Een 
deel van de samenwerking zal verlopen via het publiekrechtelijk spoor. De volgende 
overeenkomsten zijn nu in beeld: 
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Bestuursovereenkomst met provincie 
• Doel van de overeenkomst: de afspraken vast te leggen op welke wijze de bijdrage 

van de provincie ter beschikking wordt gesteld en welke afspraken partijen maken 
ten aanzien van de ontwikkeling van de Spoorzone. 

• Gereed: Op 18 december 2013 is de overeenkomst ondertekend. 
 
Samenwerkingsovereenkomst met NS 
• Doel van de overeenkomst: vastleggen van de afspraken tussen gemeente en NS 

waarin het partnerschap tussen beide partijen inzake de realisatie van 
voorzieningen en de gebiedsontwikkeling wordt vastgelegd. Belangrijke 
onderwerpen daarbij zijn; grondposities, realisatie van voorzieningen, bijdragen 
vanuit vastgoedontwikkelingen, doorbelasten personeelskosten, exploitatie en 
beheer van voorzieningen en dergelijke.  

• Proces: begin 2014. 
• Gereed: medio 2014. 
 
Overeenkomst met ProRail  
Doel van de overeenkomst: vastleggen van de afspraken tussen gemeente en ProRail 
op basis waarvan de samenwerking en afstemming tussen de partijen vorm krijgt in het 
vervolg. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de processen en planonderdelen die 
samen moeten, die afstemming behoeven en die onafhankelijk van elkaar kunnen.    
• Proces: begin 2014. 
• Gereed: medio 2014. 
 
In het proces om te komen tot de overeenkomsten zullen de volgende stappen worden 
doorlopen: 
1. Verkenning van wat er afgesproken moet worden 
2. Analyse in welke vorm de afspraken worden vastgelegd 
3. Onderhandelingen over afspraken 
4. Vastleggen afspraken in overeenkomst 
5. Besluitvorming overeenkomst 
6. Ondertekening overeenkomst 
7. Beheer overeenkomst. 
 
De onderhandelingen met de externe partijen worden vanuit de gemeente Zwolle 
gedaan door en onder verantwoordelijkheid van de omgevingsmanager met 
ondersteuning van een vastgoedjurist. 
De projectmanager is betrokken bij het proces. Voor specifieke afspraken over 
deelprojecten worden de projectleiders betrokken. 

3.3 Wijze van aanbesteden 
 
De realisatie van de verschillende planelementen vindt plaats op basis van 
aanbestedingen in de markt. Daarvoor staan verschillende opties open. De keuze 
daarvoor is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals de inhoud van de opgave, 
de  aard (van ontwerp tot en met beheer) en omvang (per planelementen of 
samenvoegingen van planelementen) van het aan te besteden werk, de 
risicobeheersing en de vereiste/gewenste mate van invloed op het ontwerp en de 
betrokkenheid van andere partijen. In het voorjaar van 2014 zal een brede afweging 
over alle aanbestedingen plaats vinden. 
 
Op hoofdlijnen zijn vier contractvormen te onderscheiden: traditioneel,  engineering & 
construct,  design & construct,  design & construct & maintain. Belangrijkste criteria voor 
de gemeente bij de te kiezen contractvorm zijn: 
- de architectonische kwaliteit dient gewaarborgd te zijn; 
- het bestuur en de omgeving moeten invloed hebben op de architectenkeuze/ 

het ontwerp; 
- de afstemmingsrisico’s tussen ontwerp/architectuur, engineering en uitvoering 

liggen bij opdrachtnemer; 
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- de financiële risico’s liggen bij opdrachtnemer; 
- bewoners van de stad en werknemers van omliggende bedrijven met kritische 

belangstelling moeten het ontwerpproces kunnen volgen. 
 
De gemeente heeft veel ervaring met het uitvoeren van werken en contractvormen. De 
complexiteit van bijvoorbeeld de busbrug en de samenwerking met ProRail daarbij, 
betekent dat er een uitgebreide verkenning zal plaatsvinden om het bestuur te 
adviseren over te kiezen contractvorm. De komende tijd zal de projectorganisatie 
contact zoeken met overheden die gelijksoortige projecten in portefeuille hebben en 
ingenieursbureau’s om kennis op te halen. Uiteindelijk resulteert dit in minimaal 2 en 
maximaal 4 contractvormen met een afwegingsmatrix per deelfase en een 
voorkeursadvies, dat ter besluitvorming omstreeks april 2014 wordt voorgelegd aan het 
college. De raad wordt hierover geïnformeerd. De gekozen contractvorm zal een 
onderdeel vormen van het PvE/de PvE’s. 
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4 De deelprojecten 
 
Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de aanpak van de verschillende 
deelprojecten. Voor deze projecten zijn aparte plannen van aanpak gemaakt. In deze 
plannen wordt ondermeer ingegaan op: doel en resultaat, scope, werkstappen en 
werkzaamheden, afhankelijkheden, organisatie, planning, begroting en risico’s. Het gaat 
om de volgende projecten: 
 

Paragraaf 
PvA 

Deelproject Code investerings-
voorstel (zie tekening) 

4.1 Busperron, incl. aansluiting 
reizigerstunnel 

1.1 

4.2 Busontsluiting/ busbrug 1.2 

4.3 Stationsentree zuidzijde en herinrichting 
Hanzelaan 

1.3 

4.4 Stationsentree noordzijde en 
herinrichting Oosterlaan en Westerlaan  

1.4 

4.5 Fietsparkeren noord- en zuidzijde 1.5 

4.6 Route naar Hogeschool Windesheim 3.1 
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Het proces voor de realisatie van de fysieke planelementen bevat de volgende stappen:  
- vaststellen programma van eisen plus kredietverlening op basis van 

aangescherpte raming van kosten (raadsbesluit); 
- ontwerpproces: voorlopig ontwerp/definitief ontwerp (vo/do); 
- afweging proces van aanbesteding; 
- aanbesteding en gunning (collegebesluit) 
- uitvoering; 
- beheer.  

 
Belangrijk punt van aandacht hierbij is dat het moment van starten (en beëindigen) van 
het proces van aanbesteding is afgestemd met de planologisch-juridische stappen 
(bestemmingsplan en omgevingsvergunning). Verder dienen de werken binnen de 
daarvoor beschikbaar gestelde budgetten te kunnen worden beheerd. Uitgangspunt is: 
“total cost of ownership”. 
 
De besluitvorming kan, afhankelijk van het planelement, wellicht anders worden 
vormgegeven. Bij ieder planelement wordt een communicatieproces ingericht om de 
betrokkenheid van en draagvlak binnen de samenleving te bevorderen door 
afzonderlijke  klankbordgroepen (per planelement). 
 
Voor bijna alle planelementen (behalve openbare ruimte noordzijde en route 
Windesheim deels) geldt dat 2014 in het teken staat van het opstellen van en besluiten 
nemen over een PvE en het parallel daaraan definitief kiezen voor een 
aanbestedingsvorm. In de tweede helft van 2014 worden volgens planning de eerste 
ontwerpen gemaakt. 
 
Voor alle deelprojecten geldt dat in de uitvoeringsfase de overlast voor de trein- en 
busreizigers zoveel mogelijk dient te worden beperkt. 
 

4.1 Busperron, incl. aansluiting reizigerstunnel 
 
Bij dit deelproject gaat het om de aanleg van een busperron aan de zuidzijde (inclusief 
aansluiting op de vernieuwde reizigerstunnel) in de vorm van een langgerekt 
eilandperron, dat met 25 halteplaatsen voldoende ruimte biedt aan het benodigde 
aantal stads- en streekbussen (zie paragraaf 4.1 Investeringsvoorstel Spoorzone van 3 
september 2013). 
 
Aandachtspunten zijn: 
- de afbouw van de reizigerstunnel is onderdeel van dit project. Het gaat dan met 

name om de realisatie van de trapopgangen en lift naar het busperron. In 
januari/februari 2014 wordt een besluit genomen over de scope-interventie tweede 
fase; 

- de reizigerstunnel zal medio 2015 worden opgeleverd. Daarna zal gestart worden 
met de bouw van het busperron. Dit brengt een tijdelijke situatie met zich mee die 
voldoende kwaliteit zal moeten hebben; 

- de aansluiting op het plein aan de zuidzijde (compacte knoop zuid);  
- de mogelijkheid dat er in de volgende fase wordt gekozen voor het realiseren van 

een passerelle; 
- uiterlijk september 2018 dient het nieuwe busperron in gebruik te zijn. 

 
In het oog springende risico’s bij dit planelement zijn: 
- de eisen ten aanzien van het busperron wijzigen (provincie en/of vervoerder); 
- ProRail claimt aan de oostzijde van het busperron meer ruimte voor het project 

ZwolleSpoort; 
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4.2 Busontsluiting/busbrug 
 
Dit deelproject betreft de aanleg van een busbrug tussen het nieuwe busperron en de 
kruising Nieuwe Veerallee/Willemskade. Bij voorbereiding en realisatie worden 
milieueffecten in kaart gebracht en indien nodig compenserende maatregelen 
voorgesteld. Daarnaast is de ruimtelijke inpassing van groot belang (zie paragraaf 4.1.2  
Investeringsvoorstel Spoorzone en Studie inpassing en uitvoering busontsluiting van 3 
september 2013). 
 
Aandachtspunten zijn: 
- de realisatie van de busontsluiting vormt, in combinatie met het busstation, het 

kritische pad van de planning van de Spoorzone in de periode tot en met 2017. De 
planning van dit project is bepalend voor de andere planelementen, zoals de 
inrichting van de openbare ruimte aan de noordzijde en het fietsparkeren al daar. 
Het verplaatsen van de bussen naar de zuidzijde betekent een fundamentele 
aanpassing van dienstroosters en –planning, die voorbereid dienen te worden; 

- de planologische procedure dient tijdig te worden ingezet. Tevens dient het 
kwaliteitsplan tijdig gereed te zijn (medio 2014). Het opstellen van het 
aanbestedingsdossier start al voorafgaand aan de besluitvorming ten aanzien van 
het PvE. De planning laat zien dat er weinig tot geen marge is om de busbrug in 
de tweede helft van 2017 op te leveren; 

- het ontwerpproces van de busbrug verdient bijzondere aandacht vanwege de 
aandacht die hier naar uitgegaan is in het proces om te komen tot het 
investeringsbesluit (denk ook aan de aanbestedingsvorm). 

 
In het oog springende risico’s zijn: 
- de verdere planuitwerking van ZwolleSpoort/capaciteitsuitbreiding Zwolle-Herfte in 

verband met de hoogte en lengte van de brug; 
- de verwerving van gronden en de daarbij behorende afstemming met partijen over 

de situering. 

4.3 Stationsentree zuidzijde en herinrichting Hanzelaan  
 
Dit deelproject richt zich op de herinrichting van het stationsplein aan de zuidzijde en 
deel 1 van de Hanzelaan. De stationsentree aan de zuidzijde is voorzien als een 
‘transferruimte’ voor fietsers en voetgangers. Om een veilig stationsplein te maken, 
wordt een autoluw plein, of in moderne termen een gedeelte ruimte (shared space) als 
optie voorgesteld. Om identiteit te geven aan het plein is een krachtige invulling van de 
openbare ruimte nodig (zie paragraaf 4.1.3 Investeringsvoorstel Spoorzone van 3 
september 2013). 
Bij dit deelproject ligt er een nauwe relatie met de ontwikkeling van de compacte Knoop 
Zuid en de reizigersdomeinen (NS). 
 
Aandachtspunten zijn: 
- de relatie met het project busperron en reizigerstunnel; 
- de mogelijkheid dat er in de volgende fase wordt gekozen voor het realiseren van 

een passerelle; 
- de relatie met de route naar Hogeschool Windesheim, waarvoor nog keuzes 

moeten worden gemaakt; 
- de ruimtelijke en functionele relatie met het Lübeckplein en omliggende 

bebouwing (o.a. Schellepoort); 
- de relatie met de huidige doorgaande route voor autoverkeer op de Hanzelaan. 

 
Een in het oog springend risico is dat de plannen voor het fietsparkeren wijzigen. Er zit 
overigens voldoende marge in de planning voor dit planelement. 
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4.4 Stationsentree noordzijde en herinrichting Oosterlaan en 
Westerlaan 
 
Bij dit deelproject gaat het om de herinrichting van het Stationsplein aan de noordzijde, 
de Westerlaan en de Oosterlaan. De stationsentree aan de noordzijde sluit qua sfeer 
nadrukkelijk aan bij de inrichting van de openbare ruimte van de binnenstad en 
omgeving, zoals de route naar de binnenstad (Stationsweg). De sfeer van de Zwolse 
binnenstad is dan al bij het station voelbaar. Het bundelen van de hoofdstromen van de 
reizigers is uitgangspunt. Dit is zowel aan de orde in de lengte van het plein richting 
fietsenstalling en ontvangstdomein (entree reizigerstunnel) als in de dwarsrichting naar 
de route binnenstad. Buiten deze gebundelde stromen kan het stationsplein 
nadrukkelijk worden ingericht als verblijfsruimte (zie paragraaf 4.1.4 
Investeringsvoorstel Spoorzone van 3 september 2013). 
 
Aandachtspunten zijn: 
- de relatie met de ondergrondse fietsparkeervoorziening: de inrichting van het 

stationsplein en de fietsparkeervoorziening aan de gehele noordzijde (met name 
aan de Oosterlaan) dienen volledig op elkaar afgestemd te zijn: inhoudelijk en in 
de planning. Het finaal afmaken van het PvE vindt overigens niet eerder dan in 
2015 plaats; 

- de relatie met de toekomstige inrichting van het spooremplacement in het 
bijzonder wat betreft perron 16. Hoe groot wordt de ruimteclaim van ProRail? 

- de mogelijkheid dat er in de volgende fase wordt gekozen voor het realiseren van 
een passerelle. 

 
In het oog springende risico’s zijn: 
- de plannen voor het fietsparkeren wijzigen; 
- te lang onduidelijkheid over spoor 16 (uiterlijk medio 2014 moet er duidelijkheid 

zijn); 
- overlast en klachten tijdens de uitvoering. 

 
Het is goed om te vermelden dat het opstellen van het PvE van de Westerlaan in de tijd 
naar voren wordt gehaald in verband met de mogelijke compenserende 
milieumaatregelen bij de herinrichting van de Westerlaan. Dit loopt parallel met de 
voorbereidingen van de realisatie van de busbrug. Mogelijk kan bij noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden aan de Westerlaan al rekening mee worden gehouden met 
eventueel te treffen maatregelen.  

4.5 Fietsparkeren noord- en zuidzijde 
 
Dit deelproject richt zich op voorzieningen voor het fietsparkeren aan de noord- en 
zuidzijde in de vorm van onder meer een ondergrondse fietsenstalling onder het 
Stationsplein aan de noordzijde en parkeren op maaiveld aan de Oosterlaan en de 
zuidzijde. Voor de ondergrondse fietsenstalling wordt gezocht naar een comfortabele 
verbinding tussen fietsstalling en reizigerstunnel.  
Naar verwachting is tot 2030 een groei nodig van het aantal fietsparkeerplaatsen van 
6700 nu, tot ca. 13.000. De grootste groei vindt vooral plaats in de periode tot 2020 (tot 
ca. 11.000). De druk op de noodzijde is het grootst, maar daar zijn de opties moeilijker 
inpasbaar. Aan de zuidzijde is een meer organische groei mogelijk, meelopend met de 
herinrichting van de openbare ruimte (zie paragraaf 4.1.5 Investeringsvoorstel 
Spoorzone van 3 september 2013). 
 
Uit het plan van aanpak voor het fietsparkeren komt naar voren dat er de komende 
periode een focus ligt op: 
- opstellen van de investeringsaanvraag bij het ministerie van I&M (€5,5 mio) inzake 

de fietsparkeervoorzieningen (gereed eind 2014); hiertoe worden een aantal 
stappen gemaakt waaronder het opstellen van een beleidsvisie voor het 
fietsparkeren (zie figuur hierna); 
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- realiseren van de stallingsvoorzieningen voor fiets met rekken op maaiveld aan de 
zuidzijde (tijdelijk); daarbij dient aandacht te zijn voor sociale en ruimtelijke 
kwaliteit; 

- opstellen van het programma van eisen voor de ondergrondse 
fietsparkeervoorziening onder het stationsplein aan de noordzijde;  
 

Belangrijke aandachtspunten zijn: 
- tot overeenstemming komen met NS en ProRail over beheer- en exploitatie van 

de voorzieningen; 
- nauwkeurige afstemming met I&M/ProRail is nodig over de voorwaarden van de 

investeringsaanvraag; 
- het blijvend monitoren van behoefte aan voorzieningen is nodig. 

 
Het onderstaande figuur geeft de samenhang tussen de verschillende werkpakketten 
weer. Sommige werkpakketten zijn locatie-specifiek, andere zijn locatie-overstijgend. 
De werkpakketten kunnen en moeten in een bepaalde prioritering worden afgewikkeld.  
Maatgevende werkpakketten zijn: 

• Indienen aanvraag investeringsbijdrage bij I&M; 
• Start realisatie stalling Stationsplein noordzijde is onmiddellijk na omklap van 

het busstation. 
 

 
 
In het oog springende risico’s zijn te late verplaatsing van het busstation naar de 
zuidzijde, te weinig ruimte voor tijdelijke oplossingen en minder subsidie van I&M dan 
verwacht. 

4.6 Route naar Hogeschool Windesheim  
 
Om het (piek)gebruik van de Lünentunnel te dempen is voor de studenten van 
Hogeschool Windesheim een alternatieve route vanaf het station voorgesteld (zie 
paragraaf 4.3 Investeringsvoorstel Spoorzone van 3 september 2013). 
 
Bij de vaststelling van het investeringsvoorstel Spoorzone is besloten in principe de 
route van en naar de Hogeschool Windesheim aan te leggen en de definitieve keuze in 
2014 te maken op basis van een nader voorstel van het college (programma van eisen, 
kosten en dekking).  
Om dit te ontwikkelen volgen we de volgende aanpak: 
• op basis van actuele gegevens opnieuw bezien van nut en noodzaak van de route: 

hoe effectief is de alternatieve route en is de alternatieve route nog wel nodig met 
het oog op de afnemende groei van het aantal studenten? 
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• parallel: ruimtelijke en technisch onderzoek inpassing route. Belangrijke punten 
daarin zijn de aanlanding van de passerelle over de IJsselallee op het terrein van 
de hogeschool, het profiel van de Hanze-allee, de oversteek over de Koggelaan en 
het aantrekkelijk maken van de route; 

• op basis daarvan maken van een aangepaste raming en planning; 
• tevens zal overleg worden gevoerd met de directie van de Hogeschool Windesheim 

over een bijdrage in de kosten. 
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5 Proces gebiedsontwikkeling nieuwe stijl 
 
De realisatie van de fysieke maatregelen completeert het station tot een efficiënte OV-
knoop en verbetert de verbinding van het station met de stad en tussen de stadsdelen. 
Een goed functionerende multimodale knoop werkt als een aanjager van de stedelijke 
en regionale ontwikkeling. Daarmee dragen deze investeringen bij aan de 
aantrekkelijkheid van het spoorzonegebied voor nieuwe functies. De gemeente Zwolle 
wil samen met de partners actief werken aan het proces van de gebiedsontwikkeling en 
stelt in cocreatie een ontwikkelingsstrategie op. In het investeringsvoorstel is een 
aanzet daarvoor opgenomen. 
 
De gemeente Zwolle heeft, geïnspireerd door de handreiking van het ministerie van I&M   
een gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, de zgn. ‘GONS’, voor ogen, waarbij anders 
samenwerken, anders plannen, anders instrumenteren en anders investeren centraal 
staan. De gebiedsontwikkeling wordt aangestuurd als een proces, waarbij het benutten 
van kansen,  flexibel omgaan met mogelijkheden  en samen met initiatiefnemers 
zoeken naar oplossingen centraal staan. Deze wijze van ontwikkelen wordt in meer of 
mindere mate ook al op andere plekken in Zwolle toegepast (Stadshagen). 
 
De inzet is om van het Spoorzonegebied een veelzijdig gebied te maken. De 
ontwikkelopgave van het gebied bestaat uit het inzetten van een mix van oude en 
nieuwe bebouwing om onverwachte combinaties van gebruikers en ondernemers te 
verleiden. De Spoorzone kan zo transformeren tot een interessant gemengd gebied. 
Verplaatsen, verblijven, werken en wonen gaan elkaar toekomstbestendig versterken 
waardoor de Spoorzone haar aantrekkelijkheid behoudt. 

5.1 Scope en doel proces gebiedsontwikkeling 
 
Het proces van gebiedsontwikkeling heeft betrekking op de gehele Spoorzone van oost 
tot west. Daarbij zijn ook te betrekken de zone langs de Willemsvaart (Ecodrome, 
Groene Scheg etc), de Westerlaan en tevens de aanwezige kantoren op Hanzeland. 
 
Het doel van het proces van gebiedsontwikkeling is om nieuwe functies in het gebied te 
realiseren en investerend vermogen aan te trekken in het gebied van de Spoorzone. 
Het motto van gebiedsontwikkeling is een combinatie van het organiseren van 
investerend vermogen èn het investeren in organiserend vermogen.  
 
Er is inzet nodig voor het verkrijgen van aanvullende financiering om extra kwaliteit aan 
de omvangrijke Spoorzone-opgave te kunnen koppelen. In het bijzonder gaat daarbij de 
aandacht uit naar een kwaliteitsimpuls van de stationsomgeving. De opgave is een 
realistische lobbycasus op te bouwen richting Rijk en Europese fondsen. 

5.2 Procesaanpak 
 
De aanpak is gericht op het creëren van draagvlak over de wijze waarop de 
gebiedsontwikkeling gestalte zou moeten krijgen, het liefst uitmondend in een gedragen 
visie op partnerschap, rollen en verantwoordelijkheden en vertrouwen in elkaar. 
Langjarig commitment is nodig. Dit alles laat zich kort samenvatten in Gebieds 
Ontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS). Daarbij gaat het om vier thema’s die nauw met 
elkaar verbonden zijn, te weten anders samenwerken, anders plannen, anders 
instrumenteren en anders investeren. Deze vier thema’s zijn de kapstok van de 
procesaanpak van de gebiedsontwikkeling (zie figuur hierna): 
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De uit te werken thema’s zijn uiteen te rafelen in verschillende onderwerpen. Deze 
onderwerpen zijn geenszins uitputtend bedoeld en betreffen een allereerste aanzet ter 
gedachtebepaling. Ook communicatie speelt hierbij een rol.  In de dialoog met de 
partners zal hier verder invulling aan worden gegeven. Daartoe zal een gebiedsteam 
worden ingericht (gemeente, provincie, NS, ProRail, ontwikkelaars enz..). Dit zal 
volgens de volgende stappen gaan. 

 

 

 
 
Het tijdpad ziet er globaal als volgt uit. Er wordt gestart aan het einde van het eerste 
kwartaal van 2014. Het jaar 2014 wordt benut om GONS nader vorm te geven en 
verder in te vullen, met een uitloop naar 2015.  Fase 1 en fase 2 zijn na de zomer van 
2014 doorlopen en fase 3 in het najaar van 2014. Eind 2014/begin 2015 is er een 
gezamenlijk referentiekader, inclusief een gezamenlijk beeld over de rollen en 
verantwoordelijkheden van de partners. De gemeente begeleidt dit proces en zet 
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expertise in op het gebied van marketing, acquisitie, vastgoed- en gebiedsmanagement 
en communicatie (steeds in afstemming met partners). 
 
Voor dit geschetste proces  is ook een aantal inhoudelijke dwarsverbanden met de 
infrastructurele ontwikkeling van de Spoorzone van groot belang: 

• vastleggen van afspraken in een SOK (NS, ProRail); 

• het ontwerpproces en het kwaliteitsboek (wat wordt de identiteit van het gebied?); 

• het communicatieproces over de planelementen en het kwaliteitsboek. 
 
Verder wordt ingezet op het jaarlijks (laten) organiseren van iets concreets in het gebied 
(een evenement of een tijdelijk ander gebruik). Iets dat de relatie legt met de 
ontwikkelingen van het gebied, met de gewenste identiteit van het gebied. Daarmee 
wordt de gebiedsontwikkeling nu al tastbaar en voelbaar. 
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6 De organisatie 
 
De ontwikkeling van de Spoorzone, zowel wat betreft de realisatie van de fysieke 
planelementen als het proces van gebiedsontwikkeling is een project van 
samenwerking tussen verschillende partijen. De gemeente heeft vanuit haar rol en 
verantwoordelijkheid, na het nemen van de investeringsbesluiten, in dit vervolg de 
regie. In dit deel beschrijven we de organisatie. Daarbij onderscheiden we de interne 
organisatie van de gemeente Zwolle en de externe organisatie waarin de betrokkenheid 
van de belangrijkste stakeholders in het proces wordt beschreven.    
 

6.1 Projectorganisatie gemeente 
De nieuwe gemeentelijke projectorganisatie Spoorzone kent een aantal vertrekpunten: 
- de opgave is leidend; de organisatie is flexibel en doelgericht; 
- de medewerkers in het project zijn sterk in het maken van verbindingen op alle 

schaalniveau’s en zowel intern als extern; 
- er is balans tussen inhoud, creativiteit, commitment enerzijds en beheersing en 

projectcontrol anderszijds; 
- er is balans tussen sturen op hoofdlijnen en details; 
- er wordt in de organisatie en in het project onderscheid gemaakt tussen de 

gemeente als publiekrechtelijk orgaan en als privaatrechtelijk “persoon”. 
 
Om de opgave te managen organiseren we een drie-eenheid. Deze bestaat uit een 
sterke organisatie van de projectteams als drager, een adviesteam op strategie en 
samenhang en een kernteam dat stuurt op de voortgang (tijd, geld, kwaliteit, informatie, 
organisatie, communicatie en risico’s), de relatie tussen de uitvoering, de strategie en 
de inhoud. 
Hiermee organiseren we spanning tussen de dagelijkse uitvoering en de hoofddoelen 
en kaders. Het project heeft dit nodig. Het kernteam en de projectmanager schakelen 
tussen deze niveaus en sturen en bewaken daarmee. 
De projectorganisatie van de gemeente gaat uit van het volgende principe/schema: 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Centraal staat daarin het kernteam onder leiding van de projectmanager waarin tevens 
de omgevingsmanager en de projectsecretaris zitting hebben. De projectmanager is 
overall verantwoordelijk en richt zich met name op de interne organisatie. De 
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omgevingsmanager is verantwoordelijk voor het onderhouden van alle relaties met de 
stakeholders.  
Vanuit het kernteam worden de projectteams aangestuurd. Alle projectteams kennen 
een eigen projectleider die in alle opzichten verantwoordelijk is voor het realiseren van 
de projectopdracht.   

6.2 Bestuurlijke organisatie en betrokkenheid 

 
De gemeente Zwolle draagt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de 
maatregelen die in het investeringsbesluit zijn genomen. De gemeenteraad van Zwolle 
heeft voor de benodigde investeringen een krediet van € 101,6 beschikbaar gesteld. Dit 
krediet wordt gedekt met bijdragen van de provincie Overijssel (€ 45 mln), het ministerie 
van I&M (€ 8.4 mln) voor fietsparkeren,  de NS (€ 3.2) en een gemeentelijk bijdrage van 
€ 45 mln.   
Er is met de raad afgesproken dat voor alle fysieke maatregelen Programma’s van 
Eisen en nadere kostenramingen worden opgesteld . Deze worden voor goedkeuring 
aan de raad voorgelegd. Vervolgens is het college gemandateerd om de daadwerkelijke 
realisatie voor te bereiden, uit te voeren en op te dragen. Het college neemt stap voor 
stap een aantal besluiten. De raad wordt hierover geïnformeerd.  
 
Daarnaast wordt de stand van zaken en de voortgang van de projecten halfjaarlijks 
gerapporteerd aan de Raad. Dit wordt gekoppeld aan het voor- en najaarsmoment van 
de beleidscyclus. In het onderdeel projectbeheersing (hoofdstuk 7) wordt daar nader op 
ingegaan. 

6.3 Externe organisatie 

 
Dit schema geeft inzicht over hoe de (externe) governance vorm heeft gekregen. 
Hoofdpunten van dit schema zijn: 
- het model is gebouwd met als uitgangspunt dat samenwerking en afstemming 

tussen de partners van essentieel belang is (verschillende projecten, 
verschillende opdrachtgevers) op alle niveau’s. Het zijn  geen besluitvormende 
gremia; bij het nemen van besluiten door de afzonderlijke partners is het van 
belang inzicht te hebben in de wederzijde besluitvormingsprocessen en de tijd 
die daarvoor nodig is;  

-  op bestuurlijk niveau wordt afgestemd in het breed bestuurlijk platform waarin 
de partijen zijn betrokken; het overleg is halfjaarlijks; 

-  nieuwe partner daarin is het ministerie van I&M (opdrachtgever) vanwege de 
afstemming met het project Zwolle Spoort en Zwolle Herfte; 

-  NS en ProRail zijn vertegenwoordigd op alle niveaus vanwege de positie die 
deze partijen innemen zowel bij de OV-knoop als de gebiedsontwikkeling; 

-  met de provincie is separaat een monitoringsoverleg afgesproken in het kader 
van de gesloten bestuursovereenkomst; ook dit overleg vindt halfjaarlijks plaats 
en is een bestuurlijk overleg (gedeputeerde en wethouder, derhalve 
portefeuillehouders Spoorzone met burgemeester als voorzitter); 

-  het directieplatform komt eens per kwartaal bij elkaar; de projectmanagers 
maandelijks; 

- de projectmedewerkers van de verschillende organisaties/projecten zoeken 
elkaar op. 
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7 Projectbeheersing 
 
Voor de beheersing van het investeringsproject Spoorzone binnen de gemeente wordt 
gestuurd op de volgende zaken: 

• de financiële kaders 

• het risicomanagement 

• de projectadministratie 

• de managementinformatie 
Met deze instrumenten kunnen het kernteam en de ambtelijk opdrachtgever sturing 
geven aan het project op de beheersaspecten.  

7.1 Financiële kaders 
 
De omvang van de financiële dekking is bindend. 
De financiële kaders van het project zijn bepaald  met de investeringsbesluiten van 
gemeente en provincie eind september 2013 en de daarop volgende 
bestuursovereenkomst tussen beide overheden. De daaraan ten grondslag liggende 
calculaties vormen een deel van het toetsingskader dat het kernteam gaat hanteren. 
 

Financieel overzicht 

totaal Totaal 

Fase 1 x 1 mln. 

Busperron € 12,90 

Busontsluiting € 26,67 

Openbare ruimte zz. € 4,00 

Openbare ruimte nz. € 4,70 

Fietsparkeren   € 11,50 

Verwervingen € 8,00 

Tijdelijke 

maatregelen € 3,00 

Organisatiekosten € 7,00 

Totaal fase 1 € 77,77 

 
Het beschikbaar gestelde krediet voor fase 1 (€ 77,8 mln.) is opgedeeld in 
� budgetten voor de fysieke uitvoering 
� de opslagen voor projectleiding, begeleidingskosten EC, leges, winst en risico 
� raming voor onvoorziene kosten (5 tot 10%) 
� budgetruimte voor eventuele prijsstijgingen (2013-2017) 
 
Dit kader wordt verder ingevuld met de programma’s van eisen van de afzonderlijke 
planelementen die de komende jaren afzonderlijk  aan de raad worden voorgelegd; de 
toebehorende financiële calculaties worden dan aangescherpt. De raad besluit daarmee 
in de komende jaren over de definitieve verdeling van het krediet naar de deelprojecten.  
 
Kritisch voor de sturing van de fysieke deelprojecten is de verhouding tussen 
voorbereidingskosten en uitvoeringskosten. De voorbereidingskosten van de 
deelprojecten zijn namelijk begrepen in de geraamde investeringsbudgetten.   
Uitloop van de voorbereidingsperiode betekent dan dat er minder budget beschikbaar is 
voor de daadwerkelijke uitvoeringskosten. In de financiële kaderstelling wordt daarop 
gestuurd. Door de deelprojecten fasegewijs te kaderen naar prestaties en budgetten – 
volgens de protocollen van het handboek Projectmatig Werken van  de gemeente 
Zwolle  - houdt het projectmanagement  fasegewijs de financiële vinger aan de pols.  
Eenduidig opdrachtgeverschap is daarvoor een belangrijke voorwaarde evenals de 
inrichting van de organisatie van de deelprojecten. Beschikbaarheid van voldoende 
capaciteit en benodigde kennis op het juiste moment is voorwaardelijk voor beheersing 
van voorbereidings- en uitvoeringskosten. 
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Voor een aantal deelprojecten is het financiële kader mede afhankelijk van bijdragen 
van derden. Voor de verkrijging van de bijdragen van I&M worden in 2014 
voorbereidingen getroffen die in 2015 zullen leiden tot een overeenkomst en een 
subsidievaststelling. De financiële kaders van hiermee verbonden deelprojecten zijn  
afhankelijk van deze resultaten en zullen daarom in 2015 worden voorgelegd aan de 
raad.  Omdat voor deze deelprojecten in 2013 en 2014  kosten gemaakt worden heeft 
de raad  gelijktijdig met het investeringsbesluit een voorbereidingskrediet van   € 2 mln. 
beschikbaar gesteld. 
 
Naast de bijdragen van de partijen vormt de inzet van grondposities een kader voor het 
financiële speelveld. Dit is in het investeringsvoorstel op waarde gezet (€ 8 mln.) en zal 
in 2014 worden uitgewerkt. Omdat dit voornamelijk gronden van NS betreffen zal dit 
een belangrijk onderdeel zijn van de te sluiten samenwerkingsovereenkomst met NS. 
 
Organisatiekosten 
De kaders van de organisatiekosten, zijnde de inzet van ambtelijke capaciteit en inhuur, 
zijn inmiddels verder uitgewerkt. Van belang daarbij is het onderscheid algemene en 
specifieke organisatiekosten. 
 
De algemene organisatiekosten zijn de overheadkosten van het project: 

• projectmanagement en projectstaf (kernteam); 

• kwaliteitsboek en inzet kwaliteitsteam; 

• grondverwerving en gebiedsontwikkeling (contracten);. 

• inzet voor strategieteam; 

• expertise voor projectaudit en projectadvisering; 

• de voorbereidingskosten voor fietsparkeren voor de periode tot en met het 
schetsontwerp (SO); de kosten na SO zijn geraamd in de fysieke projectkosten. 

 
Voor de algemene organisatiekosten is voor fase 1 (t/m 2020)  € 7 mln. in het 
investeringsvoorstel gereserveerd. Op basis van de ontworpen projectorganisatie is een 
prognose gemaakt van deze kosten voor 2014 en 2015 met een projectie voor de 
daaropvolgende 5 jaren. Deze doorrekening leidt tot de volgende inzet: 
 
Algemene organisatiekosten 
 

2013 2014 2015 2016 2017-2020 

€   294.000,- €  1.540.000,- €  1.334.000,- €  1.002.000,- €  2.909.000 

 
In 2014 wordt fors ingezet op inrichting van het project, kwaliteitskader en –toetsing, 
projectbeheersing en de eerste PvE’s. Na het eerste halfjaar zullen we beoordelen of 
deze voldoende effectief is en waar bijgestuurd kan worden. In de meerjarenraming is 
nu meegenomen dat de structurele inzet na 2015 jaarlijks met 10% verlaagd wordt. In 
onze rapportages zullen we stelselmatig hierin overzicht bieden. 
 
De specifieke organisatiekosten omvat de directe capaciteitsinzet van de gemeente 
Zwolle voor de diverse deelprojecten. Dit zijn de kosten van de projectleiders en vooral 
de kosten van het Expertisecentrum (voorbereiding en uitvoering fysieke deelprojecten) 
die op basis van de reguliere opslagen gecalculeerd zijn in de ramingen van het 
investeringsbudgetten. Deze specifieke kosten maken deel uit van de programma’s van 
eisen van de diverse deelprojecten en worden daarom (ook fasegewijs) gebudgetteerd 
bij de deelprojectleiders. 
 
Actueel kredietinzet  
De raad heeft voor de voorbereidingskosten 2013 en 2014 op 30 september 2013 een 
krediet van € 2 mln. vastgesteld. Op dit moment is daarvan bijna € 1,3 mln. budget 
geopend. 

• Investeringsvoorstel en start-up kosten 2013 
o Organisatiekosten                    € 294.000,- 
o Toerekening planelementen     € 280.000,- 
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• Organisatiekosten 1
e
 kwartaal 2014            € 323.000,- 

• Voorbereiding planelementen 2014             € 390.000,- 

 

Cashflow 

 
Voor de afstemming van de beschikbare middelen en de uitgaande kasstromen is een 
liquiditeitenplanning opgesteld. Dit financiële kader is nodig om sturing te houden op: 

1. de financiële verevening van de geldstromen in de tijd 
2. de gemeentelijke dekking (€ 3,0 mln. per jaar m.i.v. 2015)  op de opbouw van 

een voorziening voor beheer en onderhoud. 

 

Raming onvoorzien 
 
De kaderstelling voor de posten onvoorzien is een belangrijk element van financiële 
sturing met name als het gaat om de risicobeheersing. De gemeente is risicodrager van 
dit investeringsproject en moet daarom financiële buffers aanhouden voor tegenvallers. 
In de ramingen van de planelementen is per onderdeel een post onvoorzien 
opgenomen. Getotaliseerd is dit een bedrag van € 6,0 mln. Deze financiële ruimte in de 
investeringsbegroting is bestemd voor de dekking van kosten van onvoorziene 
gebeurtenissen in de projectperiode fase 1. Dit bedrag is 50% van het risicobedrag 
voortvloeiend uit de risicoscan behorend tot het investeringsvoorstel. 
Naast deze posten is in de investeringsbegroting sprake van een extra onvoorzien van 
€ 5,1 mln.; ruimte binnen de € 101,6 mln. die nog geen invulling heeft. Zoals gezegd is 
deze ruimte beschikbaar voor onvoorziene zaken. Daarnaast dient deze als buffer voor 
de financiële dekking van risico’s bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen. 
 
Deze ruimte onvoorzien – nu ongeveer 11% van het totale investeringsbudget - wordt 
door de projectmanager (PM) beheerd, en in principe niet gebudgetteerd in de 
ramingen van de planelementen. Tegenvallers of risico’s die gedekt moeten worden uit 
onvoorzien worden door de deelprojectleiders schriftelijk gemeld aan de PM. In de 
argumentatie zal duidelijk gemaakt worden of een beroep op onvoorzien terecht is. Het 
is ondoenlijk een uitputtende lijst te maken maar tegenvallers die het gevolg zijn van 
bijvoorbeeld een slordige projectsturing en –control behoren daar in principe niet toe. 
Zaken waarvoor de post onvoorzien zou kunnen worden aangesproken zijn bijvoorbeeld 
situaties en/of wijzigingen bij andere projecten in het Spoorzone gebied die tot meer of 
verlenging van tijdelijke maatregelen leiden. Het aanspreken van de raming onvoorzien 
kan alleen met goedkeuring van de ambtelijk opdrachtgever. 
Voorkomen moet worden dat inzet van de post onvoorzien voor tegenvallers op 
voorziene zaken wordt aangewend. 
 
We nemen de omvang onvoorziene ruimte en de inzet ervan mee in de 
kwartaalrapportages aan de bestuurlijk opdrachtgever. Daarmee wordt ook tegemoet 
gekomen aan de bestuursovereenkomst om continu te monitoren op een financiële 
buffer van 5%.  
 

7.2 Risicomanagement 
 
De opzet van de projectorganisatie geeft primair invulling aan de vereiste balans in het 
project (checks&balances). Zowel inhoudelijk als beheersmatig zijn daarmee door het 
strategie- en kernteam en de projectmanager voorwaarden gecreëerd die bijdragen aan 
de open en kritische projectcultuur. Alleen met een dergelijke cultuur kunnen de 
instrumenten van projectbeheersing hun werking hebben.  Dit is ook de basis van het 
risicobeheer. 
 
De zwaarte van dit project en de verbonden risico’s zijn toegelicht in het 
investeringsbesluit. Een eerste risicoverkenning is gemaakt en de voorwaarden voor 
project- en risicobeheer zijn aangescherpt door een motie van de raad.  Met een juiste 
inrichting van de projectbeheersing (financiële kaders, managementinformatie, 
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projectadministratie en risicomanagement) kan een passende projectorganisatie 
neergezet worden. Voor het reguliere risicobeheer wordt de Zwolse methode toegepast. 
Naast de periodieke monitoring van de risico’s zijn ook de beheersmaatregelen 
onderdeel van het risicomanagement. Daarnaast biedt de methode projectmatig werken 
de projectmanager belangrijke handvatten voor risicobeheer. Het gebruik van de 
fasedocumenten en voortgangsrapportages draagt bij aan het collectieve risicobeheer 
in het kernteam. Met deze combinatie zijn er voldoende instrumenten in huis om het 
risicobeheer te faciliteren en te sturen op uitkomsten. Aanvullend op de risicoscans 
zullen naar behoefte capaciteitsonderzoeken plaatsvinden. Dit om de beschikbaarheid 
van personele capaciteit, kwantitatief en kwalitatief, te borgen. Beschikbaarheid van 
specialistische capaciteit is in sommige projectfasen een kritische factor voor oponthoud 
en vertraging van projecten.  
 
Niet alle risico’s zijn te voorkomen. Voor beheersmaatregelen en voor de opvang van 
de gevolgen van voorkomende tegenvallers is een financiële buffer nodig. Binnen het 
project zal stelselmatig gemonitord worden op welke wijze de financiële buffers worden 
ingezet en beheerd. Het rapporteren van de ontwikkeling van deze financiële buffer is 
daarbij een vast bestanddeel van het risicomanagement. 

7.3 Projectadministratie 
 
De opzet van de projectadministratie volgt de projectorganisatie. Beide bepalen de 
interne governance van het project; de verantwoordelijkheden en spelregels worden 
daarmee vastgesteld. 
 
De projectleiders zijn verantwoordelijk voor de werking en beheer van de budgetten van 
de fysieke deelprojecten inclusief de daarbij behorende plankosten. De projectmanager 
(PM) is verantwoordelijk voor het beheer van de algemene organisatiekosten en 
eindverantwoordelijk voor het beheer van het totale investeringskrediet. De PM heeft 
geregeld dat de voor- en nacalculatie van de projectbudgetten op basis van de 
projectadministratie geborgd is. Enerzijds volgens de projectfasering (handboek 
projectmatig werken) en anderzijds volgens de financiële fasering. In de volgende tabel 
zijn deze weergegeven. 
 

Projectfasering Financiële fasering** 

Projectorganisatie Kredieten / jaarschijven 

Deelprojecten Opdrachten (intern en extern) 

Voorbereiding Inkooporders 

Ontwerpen Verplichtingen 

Uitvoeren Urenregistraties en facturen 

Beheer en onderhoud  

** alle transacties worden geregistreerd in One World 

 
Aanvullend op de rapportagecyclus heeft de projectcontroller de taak gevraagd en 
ongevraagd adviezen te verstrekken t.a.v. het beheer van het project. Voorbeelden 
daarvan zijn: 

• de kostendoorrekening van de voorgestelde externe en interne governance 

• de kwaliteit van de administratieve organisatie van het project 

• de doorrekening van de ontwikkeling van de financiële buffers 

• de efficiëntie van de rapportagecyclus 

• de kwaliteit van het risicobeheer 
 

7.4 Managementadministratie 

 
Het college en de raad ontvangen halfjaarlijks een rapportage over de stand van het 
project. De bestaande begrotingscyclus is daarvoor de leidraad (voorjaars- en 
najaarsmoment). De maandelijkse interne rapportages zullen de opstap vormen naar de 
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halfjaarlijkse rapportages, die tevens in het bestuurlijk platform (incl. het 
monitoringsoverleg) en het directieplatform aan de orde komen. Het directie-platform 
ontvangt in de andere kwartalen een kwartaalrapportage.  
De bevindingen van de gemeentelijke accountant over de inrichting en werkwijze van 
het projectbeheer spoorzone worden meegenomen in haar verslaglegging in het kader 
van de jaarrekeningcontrole. Het college zal de raad daarover afzonderlijk informeren. 
 
De basis voor de informatieoverdracht over het project Spoorzone is de 
maandrapportage van de deelprojectleiders aan de projectmanager. Met een 
maandelijkse rapportage wordt recht gedaan aan de risicovolheid van het project. De 
maandelijkse routine draagt bij aan een snelle signalering van financiële risico’s. Naast 
de rapportage zal de interactie tussen projectleiders en projectmanager / kernteam 
zwaar wegen in de berichtgeving. De combinatie van rapporteren en communiceren 
geeft een solide informatiesysteem (1+1=3). 
 
 

Logistiek maandrapportage: 

 

Projectleider rapporteert aan 

projectmanager 

3
e
 werkdag van de 

maand 

Bespreking in kernteam 5
e
 werkdag van de 

maand 

Bespreking in strategieteam 

en feedback aan projectleiders 

7
e
 werkdag van de 

maand 

Projectmanager bespreekt eindadvies met 

ambtelijk opdrachtgever 

9
e
 werkdag van de 

maand 
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8 Communicatie 
 
De komende jaren gaan stap voor stap – en soms naast elkaar - de verschillende 
deelprojecten in uitvoering om het station verder op orde te maken. Daaraan vooraf 
gaat een periode van het maken van plannen, ontwerpen en ramingen, waarin er voor 
de buitenwereld nog weinig zichtbaar is. Ook in deze fase is het belangrijk om 
belanghebbenden en belangstellenden in de stad en regio te informeren over de 
veranderingen die de komende jaren volgen, de maatregelen en de stappen om daar te 
komen en de mogelijkheden om daarover als bewoner, reiziger of belanghebbende mee 
te denken en praten. 
 
Afzender van de communicatie is in beginsel de gemeente Zwolle, altijd afgestemd met 
en waar nodig aangevuld met de partners die direct betrokken zijn bij specifieke 
deelprojecten. Met provincie, ProRail en NS worden per deelproject nadere afspraken 
gemaakt over afstemming en uitvoering van de communicatie. Dat geldt in het bijzonder 
voor de afstemming met ZwolleSpoort, dat formeel los staat van de Spoorzone, maar 
daar nauwe samenhang mee heeft. Periodiek vindt afstemming met de 
communicatieadviseurs van provincie, ProRail en NS plaats in de 
communicatiewerkgroep Spoorzone (onder leiding van gemeente Zwolle).  

8.1 Doelen communicatiestrategie 
 
De communicatie over het gehele project en de projecten heeft de volgende doelen: 
- interesse en draagvlak creëren voor het project Spoorzone bij bewoners, reizigers 

en (toekomstige) gebruikers, brede publiek in Zwolle en regiobreed en landelijk;  
- maximaal betrekken van bewoners, belangenorganisaties en stakeholders in het 

ontwerp- en planproces, zowel over tijdelijke als definitieve inrichtingsplannen;  
- informeren van gebruikers en omwonenden over (tijdelijke) maatregelen en 

eventuele overlast tijdens de werkzaamheden.  

8.2 Doelgroepen 
 
Er zijn veel groepen die we vanaf nu moeten (blijven) meenemen in de ontwikkelingen 
in de spoorzone:  
- Allereerst de (nieuwe) gemeenteraad en bestuurders en medewerkers  van 

gemeente, provincie, NS en ProRail. En niet alleen de mensen die een rol hebben 
in het project of er besluiten over moeten nemen, maar juist ook degenen die wat 
meer op afstand staan en die er op verjaardagen e.d. met anderen over spreken. Zij 
zijn ambassadeurs voor de Spoorzone. 

- Daarnaast de bewoners en gebruikers van het stationsgebied, die direct te maken 
krijgen met (overlast van) werkzaamheden, tijdelijke maatregelen en de 
veranderingen.  

- Organisaties en instellingen in de stad die veel mensen en bezoekers van buiten 
Zwolle trekken, zoals onderwijs, ondernemers, werkgevers, culturele instellingen, 
maar ook KvK, CityCentrum, Zwolle Marketing, e.d.  

- Buiten de direct omwonenden moeten ook in bredere zin de mensen die wonen en 
werken in stad en regio Zwolle weten dat er de komende jaren gewerkt wordt in en 
aan de Spoorzone, wat voor hinder ze daar mogelijk van ondervinden, maar ook 
wat het oplevert voor hen en voor Zwolle. 

- Ook de pers (lokaal, regionaal, landelijke vakpers) wordt met regelmaat 
geïnformeerd, formeel bij belangrijke mijlpalen en besluiten, maar ook als daar 
verder aanleiding voor is; en informeel, bijvoorbeeld door werkbezoeken te 
organiseren in het gebied. 

 
Voor de gebiedsontwikkeling kunnen daaraan nog specifieke groepen worden 
toegevoegd op basis van de nog te formuleren strategie. 
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8.3 Betrokkenheid van de stad 
 
De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt met een breed samengestelde 
klankbordgroep voor de Spoorzone, een mix van direct betrokken bewoners en 
wijkorganisaties (uit de Stationsbuurt, Assendorp, Hanzeland, Veeralleekwartier, 
Spoolde, Schellerheem en Binnenstad), belangenorganisaties (Ondernemersvereniging 
Hanzeland, Vereniging Vrienden van de Stadskern en Buurtschap IJsselzone) én 
experts (Fietsersbond Zwolle, Reizigersorganisatie Rover, de Gehandicaptenraad 
Zwolle en Natuur & Milieu Overijssel). Deze groep is vanaf het begin steeds vroegtijdig 
in de planvorming betrokken en heeft voorafgaand aan de besluiten van college en raad 
mee kunnen denken en inbreng kunnen leveren aan de projectorganisatie.  
In december 2013 is het functioneren van de groep geëvalueerd met de leden van de 
huidige klankbordgroep. Een meerderheid van hen heeft aangegeven ook in het vervolg 
op overkoepelend projectniveau betrokken te willen blijven via een klankbordgroep. De 
experts zien meer in deelname in een expertgroep voor specifieke projecten dan in een 
breed samengestelde groep met veel bewonersorganisaties. Afgesproken is dat de 
gemeente met een voorstel komt en dit bespreekt met de huidige klankbordgroep. 

 
Betrokkenheid: overkoepelend of per deelproject organiseren? 
Het is de bedoeling op korte termijn met de klankbordgroep verder van gedachten te 
wisselen over de samenstelling, rol en positie alvorens daarover een definitief besluit te 
nemen. Voorstel is om een overkoepelende klankbordgroep voor het gehele 
Spoorzoneproject in stand te houden, maar wel een andere rol te geven en de 
samenstelling ervan te verbreden. De klankbordgroep zou kunnen worden aangevuld 
met vertegenwoordigers uit de hoek van cultuur, onderwijs en ondernemers. De rol zal 
veranderen van meepraten naar meeweten en van adviseren aan de projectorganisatie 
naar het geven van reacties op het kwaliteitsboek en de programma’s van eisen.  

 
Het meedenken en meepraten gebeurt binnen de (deel)projecten. Daar zullen 
afzonderlijke klankbordgroepen worden ingericht die frequent bijeen komen, ongeveer 
eens per 6 weken, afhankelijk van de voortgang in de deelprojecten.  
De overkoepelende klankbordgroep wordt periodiek geïnformeerd over het gehele 
project en geconsulteerd over beleidstukken; voor 2014 gaat het met name over het 
kwaliteitsboek, de visie op fietsparkeren in de spoorzone en de gebiedsontwikkeling. 
Voor het kwaliteitsboek wordt geen afzonderlijke klankbordgroep ingesteld, de inbreng 
verloopt via de groepen voor het maken van de pve’s voor de deelprojecten en 
daarmee het kwaliteitsboek voeden: busterminal, plein Zuid, busbrug en plein Noord.  
 
Per deelproject worden afspraken gemaakt over de rol, samenstelling en omvang van 
de wijze waarop bewoners, belanghebbenden en het brede publiek inbreng kunnen 
leveren, via de aparte klankbordgroepen en anderszins. Een voorstel voor de invulling 
van die betrokkenheid is in de afzonderlijke plannen van aanpak opgenomen. Daarbij 
kan voor enkele projecten gebruik gemaakt worden van de externe ondersteuning. Het 
Oversticht biedt expertise aan voor actieve betrokkenheid bij het participatieproces. Het 
Oversticht ontvangt subsidie van de provincie Overijssel voor “het op de kaart zetten 
van sociale kwaliteit” in fysieke projecten. Het creëren van een plezierig en comfortabel 
verblijfsgebied is uitgangspunt. Het Oversticht komt binnenkort met een nader voorstel. 
 
Voorgesteld wordt de brede inbreng vanuit de stad voor de programma’s van eisen voor 
busperron, busbrug, fietsparkeren en openbare ruimte zoveel mogelijk te bundelen en 
te combineren met het traject voor het kwaliteitsboek (zie pva kwaliteitsboek). Dat wordt 
immers gevoed door de pve’s voor deze onderdelen.  
Hiervoor worden in 2014 twee stadsbrede sessies gepland: een meedenkmoment in het 
voorjaar – om inbreng te leveren voor alle onderdelen op (deel)projectniveau én in 
samenhang met elkaar - en een tweede toetsmoment voorafgaand aan de 
besluitvorming over het kwaliteitsboek in het najaar. De afzonderlijke klankbordgroepen 
en de overkoepelende klankbordgroep hebben voorafgaand aan de brede consultatie 
gelegenheid om vanuit hun rol meedenkende cq toetsende rol te reageren.  
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Gebiedsontwikkeling 
De overkoepelende klankbordgroep Spoorzone fungeert ook als klankbordgroep voor 
de gebiedsontwikkeling. Daarnaast worden met name (stedelijke) vertegenwoordigers 
of gezaghebbende Zwollenaren uit de hoek van ondernemers, onderwijs, cultuur, 
corporaties en andere ontwikkelaars uitgenodigd om mee te denken over de gewenste 
ontwikkeling en mogelijkheden voor de Spoorzone.  

 
Kernboodschap 
In alle communicatie laten we steeds dezelfde kernboodschap terugkomen, waarin we 
vertellen waarom we investeren in de Spoorzone, wat er gaat veranderen, wat mensen 
(reizigers, bewoners, anderen) daarvan merken en wat het voor hen en voor de stad en 
regio oplevert.  

 
De kernboodschap bevat de volgende elementen: 
- het project Spoorzone is een samenwerking van gemeente, provincie, NS en 

ProRail 
- het project kent twee sporen: op orde brengen van de vervoersknoop en het op 

gang brengen van de gebiedsontwikkeling; 
- de Spoorzone is van belang voor de economische ontwikkeling van Zwolle en regio 

en dé belangrijkste plek voor nieuwe ontwikkelingen in Zwolle; 
- daarom investeren provincie en gemeente komende jaren samen negentig miljoen 

euro en  
- werken ze samen met ProRail en NS plannen uit voor  

o het nieuwe busstation  
o een busbrug over het spoor 
o meer stallingsplekken voor fiets, onder het stationsplein en op straatniveau  
o 24/7 openbaar toegankelijke noord-zuid verbinding voor voetgangers  
o goede entrees en aantrekkelijke en veilige stationspleinen en openbare 

ruimte; 
- gelijktijdig wordt gewerkt aan het vinden van een nieuwe invulling en tijdelijke 

activiteiten voor de (vrijgekomen) ruimte in de spoorzone en aan de zuidkant van 
het station. 

 
De kernboodschap wordt in overleg met de samenwerkingspartners vastgesteld en door 
alle partijen gebruikt in de communicatie over (projecten van) de spoorzone. De tekst 
komt als vast element terug in nieuwsbrieven, persberichten en dergelijke. 
 
De kernboodschap wordt van tijd tot tijd bezien op actualiteit, als daar aanleiding toe is 
kan de tekst worden aangepast en/of aangevuld. Vanuit de nog op te stellen 
communicatiestrategie voor de gebiedsontwikkeling kunnen desgewenst later 
elementen worden toegevoegd. Dan kan eventueel ook een pay-off of slogan worden 
geformuleerd die leidend is in de positionering van de Spoorzone.  

8.4 Werkzaamheden in 2014 
 
In de eerste helft van 2014 ligt de nadruk op het maken van omgevingsanalyse en het 
uitwerken van communicatiestrategie en -plannen, inclusief advisering over de 
vormgeving van participatie in het project. In de loop van 2014 zal meer inzet nodig zijn 
voor uitvoering van de communicatie in de projecten en voor productie en up-to-date 
houden van middelen en communicatietoolkit.  
 
Verkiezingen gemeenteraad 
Een belangrijk aandachtspunt is de wisseling van de wacht na de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart. Een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad, 
met deels nieuwe gezichten, gaan dan aan het werk. De nieuwkomers moeten goed 
worden geïnformeerd over het project, de kaders die vastliggen in besluiten en 
afspraken, hun eigen rol en die van de andere spelers in het project, de wijze waarop ze 
worden betrokken en de momenten waarop zij aan zet zijn.  
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150 jaar spoor  
In juni 2014 wordt gevierd dat er 150 jaar spoor is in Zwolle. De gemeenteraad heeft bij 
motie gevraagd hieraan op gepaste wijze aandacht te besteden in het kader van de 
Spoorzone. Hiervoor is aansluiting gezocht bij een werkgroep onder leiding van NS en 
ProRail, waarin verder de provincie, gemeente en Arriva (Vechtdallijnen), lokale media, 
Zwolle Marketing, Historisch Centrum Overijssel, Waanders in de Broeren en Museum 
de Fundatie meedenken. In december is een oproep gedaan aan de stad om mee te 
denken over invulling van het feest. 
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9 Integrale planning 
 
In de bijlage is de integrale planning opgenomen. Deze is samengesteld uit alle 
deelplanningen. De planning gaat over de fase tot en met 2017 en geeft voor de 
relevante onderdelen een doorkijk tot 2020.  
 
Het kritische pad wordt bepaald door het busstation en de busontsluiting. In de 
bestuursovereenkomst met provincie is overeengekomen dat het nieuwe busstation en 
de ontsluiting operationeel is op uiterlijk 1 september 2018. Hier ligt een relatie met de 
nieuwe aanbestedingstermijn van het openbaar vervoer door de provincie. Het 
vaststellen van het kwaliteits- en planboek ligt op het kritisch pad  van het vaststellen 
van met name het PvE voor de busbrug. 
 
Bij deze planning zijn de volgende aandachtspunten van belang:  
- De relatie tussen het moment van opstarten en beëindigen van een 

aanbesteding en de juridisch planologische procedures (vastgesteld 
bestemmingsplan en beschikbaarheid van een omgevingsvergunning). 

- De te kiezen vorm van aanbesteding: er is keuze te maken uit verschillende 
vormen van aanbesteding; deze hebben mogelijk een verschillende impact op 
de planning. In april van 2014 zal een besluit worden genomen over de 
aanbestedingsvorm voor met name het realiseren van de busbrug. 

- Het afstemmen en synchroniseren van bestuurlijke beslismomenten; 
besluitpunten die samen kunnen, dienen ook zoveel mogelijk samen gedaan 
worden om bestuurlijke drukte te voorkomen. In de bijgevoegde planning 
“bestuursmomenten” wordt inzicht geboden in de vele beslismomenten. Ten 
aanzien hiervan zal een optimalisatie plaatsvinden. 

- Inplannen en synchroniseren van alle communicatiemomenten van de 
deelprojecten: deze optimalisatie heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een 
bundeling in het voorjaar en het najaar (zie hoofdstuk 8, Communicatie).  

 
Tevens is van belang in deze fase aandacht te hebben voor de deelprojecten die na 
2017 gerealiseerd moeten worden. Deze vergen de nodige voorbereiding in deze 
periode. Goed voorbeeld daarbij is de ondergrondse fietsenstalling aan de noordzijde.        


