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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
In de gemeente Zwolle gelden op dit moment meer dan 200 bestemmingsplannen. Een 
groot deel van deze plannen is verouderd, dat wil zeggen ouder dan tien jaar. Een 
aantal plannen dateert zelfs van voor het in werking treden van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening in 1965. Deze vele bestemmingsplannen bedekken Zwolle als een 
onoverzichtelijke lappendeken. De diverse bestemmingsplannen zijn, mede door het 
verschillende tijdvak waarin zij zijn opgesteld, in methodisch opzicht onvoldoende op 
elkaar afgestemd. Zo hebben de diverse bestemmingsplannen verschillende regelingen 
voor vergelijkbare delen van het stedelijke gebied. Met het oog op rechtsgelijkheid - in 
het ene plangebied is nu minder toegestaan dan in het andere plangebied - en in 
verband met beheeraspecten (onder andere handhavingsbeleid) is dit uitermate 
ongewenst en ondoelmatig. 
 
Daarom is een begin gemaakt met de herziening van de bestemmingsplannen. Dit 
beleid is een uitwerking van het convenant ‘Ruimte op Orde’, dat de gemeente Zwolle 
en alle andere Overijsselse gemeenten in 2002 hebben gesloten met de provincie 
Overijssel. Dit convenant houdt in dat de gemeenten een inspanningsverplichting 
hebben om in 2012 alleen nog maar actuele en digitaal uitwisselbare 
bestemmingsplannen te hebben en die op een goede manier te handhaven. 
 
Om deze doelstelling te halen is de gemeente Zwolle in 2002 gestart met het project 
‘Zwolle op Orde’, actualisering bestemmingsplannen. Hierbij worden alle thans 
geldende bestemmingsplannen vervangen door (slechts) 22 nieuwe plannen. Op kaart 
1 staan de gebieden globaal aangegeven. 
Inmiddels is het aantal van meer dan 300 bestemmingsplannen in 2002 al 
teruggebracht naar zo’n 200. 
 
Dit bestemmingsplan bestaat uit de plankaart met de daarbij behorende 
bestemmingsvoorschriften en deze toelichting. In de toelichting worden in hoofdstuk 1 
het doel van het bestemmingsplan en het plangebied zelf beschreven. Daarnaast bevat 
het een opsomming van de geldende bestemmingsplannen binnen het plangebied. 
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de bestaande situatie en van de 
ontstaansgeschiedenis van de wijk Veerallee. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 
diverse relevante beleidskaders besproken die van toepassing zijn bij het opstellen van 
dit bestemmingsplan. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten weer van diverse (milieu)analyses 
van de wijk. Afhankelijk van de resultaten worden voor de aanwezige functies eventuele 
beperkingen vastgesteld. 
De planbeschrijving volgt in hoofdstuk 5, waarin wordt ingegaan op de inrichting van het 
plangebied. In hoofdstuk 6 wordt het juridisch kader van het bestemmingsplan 
toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 de economische uitvoerbaarheid van het 
plan besproken. Tot slot komen in hoofdstuk 8 de uitkomsten van het overleg en de 
inspraak aan de orde. 
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1.2 Plangebied 
 
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Nieuwe Veerallee, de IJsselallee, het 
Nijromenpad, de Prinses Margrietstraat, de Oranje Nassaulaan, de Prins 
Bernhardstraat, het Prins Clauspark, de rijksweg A28 en de Rieteweg. 
 
De ligging en begrenzing van het plangebied zijn aangegeven op kaart 2. 

1.3 Doel 
 
In het plan van aanpak voor het project ‘Zwolle op orde’, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 29 september 2003, is de doelstelling van het project als volgt 
omschreven: “De gehele operatie is erop gericht over actuele bestemmingsplannen te 
beschikken, rechtszekerheid te bieden, het aantal artikel 19 procedures te verminderen 
en het planologisch beleid beheersbaar te houden.” 
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1.4 Geldende bestemmingsplannen 
 
In het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen waarvan de plangrenzen 
zijn aangegeven op kaart 3: 
 
1705 
Bestemmingsplan Spoolderberg, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 januari 1987, nr. 
18b, gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 
31 maart 1987, nr. 97034, afd. 2; 
 
1900 
Bestemmingsplan Veerallee, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 september 1985, nr. 
247b, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 9 december 
1986, nr. 5736, afd. 2. 
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2 Beschrijving bestaande situatie 

2.1 Ontstaansgeschiedenis 
 
Veerallee is een van de oudere uitbreidingswijken. De wijk is gebouwd op een van de 
relatief hoog gelegen dekzandruggen rondom de binnenstad. Het grootste deel van de 
woningen is van voor de tweede wereldoorlog en heeft een eenvoudige 
blokverkaveling. De noordelijke rand van het woongebied bestaat uit woningen van na 
de tweede wereldoorlog. 
 

 
Kaart 4 bevat een kopie uit de historische atlas van de situatie rond 1917. 

11/80

 



81 

 
Datum 22 september 2008 
Titel toelichting bestemmingsplan Veerallee 

 

 

2.2 Bestaande situatie  
 
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens de bestaande situatie beschreven met 
betrekking tot de archeologische, de ruimtelijke en de functionele structuur. 

2.2.1 Archeologische structuur 
 
In 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om een 
archeologische waarderingskaart te maken van het gemeentelijk grondgebied. Met 
behulp van deze beleidsadvieskaart, die in september 2003 in gebruik is genomen, 
kunnen tijdig maatregelen genomen worden bij planologische procedures. Het is een 
onontbeerlijk instrument om actief beleid op te baseren, waardevolle gebieden aan te 
wijzen en bouwplannen in een vroeg stadium te toetsen. 
 
De archeologische dienst van Zwolle heeft de Archeologische Waarderingskaart Zwolle 
(AWZ) opgesteld, die fijnmazig van karakter is. De binnenstad is vrij gedifferentieerd 
gewaardeerd terwijl het buitengebied qua potentieel vrij nauwkeurig in kaart is gebracht. 
 
Het archeologisch potentieel van de verschillende gebieden is in de volgende 
percentages uitgedrukt. 
    0% archeologisch leeg, geheel verstoord of reeds opgegraven. 
  10% archeologische waarde onbekend; proefonderzoek wordt aanbevolen. 
  50% archeologisch waardevol; een opgraving is noodzakelijk en de vondstkans is 

1:2. Voor de binnenstad betekent een 50% locatie meestal dat de eerste meter 
bodemarchief verdwenen is, maar dat de onderste lagen nog bewaard zijn 
gebleven. 

  90% archeologisch zeer waardevol; een opgraving is noodzakelijk en de vondstkans 
is nagenoeg 100%. 

100% archeologische toplocatie; indien bescherming niet kan is een opgraving altijd 
noodzakelijk, de vondstkans is uiteraard 100%. 

 
Voor de gebieden met een waardering van 50% of hoger is hierna een beschrijving 
opgenomen. 
De archeologische waardering van het plangebied is aangegeven op kaart 5. De 
nummers in de tekst corresponderen met de nummers op deze kaart. 
 
2000. Wijk: Veerallee toponiem: Nijromen - waardering: 50 % 
 
Nijromen was een wijn- en theehuis dat al voor 1800 bestond. In het Markeboek van 
Spoolde komt rond 1645 al de aantekening voor van ene “Henrick Lichthart woonend 
aen den Spoelderberch in Romen de grontplaatsen daer het oude en het nieuwe huis 
op staat”. Naast Nijromen bestond er dus ook nog een huis Oudromen. 
Nijromen komt in openbare stukken die betrekking hebben tot de aanleg van de 
Willemsvaart veelvuldig voor. De bestekken voor de aanleg lagen hier ook ter inzage. 
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Ook de officiële opening van de Willemsvaart op 24 augustus 1819 werd op Nijromen 
gevierd. 
Nijromen was in 1835 in handen van uitbater Willem Hoogeveen die het draaiende hield 
tot 1854. In dat laatste jaar is de functie opgeheven en is het omgedoopt tot woonhuis. 
De tuin werd verkocht aan Johannes Rademaker, die het in 1870 overdeed aan de 
weduwe Brantsen-Bacher. In 1880 werd de tuin gekocht door Johannes Bernardus 
Scheuer, inspecteur van de veestalling. Deze Johannes zal pas in 1882 het gehele 
complex inclusief huis verkrijgen. 
Scheuer liet het complex afbreken. Na de sloop in 1890 is op deze plek Villa Maria 
gebouwd. In 1901 kwam deze villa in bezit van een ander familielid Egbertus Bernardus 
Scheuer uit Bussum. Deze eigenaar verhuurde het aan de familie Aberson, die druk 
bezig was met een villa aan de Ruiterlaan. In 1920 werd het verkocht aan de Haagse 
architect Derk Winkel. Na 1932 kwam het in handen van Jacob Matthijs van Gasselt, 
eigenaar van N.V. Automobielmaatschappij Swaagman die er een garage exploiteerde. 
In 1987 zijn op deze plaats twaalf luxe appartementen gebouwd. De grond van het 
garagebedrijf was zwaar vervuild. Ter plaatse van het appartementengebouw heeft 
daarom een diepgaande bodemsanering plaats gevonden. De provincie Overijssel was 
bevoegd gezag. Het gedeelte van de locatie ter plaatse van het appartementengebouw 
heeft daarom een waardering gekregen van 0%. 
 
2001. Wijk: Veerallee toponiem: boerderij 2e Lure - waardering: 50 % 
 
De boerderij 2e Lure lag aan een zijweggetje van de Grote Voort dat uitkwam op de 
Veerallee. De boerderij staat al op de oudste kadastrale minuut van 1832 aangegeven 
en is eigendom van Wilhelmina van de Berg. 
Op de plaats van de boerderij verrees in 1851 het buiten Villa Flora. Dit huis is gebouwd 
voor Commissaris van de Koningin jhr. Mr. Cornelis Backer. Het is onder douairière 
Backer uitgebreid met een tuinmanswoning, oranjerie en nieuwe boerderij. Samen met 
tuinman J.R. Wind werden hier bijzondere bloemen en heesters gekweekt waarvan 
enkele zo zeldzaam waren dat ze in 1881 werden gekocht door de Hortus Botanicus te 
Leiden. 
 

2.2.2 Ruimtelijke structuur 
 
In deze paragraaf wordt de bestaande structuur van het plangebied omschreven op het 
gebied van het verkeer, het groen, het water en de bebouwing. 
 

2.2.2.1 Verkeersstructuur 
 
De verkeersstructuur is weergegeven op kaart 6. 
 
Categorisering van wegen 
Om de gewenste afstemming tussen vormgeving en functie van de weg te kunnen 
bereiken, is het Zwolse wegennet gecategoriseerd naar een aantal te onderscheiden 
verkeersfuncties.  
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De rijksweg A28, die de noordwestgrens van de Veerallee vormt, is een zogenaamde 
stroomweg. Hier staat de onbelemmerde doorstroming van het verkeer centraal. De 
Nieuwe Veerallee en Kamperweg fungeren als zogenaamde gebiedsontsluitingsweg, en 
hebben een belangrijke functie voor de bereikbaarheid van de Veerallee. 
De maximumsnelheid is 50 km/uur. De IJsselallee maakt deel uit van de buitenring en 
heeft een essentiële gebiedsontsluitende functie met een maximumsnelheid van 70 
km/uur. 
De voor autoverkeer belangrijkste toegang tot de wijk is de aansluiting van de Prinses 
Julianastraat op de Nieuwe Veerallee. De tweede toegang is de aansluiting van de 
Koningin Wilhelminastraat op de Kamperweg. 
In 1998 is de wijk Veerallee aangewezen en ingericht als een 30 km-gebied. De wegen 
voldoen aan de criteria van het project Duurzaam Veilig. De inrichting is sober 
uitgevoerd middels de aanleg van drempels, plateaus en andere verkeersremmende 
maatregelen. 
 
Openbaar vervoer 
De wijk Veerallee wordt ontsloten door het openbaar vervoer. Het deel van de wijk, dat 
het dichtst bij het centrum is gelegen, ligt circa 700 meter van het station verwijderd. Bij 
een gemiddelde loopsnelheid van 3 tot 6 km/uur is dat tussen de 7 en 14 minuten 
lopen. Niet meegenomen is de wachttijd bij oversteken. Diverse buslijnen zorgen, mede 
door de hoge frequentie, voor een goede bereikbaarheid van het centrum en andere 
delen van de stad. Stadsbusdiensten doen de Veeralle niet aan. Er rijden diverse 
streekbussen over de Nieuwe Veeralle, waar op twee plekken bushaltes liggen. Over de 
Kamperweg rijdt een scholierenlijn. 
In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP) is het streven vastgelegd dat 
snelheidsremmende maatregelen op verbindende routes van de bus alleen worden 
toegepast, indien zich geen merkbaar alignement voor de bus voordoet, geen 
substantiële vertraging van de onbelemmerende doorrijtijd oplevert en een afstand van 
200 tot 300 meter tussen de maatregelen wordt aangehouden. 
 
Fietsverkeer 
Om het fietsgebruik te stimuleren heeft de gemeente hoofdfietsroutes aan gewezen, die 
de woonwijken met het centrum, het station of werkgebieden verbinden. Aan dergelijke 
routes wordt in Zwolle een aantal eisen gesteld, ondermeer op het gebied van comfort, 
vlotheid, veiligheid en herkenbaarheid. 
De wegen in de wijk Veeralle die onderdeel uit maken van een hoofdfietsroute zijn de 
Prinses Margrietstraat, de Oranje Nassaulaan, Koningin Sophiastraat, Prinses 
Julianastraat, de Nieuwe Veerallee en de Kamperweg. Alleen op de Kamperweg zijn 
fietsvoorzieningen in de vorm van fietsstroken aangelegd. 
 
Parkeren 
In de wijk Veerallee vindt geen betaald parkeren plaats. In de bouwverordening wordt 
aandacht besteed aan het aantal te realiseren parkeerplaatsen bij nieuwbouw. De wijk 
Veerallee bevindt zich (op basis van de indeling van wijken voor het vaststellen van de 
te hanteren parkeernorm) in de zogenaamde “schil” van Zwolle met een matig stedelijk 
karakter. Voor de exacte parkeernomen wordt verwezen naar de bouwverordening. 
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2.2.2.2 Groenstructuur 
 
Een overzicht van de groenstructuur is weergegeven op kaart 7. 
 
Stedelijke hoofdgroenstructuur 
De wijk Veerallee dankt zijn naam aan de gelijknamige bomenrijke allee. Deze verbond 
de stad met het Katerveer, en zo over land met west Nederland, en liep sinds 1819 
parallel aan de Willemsvaart, de waterverbinding tussen Zwolle en de IJssel. De 
Willemsvaart en de Veerallee verloren respectievelijk in de jaren ´60 en ´90 van de 
twintigste eeuw hun belangrijke verkeersfunctie, werden beide versmald en 
heringericht. 
Het spoor naar Kampen begrensde het gebied sinds de tweede helft van de 
negentiende eeuw aan de noordzijde, en omstreeks 1930 werd de rondweg rond Zwolle 
aangelegd in aansluiting op de nieuwe oeververbinding over de IJssel. 
Rond 1970 werd deze rondweg iets naar het westen verlegd en als rijksweg A28 
aangesloten op het knooppunt Spoolde en op de tweede verkeersbrug over de IJssel. 
In globaal drie bebouwingsfasen werd het tussenliggende gebied bebouwd, namelijk 
voor, tussen en na de twee wereldoorlogen. Het gedeelte van de wijk langs de 
Veerallee wordt gekenmerkt door grote vrijstaande huizen met grote tuinen met oude 
bomen, die een belangrijke ondersteunende functie hebben van het groen langs de 
allee en de vaart. In deze tuinen heeft zich een stinsmilieu gevormd met de 
bijbehorende bijzondere flora (bol- en knolgewassen) en fauna (vleermuizen). 
Daarachter liggen grotendeels gesloten woonblokken met kleinere tuinen. De westelijke 
rand word gevormd door veelal twee onder één kap en vrijstaande woningen met meer 
groen. 
Het groen van stedelijke betekenis maakt deel uit van de Stedelijke hoofdgroenstructuur 
die voor Zwolle is vastgesteld (Groenbeleidsplan 1998). Deze wordt onder meer 
gevormd door de Veerallee, het water van de Willemsvaart en de Nieuwe Veerallee en 
het begeleidende groen. Deze groene structuur vormt een essentiële schakel tussen de 
binnenstad en het gebied langs de IJssel, zowel voor de recreant als voor talloze 
andere organismen, met name vleermuizen. Een doorgaande laanbeplanting en de 
aanwezigheid van water zijn cruciaal. 
Ook het groen rond de Kamperweg, de Rieteweg en het tussenliggende spoor naar 
Kampen hoort bij de Stedelijke hoofdgroenstructuur. Hier is het groene, enigszins 
informele ruderale en zandige milieu karakteristiek. 
Tenslotte maakt ook het begeleidende groen van het knooppunt Spoolde en de 
IJsselallee deel uit van de Stedelijke hoofdgroenstructuur, als groene begeleiding van 
het stedelijk hoofdwegennet. Dit onderdeel strekt zich wat het groen betreft uit tot de 
particuliere tuinen langs de Strick van Linschotenlaan. 
 
Wijkgroenstructuur 
De wijk Veerallee is dicht bebouwd en toch een groene wijk. Dat komt in de eerste 
plaats door de grote tuinen langs de Veerallee zelf. Plaatselijk komen hier groepen van 
bijzondere bomen voor. 
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Ook zijn er enkele straten met een ruim groen profiel, zoals de Oranje Nassaulaan en 
de Prins Bernhardstraat. Deze worden tezamen met de andere straten met een 
duidelijke wijkontsluitingsfunctie tot de wijkgroenstructuur gerekend. 
In de wijk zelf zijn slechts twee open groene ruimten, namelijk aan de Koningin Anna 
Pawlonastraat en op het Prins Frederikplein. Deze worden beide tot het wijkgroen 
gerekend. Alleen op de laatstgenoemde locatie is genoeg ruimte voor een speelplek. 
Voor activiteiten in het groen die meer ruimte vergen is plaats in het Prins Clauspark 
aan de noordwestelijke rand van de wijk, waar langs de rijksweg A28 het meest 
omvangrijke wijkgroen is gelegen in de vorm van speelterreinen, een nutstuin en een 
buurtweide. In de bosschages langs de rijksweg A28 brengt elk jaar een sperwer zijn 
jongen groot. 
De sportvoorzieningen langs de Kamperweg worden ook tot het wijkgroen gerekend, 
vanwege hun functie voor de wijk, maar zij kennen een veel meer gereguleerd gebruik 
in school- of verenigingsverband. 
 
Bijzondere bomen 
Enkele bomen langs de Strick van Linschotenlaan in de Stedelijke hoofdgroenstructuur 
behoren tot de bijzondere bomen. 
De bomen langs de achteringang van het voormalige Gymnasium behoren eveneens 
tot de bijzondere bomen. Deze en enkele andere bijzondere bomen in tuinen staan op 
particulier terrein. 
 

2.2.2.3 Waterstructuur en riolering 
 
De waterstructuur in het huidige plangebied is in de periode 1830 - 1980 tot stand 
gekomen. Van de oorspronkelijk naar het Zwarte Water afvoerende Zandwetering is 
geen enkel relict meer aanwezig. De Willemsvaart doorsneed in 1819 deze 
Zandwetering en vormt daarmede de zuidoostelijke plangebiedbegrenzing. De 
Zandwetering bleef vanaf de Willemsvaart haar functie behouden totdat in 1964 het 
Zwolle-IJsselkanaal werd gegraven. De afwatering vond vervolgens plaats via een 
gemaal aan de Oude Veerweg op de Willemsvaart. 
Van oorsprong is het plangebied een rivierklei gebied met een maaiveldhoogte van ± 
0,10 tot ±0,60 meter NAP. 
In de periode 1920 tot 1956 is het plangebied gerealiseerd. Het maaiveld is met zand 
opgehoogd tot 1,50 / 1,60 meter NAP. 
De Willemsvaart en de bermsloten binnen het plangebied zijn qua oppervlak afgestemd 
op het bergen van respectievelijk overstortwater uit het gemengde rioolstelsel en de 
afvoer van regenwater. De overstort op de Willemsvaart vindt plaats via een 
bergbezinkbassin. 
Het waterschap streeft door bemaling een vast peil in het stedelijke gebied na. Het peil 
is afgestemd op een goede drooglegging van de wijk. Sinds de opheffing in 2005 van 
het gemaal aan de Oude Veerweg wordt het gehele plangebied bemalen door het 
gemaal Katerveer en wordt een stedelijk waterpeil van -0,20 meter NAP nagestreefd. 
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2.2.2.4 Bebouwingsstructuur 
 
Gebiedsbeschrijving 

Veerallee is een van de oudere uitbreidingswijken. De wijk is gebouwd op een van de 
relatief hoog gelegen dekzandruggen rondom de binnenstad. 
Het grootste deel van de woningen is van voor de tweede wereldoorlog en heeft een 
eenvoudige blokverkaveling. De ontwikkeling van de wijk is, even afgezien van enige 
bebouwing langs de Veerallee, omstreeks 1900 begonnen met bebouwing aan met 
name de Prins Hendrikstraat en Koningin Wilhelminastraat. In de jaren dertig en veertig 
van de vorige eeuw kwam de noordelijke grens van de buurt te liggen bij de 
Dillenburgstraat / Prins Mauritsstraat. In de periode van de wederopbouw na de tweede 
wereldoorlog werd tenslotte het meest noordelijke deel van de buurt gerealiseerd 
Rondom de Koningin Wilhelminastraat en Prins Hendrikstraat bestaat de bebouwing uit 
statige herenhuizen, met aaneengesloten gevels. Voortuinen ontbreken hier. De andere 
delen van de buurt hebben meer een tuindorpkarakter. Deze delen zijn voor het 
overgrote deel projectmatig opgezet en weerspiegelen door hun bouwstijl de heersende 
mode van de tijd waarin de woningen zijn gebouwd. 
 
Bebouwing en ontsluitingsstructuur 
De wijk kenmerkt zich door een planmatige opzet en een grote diversiteit aan openbare 
ruimte en straatprofielen. De opzet wordt gedomineerd door een hiërarchie in wegen en 
groenstructuur.  
Vanouds is de Veerallee een belangrijke invalsroute vanuit het westen maar de 
(binnen)stad. Na de bouw van Zwolle-Zuid is de Veerallee daarnaast ook onderdeel van 
een van de routes van Zwolle-Zuid naar de binnenstad. In de jaren negentig is dan ook 
de Nieuwe Veerallee aangelegd, zodat de Veerallee kan dienen als wijkontsluitingsweg 
voor de achtergelegen woonbuurt. 
De oude verbindingslijn vanuit de stad is duidelijk herkenbaar door de bijzondere 
bebouwing en het ruime straatprofiel. Ook de wijkontsluitingswegen zijn op deze manier 
herkenbaar. 
 
Bebouwingsstructuur 
Binnen het plangebied zijn de volgende gebieden te onderscheiden: 
 
− het centrale woongebied; 
 
− de parkachtige rand langs de rijksweg A28; 
 
− de strook langs de spoorlijn naar Kampen. 
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vooroorlogse bebouwing in de Prins Hendrikstraat 

 
 
Het centrale woongebied 
De woningbouw in dit gebied bestaat uit eengezinshuizen. De vooroorlogse 
woningbouw wordt hierbij gekenmerkt door ambachtelijke detaillering en de naoorlogse 
woningbouw wordt getypeerd door systeembouw en sobere detaillering. De woningen 
bestaan voornamelijk uit een of twee lagen met een kap. 
 
 

 
naoorlogse bebouwing in de Prinses Beatrixstraat 

 
21/80

 



81 

 
Datum 22 september 2008 
Titel toelichting bestemmingsplan Veerallee 

 

 
Een speciale plaats wordt ingenomen door de Veerallee. Door de ligging aan de 
Willemsvaart en de vroegere functie als invalsroute kent deze lijn een bijzondere 
karakteristiek met vooral monumentale villabebouwing. Aan het einde van de Veerallee 
is een belangrijk deel van de Willemsvaart gedempt voor de ontsluiting van de 
binnenstad. Het gebied heeft hierdoor een stedelijk karakter gekregen met gemengde 
functies. 
 
 

 
monumentale villabebouwing aan de Veerallee 

 
 
De parkachtige rand langs de rijksweg A28 
De parkachtige rand langs de rijksweg A28 vormt een groene afronding van de wijk en 
de overgang naar de rijksweg A28. 
 
De strook langs de spoorlijn naar Kampen 
In de strook langs de spoorlijn bevinden zich geen woonfuncties, maar meer 
maatschappelijke functies. Te denken valt hierbij aan de tennisvelden, schoolgebouwen 
en een moskee. 
 
Monumenten: 
De Veerallee bestond in 2004 100 jaar. De wijk is rijk bedeeld met monumentale 
panden, met een concentratie langs Koningin Wilhelminastraat en Prins Hendrikstraat 
(rijksmonumenten). Daarnaast staan langs de Oude Veerallee meerdere panden op de 
gemeentelijke monumentenlijst, waaronder het College Celeanum. 
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2.2.3 Functionele structuur 
 
In deze paragraaf wordt de bestaande situatie van achtereenvolgens de functies 
wonen, sport- en recreatieve voorzieningen, overige maatschappelijke voorzieningen en 
economische voorzieningen omschreven. 
 

2.2.3.1 Wonen 
 
Goed zichtbaar is dat de wijk Veerallee in verschillende perioden tot stand is gekomen. 
Monumentale rijenhuizen staan aan de Koningin Wilhelminastraat en de Prins 
Hendrikstraat. Langs de Oude Veerallee en de Strick van Linschotenlaan staan 
merendeels vrijstaande huizen van verschillende leeftijden. Het gebied achter de 
Veerallee is in de loop der jaren successievelijk bebouwd met rijenwoningen en twee-
onder-een-kapwoningen. Het seniorencomplex op de hoek Veerallee – Jhr. Strick van 
Linschotenlaan is een recent gebouwd gestapeld woongebouw. 
 
Positie op de woningmarkt 
De wijk Veerallee neemt op de woningmarkt op dit moment een solide 
bovengemiddelde positie in. Meerdere indicatoren wijzen in deze richting. 
De gemiddelde WOZ waarde van de woningen in de Veerallee ligt 35% hoger dan het 
Zwols gemiddelde. Alleen Berkum en het buitengebied scoren hoger. De 
prijsontwikkeling volgt daarbij de gemiddelde Zwolse stijging. De gemiddelde WOZ-
waarde van de woningen is de afgelopen tien jaar twee-en-een-half keer zo hoog 
geworden. 
De gegevens uit de Trendrapportage 2003 bevestigen het beeld dat de Veerallee een 
aantrekkelijke wijk is. Het rapportcijfer dat men aan de woning geeft, is de afgelopen 
jaren iets gestegen en ligt nu boven het Zwols gemiddelde. Ook de woonomgeving en 
leefbaarheid van de buurt worden duidelijk bovengemiddeld beoordeeld. De 
waarderingen geven daarnaast ook een stijgende lijn te zien. Het aantal mensen dat 
aangeeft graag te willen verhuizen als het even kan, ligt op een erg laag peil. 
Ook de gemiddeld langere woonduur geeft aan dat de bewoners van de Veerallee hun 
buurt aantrekkelijk vinden. Met uitzondering van de leeftijdscategorieën 18 tot 24 jaar 

(studenten) en 25 tot 39 
jaar ligt de woonduur 
boven het Zwols 
gemiddelde. Het 
percentage inwoners dat 
op 1 januari 2004 10 jaar 
of langer op hetzelfde 
adres woonde is met 
37 % bovengemiddeld. 
 
 
 

Woonduur op 1 januari 2004 in jaren
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Bevolking 
Eind 2003 woonden er 1.319 mensen in de Veerallee. Eind 1991 telde de wijk 1.380 
inwoners. En tien jaar dáárvoor, eind 1981, kende de wijk nog 1.554 inwoners. De 
daling van het totaal aantal inwoners is geleidelijk gegaan, maar is de resultante van 
een aantal tegengestelde ontwikkelingen. Zo daalde het aantal inwoners in de 
leeftijdsklassen twaalf tot zeventien en achttien tot vierentwintig de afgelopen twee 
decennia sterk. Ook het aantal personen in de leeftijdscategorie vijfenvijftig tot 
vijfenzestig daalde, hoewel in absolute aantallen niet zo sterk. Een stijging deed zich 
voor aan de uiteinden van de leeftijdsbalk: bij de allerjongsten (als gevolg van 
gezinsvorming) en bij de alleroudsten. Deze stijging was onvoldoende om de daling in 
andere leeftijdscategorieën te compenseren. 
 

 
De huidige verdeling over de verschillende leeftijdsklassen wijkt niet veel af van het 
Zwolse beeld. Alleen de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar ligt, als gevolg van de in de wijk 
wonende studenten, met een aandeel van 15,5% duidelijk boven het Zwols gemiddelde 
van 9,9%, maar even duidelijk onder het gemiddelde van (andere) voor studenten 
aantrekkelijke buurten als Stationsbuurt (25,5%), Oud-Assendorp (21,7%), Binnenstad-
zuid (19,0%), Bagijneweide (19,8%) en Dieze-centrum (18,6%). 
 
Woningvoorraad 
Het totaal aantal woningen in de Veerallee bedroeg eind 2006 606. 
Dit aantal is al enige jaren hetzelfde. De verhouding huur-koop per 1-1-2006 wijkt 
duidelijk af van het Zwols gemiddelde. 17% bestaat uit huurwoningen en 83% bestaat 
uit koopwoningen. 
De gemiddelde woningbezetting is 2,2, gelijk aan het Zwolse gemiddelde. 
 
Ouderen 
De Veerallee heeft nauwelijks voor ouderen geschikte woningen (woningen waarbij alle 
primaire ruimtes bereikbaar zijn zonder trap). Een in 2001 uitgevoerde inventarisatie 
kent alleen aan het woningcomplex op de hoek van de Veerallee en Jhr. Strick van 
Linschotenlaan (11 woningen) het predikaat ‘potentieel geschikt voor ouderen’ toe. Ook 
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het gebrek aan voorzieningen in de buurt en de afstand naar openbaar vervoer maken 
de wijk, in ieder geval volgens objectieve maatstaven, minder aantrekkelijk voor 
ouderen. 
 
Kamerverhuurpanden 
De Veerallee kende eind 2003 nog 45 geregistreerde kamerverhuurpanden. Dat is 7,5% 
van het totaal aantal woningen. Het aantal kamerverhuurpanden is de afgelopen 8 jaar 
(na invoering van de regelgeving voor kamerverhuurpanden in 1996) met circa 20% 
gedaald. De kamerverhuurpanden zijn geconcentreerd in een aantal straten: Koningin 
Wilhelminastraat, Prins Hendrikstraat, Prins Mauritsstraat en Prinses Julianastraat. 
 
Woonomgeving 
De fysieke kwaliteit van de woonomgeving scoort over het geheel genomen goed bij de 
bewoners. Men ervaart relatief weinig rommel op straat en weinig parkeeroverlast. Ook 
andere vormen van overlast scoren erg laag. 
 

2.2.3.2 Sport- en recreatieve voorzieningen 
 
Sport 
In de wijk Veerallee is een aantal mogelijkheden voor sportbeoefening. Op het gebied 
van buitensportvoorzieningen heeft de tennisaccommodatie van ZLTB een belangrijke 
rol voor de buurt met daarnaast een aantal trapveldjes en parkvoorzieningen. Voor de 
binnensport zijn minder voorzieningen beschikbaar. Deze blijven beperkt tot de gymzaal 
aan de Wilhelminastraat. 
 
Recreatie 
Aan de noordwestzijde van de wijk, langs de rijksweg A28, ligt het wijkpark, het Prins 
Clauspark. In dit park liggen de grote recreatieve voorzieningen van de wijk, zoals een 
nutstuincomplex en een buurtweide. Alsmede ook een trimbaan, een jeu-de-boules 
baan en wandelpaden. Aan de noordoostzijde van de wijk liggen de sportvelden die 
hetzij in gebruik zijn door verenigingen, hetzij door scholen. 
De spreiding van de speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar is over het algemeen 
voldoende. Bovendien is de wijk rustig en ruim van opzet waardoor kinderen in de 
woonomgeving veilig kunnen spelen. Er zijn twee grote speelvoorzieningen, te weten op 
het Frederikplein en in het Prins Clauspark. In dit park ligt behalve een speelplek voor 0 
–12 jarigen ook een trapveld en een pannakooi voor de jeugd vanaf 12 jaar. Op het 
schoolplein van het Agnietencollege is een basketbalpaal geplaatst die ook door de 
buurt gebruikt mag worden. 
 

2.2.3.3 Overige maatschappelijke voorzieningen 
 
In de wijk Veerallee zijn naast de in § 2.2.3.2. genoemde maatschappelijke 
voorzieningen onder andere nog de volgende maatschappelijke voorzieningen 
aanwezig: 
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Onderwijsvoorzieningen 
De Veerallee heeft geen school voor basisonderwijs binnen de grenzen. Dit wordt 
binnen de wijk wel als handicap ervaren. Tegelijkertijd realiseert men zich dat het aantal 
kinderen in de wijk te klein is voor een eigen basisschool. De wijk kent wel een school 
voor voortgezet onderwijs: het Carolus Clusius, welke onderdeel uitmaakt van het 
Agnietencollege. Die school kent een breed onderwijsaanbod, van VMBO tot en met 
gymnasium en heeft een stedelijke, zelfs regionale functie. Aan Veerallee 29 is 
Huiswerkinstituut Nijman gevestigd en in de Koningin Wilhelminastraat 93 is sinds kort 
OPDC Het Lumeijn in een nieuw gebouw gevestigd. 
 
Belangrijkste aanbod overige maatschappelijke voorzieningen 
Het aantal in de Veerallee gevestigde maatschappelijke voorzieningen is niet groot. Aan 
de Koningin Wilhelminastaat nummer 91 is de wijkvereniging Veeralleekwartier (met 
wijkgebouw ’t Veerhuys) gevestigd. In de wijk is verder alleen een klassiek 
homeopathische arts en een tandarts gevestigd. Ook kent de wijk geen apotheek, 
postkantoor of bankfiliaal. De Veerallee heeft aan de Koningin Wilhelminastraat 
nummer 95 de moskee Gulzar-e-Medina. Het gebruik van reguliere 
opvangvoorzieningen ligt in de Veerallee op een gemiddeld niveau. Het aanbod van 
kinderopvangvoorzieningen (peuterspeelzaal) in de wijk is nu en op termijn voldoende. 

2.2.3.4 Economische voorzieningen 
 
Detailhandel 
In de Veerallee is geen buurt- of wijkwinkelcentrum aanwezig. De dagelijkse 
boodschappen kunnen buiten de wijk gedaan worden bij de Jumbo aan de Veemarkt. 
Er is  nog enige detailhandel in de Prins Alexanderstraat 8 en 10. 
 
Motorbrandstofverkooppunt 
Aan de Veerallee nummer 12 in de uiterste noordoosthoek van het plangebied bevindt 
zich Shell Express station Scheer. 
 
Horeca 
In de Koningin Wilhelminastraat nummer 6 bevindt zich hotel Fidder. 
 
Bedrijven c.q. kantoren 
In de Koningin Wilhelminastraat nummer 5 bevindt zich balletstudio Carla Nijland. In de 
Prins Alexanderstraat nummer 8 bevindt zich “Pierik Automaten B.V. geluidsysteem op 
maat”. In de uiterste noordoosthoek aan de Veerallee nummer 2 tot en met 12 bevindt 
zich Groothandel Scheer B.V. met een Kwik-Fit en een automaterialenhandel. Op 
Veerallee nummer 18 is het kantoor van puur!fct B:V. gevestigd. Het kantoor van 
woningcorporatie Delta Wonen is gevestigd in het gebouw van het Gymnasium 
Celeanum aan de Veerallee nummer 30. Op Veerallee nummer 38 is Smeets B.V. 
adviesburo en op nummer 64-68 is het Nederlands Ambulance Instituut gevestigd. 
 
Beroepen aan huis c.q. afwijkend gebruik 
Daarnaast bevinden zich verspreid door de wijk een aantal beroepen aan huis. 
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3 Beleidskader 

3.1 Inleiding 
 
Vaak wordt gedacht dat in een “ideale situatie” al het relevante beleid vastligt voor alle 
aspecten die in een bestemmingsplan worden geregeld. In zo’n situatie is ook iedere 
afweging van (tegenstrijdige) belangen te baseren op afgerond onderzoek en het 
vastgestelde beleid. 
Het opstellen van een bestemmingsplan bestaat in deze situatie uit het projecteren van 
de “eindbeelden” aan het eind van de planperiode van tien jaar, waarbij het plan 
volledig wordt gebaseerd op vastgesteld beleid. De kans is echter groot dat hiermee 
uiteindelijk een te star plan ontstaat, dat in korte tijd achterhaald zal blijken te zijn. 
 
Overigens zal de “ideale situatie” zich in de praktijk niet snel voordoen. Het is namelijk 
uitgesloten dat alle relevante beleidslijnen zijn vastgelegd op het moment dat een 
bestemmingsplan wordt opgesteld. Het ontwikkelen van beleid is, mede onder invloed 
van maatschappelijke ontwikkelingen, een continu proces. 
 
Het bestemmingsplan hoeft zich echter niet te beperken tot het projecteren van 
“eindbeelden”. Door gebruik te maken van diverse planfiguren zoals een wijzigings- of 
uitwerkingbevoegdheid, vrijstellingsbevoegdheden en de bevoegdheid om nadere eisen 
te stellen kan het bestemmingsplan een instrument zijn waarmee (maatschappelijke) 
ontwikkelingen worden begeleid of in de gewenste richting worden gestuurd. 
 
Dit plan is gebaseerd op het beleid neergelegd in diverse vastgestelde 
beleidsuitspraken (zie bijlage “Overzicht beleidsnota’s”). 
 

3.2 Ruimtelijk beleid 
 
Rijksbeleid 
Op rijksniveau is de Nota Ruimte het belangrijkste ruimtelijke beleidskader. In deze nota 
zijn de hoofdlijnen voor het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd. De Nota Ruimte bevat 
geen beleid dat direct doorwerkt naar de ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied. 
 
Provinciaal beleid 
Op provinciaal niveau is het streekplan Overijssel 2000+ het belangrijkste ruimtelijke 
beleidskader. Het streekplan geeft de hoofdlijnen van de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling voor de lange termijn aan voor Overijssel, zoals de provincie deze 
nastreeft. Met betrekking tot de ontwikkeling van steden en dorpen is het 
hoofduitgangspunt vastgelegd dat de positie van het stadsgewest Zwolle op het gebied 
van wonen, werken en voorzieningen versterkt moet worden. Dit uit zich met name in 
de verdere ontwikkeling van Stadshagen, bedrijventerrein Hessenpoort en de 
hoofdinfrastructuur (onder andere rijksweg A28 en Hanzelijn). 
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Mede gelet op het conserverende karakter van dit bestemmingsplan heeft het 
streekplan daarmee geen directe doorwerking op de ruimtelijke ontwikkeling van het 
plangebied. 
 
Gemeentelijk beleid 
Op gemeentelijk niveau zijn het structuurplan en de welstandsnota van belang voor het 
ruimtelijke beleid in het plangebied. 
 
Structuurplan 
In het Structuurplan 1996 wordt gesproken over een tweetal hoofdstrategieën: actief 
beheer en ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Het actief beheer heeft vooral betrekking op de zorg voor de dagelijkse leefomgeving. 
Deze heeft voortdurend onderhoud en aandacht nodig, zodat het bestaande kwalitatief 
op peil blijft maar ook aan nieuwe eisen blijft voldoen. Hierin speelt de gemeente een 
actieve rol want zodra de kwaliteit achteruit dreigt te gaan, komt haar 
verantwoordelijkheid voor actief beheer in beeld. 
Hiernaast zal Zwolle allerlei uitbreidingen ondergaan door de ontwikkeling van nieuwe 
woon- en werkgebieden en belangrijke voorzieningen. Deze stedelijke uitbreidingen 
moeten meer zijn dan alleen een kwantitatieve oplossing. De gemeentelijke 
verantwoordelijkheid in de ruimtelijke ontwikkeling is ervoor te zorgen dat de 
uitbreidingen ook een functie hebben als voortzetting en versterking van de 
stedenbouwkundige en functionele structuur. 
 
Voor Veerallee geldt dat het gaat om een gebied dat niet van functie zal veranderen. De 
gemeentelijke opgave is hier het beheer van het gebied. Dit wil onder andere zeggen 
dat de gemeente de ruimtelijke kwaliteit van het bestaande bewaakt.  
Dit nieuwe bestemmingsplan voor Veerallee sluit hierbij aan omdat in principe geen 
structurele veranderingen worden opgenomen. Het plan heeft daardoor een 
conserverend karakter en is in eerste instantie gericht op planologisch beheer. Daarbij 
worden de te handhaven ruimtelijke en functionele aspecten zo objectief mogelijk 
vastgelegd. Zowel kwalitatief als kwantitatief. 
 
Welstandsnota 
Deze nota is op 7 juni 2004 door de gemeenteraad vastgesteld. 
Het doel van de Welstandsnota is het bieden van een toetsingskader voor de ruimtelijke 
kwaliteit van de stad. De nota kent twee belangrijke gebruikers. Voor de overheid biedt 
de nota een toetsingskader voor ingediende bouwinitiatieven. Voor de burger biedt de 
welstandsnota vooraf het kader en de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van 
nieuwe bouwinitiatieven.  
 
De welstandstoets wordt uitgevoerd op basis van relatieve criteria. Eigen aan het 
gebruik van “relatieve” criteria is dat zij niet uitkomen op één resultaat, maar dat zij 
meerdere uitkomsten mogelijk maken. Relatieve criteria vragen dus om nadere 
oordeelsvorming, bijvoorbeeld de bepaling dat kleurgebruik van een bijgebouw 
hetzelfde karakter moet hebben als dat van het hoofdgebouw. Om een goede kwaliteit 
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van de ontwerpresultaten te bevorderen,  kunnen er aanvullende richtlijnen worden 
geformuleerd. 
 
Het bestemmingsplan is altijd kaderstellend voor de welstandstoetsing. Wat in het 
bestemmingsplan is toegelaten of is voorgeschreven aan bouwhoogte, bouwvolume, 
functie enzovoorts, kan door het welstandsbeleid niet worden ingeperkt. 
Soms gaan bestemmingsplannen verder en worden ook regels gegeven voor 
bijvoorbeeld plaatsing in de rooilijn of voor kappen en dakkapellen. Dan is er sprake van 
enige overlap met welstand. 
 
Door het relatieve karakter van de welstandscriteria ontstaat er geen strijdigheid met 
eventuele bestemmingsplaneisen. Bij de herziening van bestemmingsplannen, zoals dit 
plan voor Veerallee, is de aansluiting met de welstandsnota een belangrijk 
aandachtspunt.  
 
Het plangebied van Veerallee is nagenoeg voltooid en bouwaanvragen hebben vrijwel 
uitsluitend betrekking op wijzigingen en uitbreidingen. Deze moeten zich voegen naar 
de bestaande context. Voor de toetsing hiervan volstaat regulier, gebiedsgericht, 
welstandsbeleid dat in de welstandsnota is uitgewerkt. 

3.3 Archeologisch beleid 
 
Het archeologisch beleid is gebaseerd op de Archeologiewet. Gebieden die volgens de 
archeologische waarderingskaart een vondstkans hebben van 50% of meer (zie 
hiervoor paragraaf 2.2.1) hebben de dubbelbestemming “Archeologisch waardevol 
gebied” gekregen. Voor bepaalde ingrepen in de bodem (zie hiervoor paragraaf 6.3, 
artikel 19) dient de aanvrager van een reguliere bouwvergunning in het belang van de 
archeologische monumentenzorg een rapport te overleggen waarin de archeologische 
waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel 
van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. Aan een reguliere 
bouwvergunning kunnen in dit verband voorschriften worden verbonden. 
 

3.4 Verkeersbeleid 
 
Provinciaal verkeers- en vervoersplan (PVVP) 
Als uitgangspunt voor het provinciale verkeers- en vervoersbeleid dient het rijksbeleid 
zoals opgenomen in de nota Mobiliteit. Daarbij heeft de provincie Overijssel het 
verkeers- en vervoersbeleid vastgesteld in het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan 
(PVVP) met als doelstelling voor verkeer en vervoer: 
Het werken aan een optimaal verkeers- en vervoerssysteem, dat onder veilige 
omstandigheden voor personen en goederen een betrouwbaar bereikbaarheidsniveau 
biedt voor de verschillende functies in het gebied, waarbij prioriteit wordt gegeven aan 
de bereikbaarheid van economische centra in stedelijke netwerken. 
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Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) 
Het Zwolse mobiliteitsbeleid vloeit voort uit het rijks- en provinciaal beleid en is 
verwoord in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP februari 2001). Het plan 
stelt dat de toenemende groei van de stad en de bijbehorende groei van het 
autoverkeer in goede banen geleid moet worden en dat daarvoor forse inspanningen 
nodig zijn die meer vragen dan het oplossen van verkeerskundige problemen. De 
onderstaande centrale doelstelling is geformuleerd: 
Het bevorderen van een goede en veilige afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk 
is voor sociaal-economische activiteiten, waarbij alle vormen van verkeershinder zo veel 
mogelijk beperkt worden. 
 
In de nabije toekomst vinden in Veerallee en omgeving geen belangrijke veranderingen 
in de verkeersstructuur plaats. 
 
De verkeersstructuur is weergegeven op kaart 6. 

3.5 Groenbeleid 
 
Groenbeleidsplan 
Het groenbeleidsplan, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 1998, geeft aan 
dat de hoofdgroenstructuur stevig genoeg moet zijn om duurzaam in stand te worden 
gehouden. Het groen zal meerdere functies vervullen, zal natuurwaarden in zich bergen 
en duidelijk herkenbaar zijn in de stad (zie voor de groenstructuur kaart 7). 
 
Bomenverordening 
Voor de bomen geldt de Bomenverordening (2005). Voor het vellen van een boom met 
een omtrek groter dan 30 cm, die staat op een perceel van 400 m² en groter, is een 
(kap)vergunning nodig. Onder vellen valt ook het rooien, het verplanten en het 
verrichten van handelingen die de dood, ernstige beschadiging of ontsiering van een 
houtopstand ten gevolge kunnen hebben. Een ernstige beschadiging kan bijvoorbeeld 
optreden wanneer de wortels aangetast worden. Daarbij geldt als vuistregel dat de 
ruimte die bovengronds wordt ingenomen door de kroon, ondergronds wordt ingenomen 
door het wortelgestel. Daarom is het niet alleen ongewenst dat er gebouwd wordt 
binnen de projectie van de kroon op de grond, maar ook dat daar bijvoorbeeld 
verharding wordt aangebracht, wordt afgegraven of opgehoogd. Bomen die, vanwege 
ouderdom, omvang, soort of andere redenen bijzonder zijn, staan geregistreerd als 
bijzondere boom. Voor deze bomen geldt dat ze in principe niet gekapt mogen worden, 
tenzij daarvoor een uitzonderlijke reden is. Voor een kapvergunning is een aparte, 
zwaardere procedure vereist. 
Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden, waaronder aanwijzingen 
voor herplant. 
Het basisprincipe is dat bij kap van bomen herplant plaats vindt; voor iedere gekapte 
boom een nieuwe boom. Wanneer bij functiewijziging er absoluut geen mogelijkheden 
zijn voor (voldoende) herplant, moet er financiële compensatie plaatsvinden. De waarde 
van de bomen wordt daarbij bepaald volgens de actuele methode van de Nederlandse 
Vereniging van Beëdigde Taxateurs van Bomen. Dit geld wordt gebruikt om in de stad 
bomen kwantitatief of kwalitatief te verbeteren. 
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Bij functiewijziging van een gebied dient in het vroegste stadium geïnventariseerd te 
worden welke bomen en groenstructuur gehandhaafd dient te blijven en of er bijzondere 
bomen staan. Alleen op basis van een goede doorwrochte groeninventarisatie en een 
verantwoorde afweging kan een kapvergunning worden aangevraagd en worden 
verleend. Er kan van compensatie worden afgeweken als daar vanuit de groenfunctie 
redenen voor aan te voeren zijn, namelijk omdat de resterende boombeplanting door de 
kap meer ruimte krijgt om zich tot volwassen boom te kunnen ontwikkelen of omdat de 
herplant niet gewenst is vanwege natuurwetenschappelijk belang, cultuurhistorische 
aspecten van het groen, landschappelijke kwaliteiten en / of recreatief gebruik. 
 

3.6 Waterbeleid 
 
De ontwikkeling en de inrichting van nieuwe ruimtelijke plannen wordt voor het aspect 
bodem en water in belangrijke mate bepaald door de 4e Nota waterhuishouding (NW4 
1998) alsmede de in het kader van het Waterbeleid 21e eeuw opgestelde 
Stroomgebiedsvisie Vecht-Zwarte Water. Worden in de laatstgenoemde visie het beleid 
en de consequenties daarvan geregeld voor het bouwen in zogeheten risicogebieden 
van het regionale watersysteem, in de eerst genoemde Nota blijft de aandacht op 
waterkwaliteit en veerkracht van het watersysteem de richting voor nieuwe 
ontwikkelingen geven. 
Het bestemmingsplan Veerallee regelt geen nieuwe ruimtelijke inrichting maar is een 
vernieuwing van het geldende bestemmingsplan. Dit gebied is als bestaand stedelijk 
gebied opgenomen in het Streekplan Overijssel 2000+. 
Op basis van de in de 4e Nota waterhuishouding via het Waterbeleid 21e eeuw gekozen 
doelstellingen wordt er voor gekozen bestaande gemengde rioolstelsels te verbeteren. 
Primair is de doelstelling (regen)water vast te houden. De Beleidsbrief herijking 
regenwaterbeleid van 21 juni 2004 als uitwerking van de Rijksvisie Waterketen van april 
2003, de 3e Nota Waterhuishouding NW3 1989, de Nota Rioleringsbeleid waterschap 
Groot Salland van juni 1998 en het Gemeentelijk rioleringsplan Zwolle (GRP) 2006-
2010 geven mede richting aan de doelstelling om regenwater vast te houden, te bergen 
en in laatste instantie af te voeren naar oppervlaktewater. Bij gebleken geschiktheid van 
de bodem en wegcunetten en met inachtneming van eventuele beperkingen ten 
aanzien van de eisen vanwege de aanwijzing van het plangebied als 
grondwaterbeschermingsgebied, zal bij planmatige vernieuwing van het gemengde 
rioolstelsel het op de wegen en daken van bouwwerken vallende regenwater via 
infiltratievoorzieningen in de bodem worden gebracht. Dit principe zal ook bij uitbreiding 
en/of nieuwbouw van bouwwerken in het bestemmingsplangebied uitgangspunt zijn. De 
grondwaterreserve wordt hiermede vergroot en de afvoer naar oppervlaktewater 
vertraagd. Als afvoer in de bodem niet meer mogelijk is, zal in principe afvoer naar 
oppervlaktewater plaatsvinden. Door verbeteringsmaatregelen te treffen aan het 
gemengde rioolstelsel in de Veerallee zal de emissie via de rioolwateroverstort en/of 
rechtstreekse regenwaterlozing op de Willemsvaart en watergangen verminderen. Deze 
maatregelen zullen in het kader van het Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP) 2006-
2010 ontworpen en in de komende bestemmingsplanperiode gerealiseerd worden. 
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Hierdoor wordt niet alleen voldaan aan de doelstelling van de 3e Nota waterhuishouding 
maar levert deze maatregel ook een bijdrage aan een duurzaam stedelijk waterbeheer 
in de Willemsvaart en bermsloten. 
 

3.7 Volkshuisvestingsbeleid 
 
Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid is er op gericht voldoende 
huisvestingsmogelijkheid te bieden voor hen die in Zwolle willen wonen. De blik is 
daarbij niet alleen gericht op uitbreiding van het aantal woningen in de uitleggebieden 
maar zeker ook op de bestaande stad . Het streven is gevarieerde woonmilieus te 
realiseren: van centrumstedelijk tot dorps. 
In 2004 heeft de gemeenteraad het beleid van beheersing van het aantal 
kamerverhuurpanden herbevestigd. In het plangebied is uitbreiding van de 
kamergewijze verhuur van woningen nauwelijks mogelijk. 
In het gemeentelijke woningbouwprogramma, dat een tijdhorizon heeft tot 2010 à 2012, 
zijn geen woningbouwprojecten voorzien voor het plangebied. 
Grenzend aan het plangebied, maar daarbuiten gelegen, zou in de komende periode 
van de herontwikkeling van de voormalige ABN/AMRO-locatie sprake kunnen zijn, 
waarbij wonen één van de denkrichtingen is. 
Hetzelfde geldt voor de locatie aan de overkant van de Willemsvaart (terrein tussen 
Spoorlijn, IJsselallee en Willemsvaart). 
Tenslotte mag de herstructurering van de wijk Kamperpoort (ten noordoosten van het 
plangebied) niet onvermeld blijven als belangrijke ontwikkeling met mogelijke invloed op 
de Veerallee. 
 

3.8 Sport- en recreatiebeleid 
 
Het gemeentelijk beleid voor sport is in 1999 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit 
beleid, neergelegd in de nota "Sportambitie 2005 Gemeente Zwolle" geeft richtlijnen 
over de breedtesport, de topsport en de sportaccommodaties. Deze nota geeft een visie 
op de toekomst op sportgebied in 2005 van de gemeente Zwolle. In de loop van het jaar 
2006 is een nieuw sportbeleidsplan vastgesteld voor de periode van 2006 - 2010. 
Tevens is begin 2005 de nota sportaccommodatiebeleid vastgesteld die de komende 
jaren nader uitgevoerd zal gaan worden. 
 
Het gemeentelijke beleid voor speelvoorzieningen is in juli 2000 door de gemeenteraad 
vastgesteld. Dit beleid, neergelegd in de nota “Speelruimte in Zwolle”, geeft richtlijnen 
over spreiding en inrichting van speelvoorzieningen. 
Om dit algemene beleid concreet te maken zijn voor iedere buurt speelruimtekaarten 
opgesteld. Deze speelruimtekaarten zijn door het College vastgesteld in maart 2004. 
Op een speelruimtekaart is het gewenste beeld geschetst. Aangegeven is welke 
speelvoorziening blijft, verdwijnt, wordt uitgebreid of verplaatst. Dit is geen statisch 
beeld. Het is denkbaar dat speelplekken die nu verdwijnen op termijn op dezelfde dan 
wel op een plek in de directe omgeving opnieuw ingericht moeten worden vanwege een 
verandering in de bevolkingssamenstelling. In veel geldende bestemmingsplannen zijn 
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speelvoorzieningen en trapveldjes door middel van een aanduiding in de 
groenbestemming exact aangegeven. Om het nieuwe beleid uit te kunnen voeren is 
echter binnen de bestemmingsplannen meer flexibiliteit nodig. Daarom is er voor 
gekozen om overal binnen de bestemming “Groenvoorziening” de realisering van 
speelvoorzieningen mogelijk te maken. Het gaat dan om zowel speelplekken met 
speeltoestellen als om speel- en trapvelden. 
Ook binnen de bestemming “Verkeers- en verblijfsdoeleinden” is het mogelijk om 
speelvoorzieningen aan te brengen. 
 

3.9 Beleid overige maatschappelijke voorzieningen 
 
Het accommodatiebeleid is ondersteunend aan het gemeentelijk sociaal beleid. 
Accommodaties vormen de fysieke uitkomst van beleidsontwikkeling op terreinen als 
welzijn, zorg, sport, onderwijs en cultuur. Het instandhouden van een accommodatie is 
nadrukkelijk nooit een doel op zich, maar één van de middelen waarmee de gemeente 
activiteiten faciliteert die substantieel bijdragen aan bijvoorbeeld de sociale samenhang 
en leefbaarheid in een wijk. 
 
De gemeente probeert om meer aansluiting te zoeken bij trends en majeure 
bewegingen in het veld. Omdat deze bewegingen niet alleen vanuit de gemeente, maar 
ook vanuit het maatschappelijk veld worden gevoed, blijken ze veel sterker en veel 
meer tot resultaat te leiden. Dit sluit aan bij de wens om vanuit de gemeente vooral de 
regierol te vervullen op sociaal terrein. Voorbeelden van deze bewegingen in het veld 
zijn de Brede School, de Woonzorgzones en ook de komst van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze ontwikkelingen nemen een steeds 
dominantere plaats in als het gaat om het versterken van de sociale cohesie, het 
vergroten van de leefbaarheid en de revitalisering van wijken. Initiatieven vanuit het veld 
en de gemeente hebben ertoe geleid dat voorzieningenclusters zijn ontstaan, 
afgestemd op de behoeften in de wijken. 
 
Voor zover belanghebbende groepen daartoe niet in staat zijn, zorgt de gemeente in de 
voorwaardenscheppende sfeer voor voldoende en kwalitatief goede accommodaties, 
evenwichtig over de stad gespreid. Voorts moet het strategisch accommodatiebeleid 
een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling dat Zwolle levensloopbestendige 
wijken krijgt. Hiervoor moet het voorzieningenniveau op peil, toegankelijk en 
aantrekkelijk zijn. Voorzieningen voor jong en oud, draagkrachtig en minder 
draagkrachtig, autochtoon en allochtoon, mensen met of zonder beperking. 
 

3.10 Economisch beleid 
 
In de voorschriften is de mogelijkheid opgenomen voor beroepsactiviteiten aan huis. 
Voor de exacte regeling wordt verwezen naar de omschrijving van de bestemmingen 
woondoeleinden en woondoeleinden woongebouwen in paragraaf 6.3. 
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Aanvullend op deze regeling is een inventarisatie gedaan van het afwijkend gebruik in 
woonhuizen, dat verder gaat dan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Op de 
plankaart staan de woningen aangegeven waar afwijkend gebruik is toegestaan. 
Het betreft de volgende adressen en activiteiten: 
 
Adres Activiteit 
Koningin Wilhelminastraat 5 balletstudio 
Koningin Wilhelminastraat 6 hotel 
Veerallee 18 kantoor 
Veerallee 38 adviesbureau 
Veerallee 64, 66 en 68 kantoor 
Prins Alexanderstraat 8 en 10 automatenhandel 
Prins Mauritsstraat 16 voormalige winkel (staat momenteel leeg) 
 

3.11 Horecabeleid 
 
In Zwolle is uitsluitend voor de binnenstad horecabeleid vastgesteld. Dit beleid is 
verwerkt in het bestemmingsplan “Beschermd Stadsgezicht”. Dit betekent dat voor 
Veerallee geen specifiek horecabeleid is vastgesteld. 
Voor coffeeshops geldt een gedoogbeleid. Dit gaat, onder andere, uit van de 
handhaving van maximaal 5 te gedogen coffeeshops. 
 

3.12 Prostitutiebeleid 
 
Het Zwolse prostitutiebeleid gaat uit van een maximaal stelsel. Het maximum aantal 
seksinrichtingen is daarbij gesteld op 10 (inclusief escortbedrijven). Deze mogen zich 
alleen bevinden in het zogenaamde vestigingsgebied. Dit gebied bestaat uit het gebied 
binnen de stadsgrachten, enige uitvalswegen (Willemskade, Harm Smeengekade, 
Pannekoekendijk, Schuttevaerkade, Zamenhofsingel, Diezerkade, Thomas à 
Kempisstraat tot de hoek Vechtstraat, Groot Wezenland, Assendorperstraat tot 
Molenweg), alsmede het gebied buiten de bebouwde kom. 
 

3.13 Milieubeleid 
 
Op 6 december 2005 heeft de gemeenteraad een milieuvisie vastgesteld, waarin per 
beleidsthema ambities, doelstellingen en activiteiten zijn opgenomen. In navolging 
daarop heeft het college ingestemd met de methodiek voor gebiedsgericht werken aan 
het milieu. Verder is in ontwikkeling een Visie op de Ondergrond, waarin een visie wordt 
gegeven op de bijdrage die de ondergrond kan leveren aan de duurzame ontwikkeling 
van Zwolle. 
In feite is het milieubeleid van Zwolle opgebouwd uit 3 centrale pijlers: 
1. Gebiedsgericht milieubeleid, voortvloeiend uit de Milieuvisie met de missie: Milieu als 
bouwsteen voor leefbaarheid voor nu en later; 
2. Watervisie, met de missie: Droge voeten, goede waterkwaliteit, water als ruimtelijke 
kwaliteit benutten; 
3. Visie op de ondergrond, met de missie: Duurzaam gebruik van de ondergrond. 
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4 Beperkingen 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op aspecten die beperkingen met zich meebrengen bij 
het toekennen van bestemmingen. Het betreft zowel de diverse milieuaspecten als de 
ligging van kabels, leidingen en straalpaden. 

4.2 Milieu 

4.2.1 Geluid 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij het opstellen van 
bestemmingsplannen rekening worden gehouden met de geluidsproductie van 
wegverkeer, industrie en spoorwegen. Aan deze aspecten wordt in deze paragraaf 
aandacht besteed. 
In de Wgh wordt het begrip “geluidszone” gehanteerd. Met een geluidszone wordt het 
aandachtsgebied langs de weg of spoor etc. afgebakend waarbinnen de regels van de 
Wgh van kracht zijn. Het akoestisch onderzoek richt zich altijd op woningen en “andere 
geluidsgevoelige bestemmingen” die binnen de geluidszone zijn gesitueerd. 
 
Op kaart 8 zijn de beperkingen met betrekking tot het aspect geluid weergegeven. 
(Van de rijksweg A28 is alleen de geluidszone aangegeven.) 
 
Wegverkeerslawaai 
Volgens de Wgh moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de toekomstige 
geluidsbelasting indien een bestemmingsplan geluidsgevoelige bestemmingen toestaat 
voor gebieden die binnen de zone van zoneplichtige wegen liggen. Volgens de Wgh 
heeft iedere weg een geluidszone behalve de volgende wegen: 
• wegen die binnen een woonerf liggen; 
• wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km uur geldt; 
• wegen waarvan blijkt dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest 

nabijgelegen rijstrook 48 dB of minder bedraagt. Dit moet blijken uit de door de 
gemeenteraad vastgestelde “geluidsniveaukaart”. 

 
Het plangebied Veerallee valt binnen de geluidszone van de volgende wegen: 
rijksweg A28, Kamperweg, Rieteweg, Nieuwe Veerallee en IJsselallee. 
Voor de meeste overige wegen binnen het plangebied geldt een maximum snelheid van 
30 km per uur.  
Langs de zoneplichtige wegen in het plangebied zijn geen nieuwe geluidsgevoelige 
functies opgenomen, zodat een nader akoestisch onderzoek achterwege kan blijven. 
 
Ten behoeve van de reconstructie van de rijksweg A28 (benutting extra rijstrook in de 
spits) zijn geluidreducerende en geluidwerende maatregelen getroffen (zoab, verhoging 
geluidscherm, en maximum snelheid van 80 km/uur gedurende de spits). In opdracht 
van Rijkswaterstaat zal door de Regio IJssel-Vecht nader worden onderzocht of er 
ondanks deze maatregelen nog woningen zijn, waarbij alsnog geluidwerende 
maatregelen aan de gevel dienen te worden getroffen. 
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Industrielawaai 
In de omgeving van het plangebied zijn het gezoneerde industrieterrein Voorst en het 
gezoneerde industrieterrein StorkWärtsilä/NS gelegen. Dit zijn industrieterreinen, waar 
inrichtingen toegelaten zijn die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. 
(zie kaart 8). 
Een deel van de geluidszone van het industrieterrein Voorst bevindt zich in het 
noordelijke gedeelte van het plangebied in de bestemmingen groenvoorzieningen en 
water. Deze zone is op de plankaart weergegeven. 
De zonegrens vormt de toegelaten 50 dB(A) contour van het industrielawaai. Er worden 
geen wijzingen in de bestaande zonegrens aangebracht. 
Binnen deze zone bevinden zich geen bestaande geluidsgevoelige functies en zijn ook 
geen nieuwe geluidsgevoelige functies voorzien. Nader akoestisch onderzoek is dan 
ook niet nodig. 
 
Spoorweglawaai 
Het plangebied ligt binnen de zones van 2 spoorwegen. 
Dit zijn de spoorlijn Zwolle-Kampen (trajectnummer: 112) en de spoorlijn Zwolle-
Amersfoort (trajectnummer 252) (zie kaart 8). 
Er zijn ook hier geen nieuwe ontwikkelingen van geluidsgevoelige functies voorzien. 
Nader akoestisch onderzoek is dan ook niet nodig. 
 

4.2.2 Bedrijvigheid (Wet milieubeheer) 
 
Er is geïnventariseerd welke bedrijvigheid voorkomt in de wijk (zie paragraaf 2.2.3.4). 
Alle bedrijven in de gemeente Zwolle beschikken over een milieuvergunning op grond 
van de Wet milieubeheer of over een melding ingediend op grond van een Algemene 
Maatregel van Bestuur. De enkele verspreid door de wijk aanwezige kleinschalige 
bedrijven hebben weinig invloed op de milieusituatie aldaar. 

4.2.3 Luchtkwaliteit 
In het Besluit Luchtkwaliteit (BLK) zijn normen opgenomen met betrekking tot de 
kwaliteit van de lucht in de nabijheid van wegen. In verband met de inwerkingtreding 
van dit Besluit is in 2005 onderzocht waar de knelpunten in de gemeente Zwolle te 
vinden zijn. Uit het laatste onderzoek (rapportage luchtkwaliteit 2005, Zwolle 22 juni 
2006) is gebleken dat zich op het gebied van luchtkwaliteit in het bestemmingsplan 
Veerallee geen problemen voordoen voor wat betreft de overschrijdingen van NOx en 
PM 10 (fijnstof). 
Het plangebied Veerallee valt binnen de zones van de volgende wegen : rijksweg A28, 
Kamperweg, Rieteweg, Nieuwe Veerallee en IJsselallee. 
 
De gemeten jaargemiddelde concentraties voor stikstofdioxide op 5 meter vanaf de 
wegas liggen tussen de 30 en 40 µg/m³. De binnen het plangebied gemeten 
jaargemiddelde concentraties liggen tussen de 20 en 30µg/m³. Hiermee wordt voldaan 
aan de grenswaarde (van 40µg/m³) voor stikstofdioxide. 
Het aantal jaarlijkse overschrijdingen van de grenswaarde van stikstofdioxide voor de 
genoemde wegen in het gehele plangebied bedraagt minder dan 3. Het aantal jaarlijkse 
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overschrijdingen van de plandrempel voor stikstofdioxide voor de genoemde wegen in 
het gehele plangebied bedraagt eveneens minder dan 3. 
 
De gemeten jaargemiddelde concentraties voor fijnstof (PM10) op 5 meter vanaf de 
wegas liggen tussen de 25 en 30 µg/m³  De zeezout correctie van 4µg/m³ is hier vanaf 
gehaald. De binnen het plangebied gemeten jaargemiddelde concentraties liggen 
tussen de 20 en 25µg/m³. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde (van 40µg/m³) 
voor fijnstof. 
Het aantal jaarlijkse overschrijdingen van de grenswaarde voor fijnstof van de 
genoemde wegen met uitzondering van de rijksweg A28 ligt tussen de 23 en 34 maal. 
Voor de rijksweg A28 in de omgeving van het plangebied wordt de plandrempel van fijn 
stof tussen de 17 en 23 maal per jaar overschreden. Het aantal dat is toegestaan 
bedraagt 35. 
In dit bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen, die van invloed 
zijn op de luchtkwaliteit in het plangebied. 

4.2.4 Bodemkwaliteit 
Het plangebied betreft een woongebied met verspreid door de wijk aanwezige 
kleinschalige bedrijvigheid en kantoren. Op grond van de inventarisatie van het 
Historisch Bodembestand (HBB) is gebleken, dat er locaties zijn waar bedrijfsmatige 
activiteiten, welke potentieel bodembedreigend zijn, hebben plaatsgevonden. 
 
Uit het bodemarchief komen de hier na volgende locaties naar voren. Dit zijn locaties 
waar bodemonderzoek heeft plaatsgevonden en waar sterk verhoogde gehalten zijn 
aangetroffen, dan wel een ernstig geval van bodemverontreiniging aanwezig is. 
 
Relevant zijn de locaties met bodemverontreiniging alsmede de verdachte locaties. Dit 
zijn locaties waar op grond van de activiteiten in het verleden een verdenking van 
bodemverontreiniging bestaat. Het plangebied staat weergegeven op de hier na 
volgende tekening. 
 
Aangezien er aan de feitelijke inrichting van het plangebied niets verandert ten gevolge 
van het nieuwe bestemmingsplan ´Veerallee´, is er op het gebied van bodem geen 
extra kostenpost te verwachten bij vaststelling van het plan. 
 
Kortweg kan gezegd worden dat onder andere in de volgende kaders bodemonderzoek 
(wellicht gevolgd door bodemsanering) kan worden verlangd: 
− bouwaanvraag; 
− Wet milieubeheer; 
− grondverzet; 
− Wet bodembescherming; 
− bestemmingsplanwijziging. 
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Plangebied Veerallee 
 
Ter informatie is een inventarisatie van de huidige bekende bodeminformatie 
uitgevoerd. Voor deze inventarisatie is gebruik gemaakt van het 
bodeminformatiesysteem van de Gemeente Zwolle. Hierin is tevens het HBB 
opgenomen. Tevens zijn bodemonderzoeken uit het bodemarchief geraadpleegd. 
 
Uit de inventarisatie van het HBB is gebleken, dat er 113 locaties zijn waar activiteiten, 
welke potentieel bodembedreigend zijn, hebben plaatsgevonden of nog steeds 
plaatsvinden. Deze HBB-locaties worden op de tekening aangegeven door middel van 
rode stippen. Het overgrote deel hiervan betreft ondergrondse brandstoftanks bij 
woningen. Inmiddels zijn deze tanks buiten gebruik, maar ze zijn nog niet allemaal 
bekend bij de Gemeente Zwolle en/of gesaneerd. Er is ook bekend dat er in het 
verleden ophogingen met puin hebben plaatsgevonden in het oud stedelijk gebied. Al 
deze activiteiten kunnen bodemverontreinigingen veroorzaakt hebben. 
Uit het bodemarchief komt een aantal locaties naar voren. Deze worden door middel 
van een groen gestreept vlak op de bovenstaande tekening weergegeven. De locaties 
waar sterk verhoogde gehalten zijn aangetroffen, dan wel locaties waar een ernstig 
geval van bodemverontreiniging aanwezig is staan hieronder genoemd. Een aantal is 
door middel van een tekstbalk specifiek op de tekening aangegeven. 
 

Diverse straten buurt Veerallee 

Jhr. SvLinschotenlaan Pr. Hendrikstraat 11 

Willemsvaart 

Veerallee 29-30 

Veerallee 12 

1. Veerallee 12; 
2. Veerallee 29-30; 
3. Willemsvaart; 
4. Jhr. Strick van Linschotenlaan; 
5. Prins Hendrikstraat 11; 
6. diverse straten in de buurt Veerallee. 
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Ad. 1 Veerallee 12 betreft een ernstig geval van grond- en grondwaterverontreiniging 
met olie, benzeen en xyleen. In 1992 en 2005 hebben hier saneringen plaatsgevonden. 
De sanering is afgerond. 
 
Ad. 2 Veerallee 29-30; hier is een sterke loodverontreiniging aangetroffen. Er is geen 
beschikking genomen op ernst en spoedeisendheid. 
 
Ad. 3  De Willemsvaart is verontreinigd geweest met klasse 3 slib. De vaart is 
gedurende de jaren negentig schoon gemaakt.. 
 
Ad. 4 Jhr. Strick van Linschotenlaan betreft een gedempte sloot achter de huizen aan 
de Jhr. Strick van Linschotenlaan. De grond is sterk verontreinigd met minerale olie en 
het grondwater is hiermee matig verontreinigd. Een nader onderzoek zou moeten 
uitwijzen of het om een ernstig geval gaat. 
 
Ad. 5  Op de locatie Prins Hendrikstraat 11 is een sterke bodemverontreiniging met 
PAK en een sterke grondwaterverontreiniging met minerale olie en naftaleen gevonden. 
Er is een beschikking op afgegeven dat het gaat om een niet ernstig geval. 
 
Ad. 6  Diverse straten in de buurt Veerallee; het betreft: de Koningin Wilhelminastraat, 
Prinses Julianastraat, Prins Mauritsstraat, Koningin Anna Paulownastraat, Prins 
Alexanderstraat, Jhr. Strick van Linschotenlaan en Dillenburgstraat. Vrijkomende grond 
en puin bij rioolwerkzaamheden zijn bemonsterd op mogelijkheid hergebruik. Op de 
meeste plaatsen is een lichte verontreiniging gevonden met zink, PAK en minerale olie. 
De grond uit de Anna Paulownastraat bleek sterk verontreinigd met PAK, dit is destijds 
in het depot gezet. 
 

4.2.5 Externe veiligheid 
 
Externe veiligheid heeft betrekking op het beheersen van risico’s ten gevolge van het 
gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen in bedrijven alsmede op het 
transport van gevaarlijke stoffen via wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen. 
 
Het plangebied moet worden getoetst aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen en 
de circulaire Risico Normering Vervoer gevaarlijke stoffen. 
Uit de toetsing is gebleken dat het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van 
een Bevi inrichting (Esso tankstation aan de Rieteweg). De plaatsgebonden 
risicocontour van dit LPG tankstation is 45 meter. Dit is gebaseerd op een jaarlijkse 
doorzet van 1000m³. Deze jaarlijkse doorzet is met behulp van een procedure op grond 
van artikel 8.23 Wet milieubeheer in de milieuvergunning vastgelegd. De risicocontour 
is op kaart 9 van deze toelichting aangegeven. Daaruit valt af te leiden dat de contour 
de bestaande spoorlijn naar Kampen niet overschrijdt. 
Door de wijk lopen geen routes voor gevaarlijke stoffen. Aan de westzijde grenst het 
plangebied aan de rijksweg A28. Deze weg is aangewezen als routering gevaarlijke 
stoffen. Op dit moment is de gemeente Zwolle bezig met het onderzoeken van de 
kwantitatieve en kwalitatieve risico analyse van de gehele rijksweg A28 door Zwolle.  
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Het betreft het gebied 200 meter ten zuiden van de rotonde Zwolle zuid tot en met 200 
meter ten noorden van de toe en afrit van Zwolle noord. In totaal is dit een wegvak van 
4 kilometer. Aan dit wegvak is eveneens het te actualiseren bestemmingsplan Veerallee 
gelegen. Een gedeelte van het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van deze weg. 
Alleen bij substantiële intensivering (verhoging van personendichtheden) van het 
gebruik van een strook van circa 200 meter aan weerszijden van de rijksweg A28 moet 
aandacht worden geschonken aan de invloed hiervan op de veiligheidsrisico’s (met 
name het zogenaamde groepsrisico). Van een dergelijke verhoging is in het nieuwe 
bestemmingsplan Veerallee geen sprake. 
Ook over het spoor Zwolle-Amersfoort vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. De 
risico’s blijven binnen de gestelde normen. Indien binnen een zone van 300 meter aan 
weerszijden van het spoor een intensivering van gebruik plaats vindt, dient onderzoek 
te worden gedaan naar de invloed hiervan op met name het groepsrisico. In het nieuwe 
bestemmingsplan is geen intensivering van gebruik voorzien. 
Over de spoorlijn Zwolle-Kampen vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. 
 

4.2.6 Waterbeheer 
 
Binnen het plangebied bevinden zich geen waterkeringen. De bemaling van de 
Willemsvaart en de bermsloten langs de Kamperweg en de rijksweg A28 vindt plaats 
door het gemaal Katerveer van het waterschap Groot Salland aan de Willemsvaart met 
een lozing op de IJssel. De bemaling is er op gericht een stedelijk streefpeil van -0,20 
meter NAP in stand te houden en de ontwateringsnorm van 0,70 meter beneden 
maaiveld te handhaven. In perioden van langdurige droogte kan bij het gemaal 
Katerveer ook water uit de IJssel worden ingelaten. 
Het beheer en onderhoud van de bermsloot langs de rijksweg A28 en van de 
bermsloten langs de Kamperweg berust bij de gemeente; het beheer van de 
Willemsvaart behoort bij het waterschap, de onderhoudsplicht bij de gemeente. 
 

4.2.7 Waterwinning 
 
Door Vitens (en haar voorgangers) wordt sinds 1950 grondwater gewonnen bij het 
Engelse Werk ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Zwolle en omgeving. In 
1991 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel voor deze drinkwaterwinning 
vergunning verleend voor een onttrekking van 12 miljoen m3 grondwater per jaar uit het 
middeldiepe watervoerende pakket en 2 miljoen m3 per jaar uit het diepe watervoerende 
pakket. Deze capaciteit is noodzakelijk voor de drinkwatervoorziening van Zwolle, maar 
de waterwinning kan niet op dit niveau blijven. Dat komt door 
grondwaterverontreinigingen (vanuit de stad) en de aanleg van de Hanzespoorlijn. 
Daardoor kan in de toekomst een deel van het grondwater niet meer gebruikt worden. 
Vitens is daarom op zoek gegaan naar vervangende capaciteit. Het moet dan gaan om 
een duurzame oplossing voor het huidige probleem: een drinkwatervoorziening die ook 
in de toekomst zeker is en die goed is ingepast in de omgeving. 
Uit verschillende onderzoeken komt de gedeeltelijke verplaatsing van de 
grondwateronttrekking van het parkbos Engelse Werk naar het gebied Schelle-Oldeneel 
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als beste oplossing naar voren. Dit gebied ligt in het ‘Buurtschap IJsselzone’, de groene 
zone tussen Zwolle en de rivier de IJssel. Een keuze voor deze locatie sluit ook 
optimaal aan bij de Ontwikkelingsvisie Buurtschap IJsselzone, waarin de gemeente dit 
gebied typeert als groen en open en waar landbouw, recreatie, natuur en waterwinning 
de ruimte krijgen. Vitens wil daar graag een bijdrage aan leveren en wil uiterlijk in 2008 
een deel van de huidige winputten verplaatsen. Op 2 januari 2007 heeft Vitens hiertoe 
bij de provincie Overijssel een aanvraag tot wijziging van de grondwaterwetvergunning 
ingediend samen met de milieueffectrapportage Engelse Werk “Naar een duurzame 
waterwinning voor Zwolle”. Vitens wil een aanzienlijk deel van de huidige wincapaciteit 
naar het gebied Schelle-Oldeneel verplaatsen, namelijk 6,3 miljoen m3 grondwater per 
jaar. In het park Engelse Werk zal de onttrekking dan beperkt worden tot 3,7 miljoen m3 
per jaar. In totaal kan maximaal 10 miljoen m3 per jaar worden onttrokken met deze 
inrichting van het waterwingebied. Om te voldoen aan de benodigde hoeveelheid 
drinkwater voor Zwolle en omgeving is aanvoer van 2 miljoen m3 per jaar vanuit een 
ander voorzieningsgebied noodzakelijk. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in 
oktober 2007 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag tot wijziging van de 
Grondwaterwetvergunning. 
Parallel aan de procedure voor de Grondwaterwetvergunning heeft de provincie de 
procedure gestart om het Streekplan Overijssel 2000+ en de Verordening voor de 
Fysieke Leefomgeving Overijssel te herzien. De ontwerpen hiervoor hebben in 
november en december 2007 ter inzage gelegen. In deze herzieningen worden de 
begrenzingen van het intrekgebied en het grondwaterbeschermingsgebied gewijzigd. 
Daarnaast wordt ook de begrenzing van de boringsvrije zone voor de diepe winning 
aangepast. 
Tot 2008 viel het gehele plangebied met omgeving in het intrekgebied. De grens van 
het nieuwe intrekgebied loopt diagonaal door het plangebied, zodat slechts de zuidelijke 
helft zich nog binnen het intrekgebied bevindt. 
Tot 2008 viel bijna het gehele plangebied tot aan de spoorlijn naar Kampen onder het 
grondwaterbeschermingsgebied. Het nieuwe grondwaterbeschermingsgebied betreft 
slechts een kleine strook binnen het plangebied ter plaatse van de IJsselallee. 
Het belang van de waterwinning wordt beschermd door een dubbelbestemming ter 
plaatse van het grondwaterbeschermingsgebied. 
In § 6.3 van deze toelichting wordt ingegaan op het begrip dubbelbestemming. 
De boringsvrije zone, welke een lichter regiem dan het grondwaterbeschermingsgebied 
kent, is niet van toepassing op het plangebied. Vanaf 2008 zullen er aansluitend aan 
het grondwaterbeschermingsgebied zich nog boringsvrije zones in Spoolde en 
Schellerlanden bevinden. 
Op kaart 9 van deze toelichting staan aangegeven het nieuwe intrekgebied, het nieuwe 
grondwaterbeschermingsgebied, het waterwingebied en het tijdelijke waterwingebied tot 
oktober 2011 ter plaatse van de spoorbaan Zwolle – Amersfoort. Het tijdelijke 
waterwingebied is een overgangsmaatregel om het bedrijf de gelegenheid te geven het 
wingebied opnieuw in te richten. 
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4.2.8 Energie en duurzaam bouwen 
 
Conform het nationaal pakket duurzaam bouwen dient het gebruik van bouwmaterialen, 
waarbij zware metalen, verduurzamingsmiddelen, of andere milieugevaarlijke stoffen 
kunnen uitlogen, te worden vermeden. Ook in de beheers- en gebruiksfase mogen geen 
activiteiten worden uitgevoerd zodanig, dat milieugevaarlijke stoffen in de bodem en het  
oppervlaktewater terecht kunnen komen. Infiltratie van regenwater dient waar mogelijk 
te worden toegepast. 
Conform het gemeentelijk energiebeleidsplan mag de EPC (Energie Prestatie 
Coëfficiënt) van nieuw te bouwen woningen niet meer dan 0,76 bedragen (verscherping 
ten aanzien van het Bouwbesluit met 10%). Zongericht verkavelen en de toepassing 
van duurzame energie (warmtepomp, zonneboiler en PV-installatie) kunnen daar een 
substantiële bijdrage aan leveren. 
Ook bij renovatie van woningen dient aandacht besteed te worden aan 
energiebesparende maatregelen en voorzieningen, de toepassing van duurzame 
energie en waterbesparende technieken. 
 

4.3 Kabels, leidingen en straalpaden 
 
Door het plangebied lopen hoofdtransportleidingen voor drinkwater langs de 
Kamperweg, door de Oranje Nassaulaan, langs de Prins Bernhardstraat, door de 
Veerallee en de IJsselallee. 
Ook loopt er net ten noorden van het plangebied een gastransportleiding vanaf Nijkerk 
langs de rijksweg A28. Vanaf deze leiding loopt een aftakking het plangebied in langs 
de Kamperweg naar het gasverdeelstation aan deze weg. 
Tevens loopt er een ondergrondse hoogspanningsleiding langs de Kamperweg. Een 
tweede ondergrondse hoogspanningsleiding loopt door de Oranje Nassaulaan en langs 
de Prins Bernhardstraat. 
Deze leidingen zijn op de plankaart aangegeven door middel van een 
dubbelbestemming. 
Boven het plangebied bevinden zich geen straalpaden. 
Op kaart 9 van deze toelichting zijn de bovengenoemde leidingen aangegeven. In § 6.3 
van deze toelichting wordt ingegaan op het begrip dubbelbestemming. 
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5 Planbeschrijving 
 

5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de doelstelling en de 
uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het maken van dit bestemmingsplan. 

5.1.1 Doelstelling 
 
Het bestemmingsplan wordt zodanig opgesteld dat de karakteristiek en samenhang van  
het plangebied zoveel mogelijk wordt gerespecteerd. Het plan is een actuele 
beschrijving van de planologische situatie in Veerallee. 

5.1.2 Uitgangspunten 
 
Bij de keuze van de bestemmingsplanmethodiek is, conform het plan van aanpak, van 
de volgende uitgangspunten uitgegaan: 
1. In principe worden geen structurele veranderingen opgenomen, daarvoor wordt een 

apart traject gevolgd. De plannen hebben daardoor een conserverend karakter. Ze 
zijn in eerste instantie gericht op planologisch beheer. 

2. Het zo objectief mogelijk vastleggen van de te handhaven ruimtelijke en functionele 
aspecten, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierbij wordt niet ingegaan op 
welstandscriteria. Deze zijn in een apart traject opgesteld in het kader van de 
Zwolse Welstandsnota. Bij de beschrijving van de kwaliteiten wordt waar mogelijk 
aangesloten bij het gebiedsgericht welstandsbeleid. 

3. Binnen de te handhaven ruimtelijke en functionele kwaliteiten een zo groot 
mogelijke vrijheid geven om gebouwen en inrichting en gebruik van gronden te 
wijzigen. Over het algemeen wordt voor de bebouwing een bouwvlak alsmede een 
goot- en bouwhoogte vastgelegd. Voorts wordt geregeld welke 
functieveranderingen en medegebruik voor andere functies toelaatbaar zijn.  

4. Uitgegaan wordt van de nieuwe standaard bijgebouwenregeling van 2007 en er 
wordt ook rekening gehouden met de Woningwet die regelingen stelt op het gebied 
van vergunningvrij bouwen. 

5. Gebouwen en voorzieningen voor maatschappelijke doeleinden worden als zodanig 
bestemd (inclusief de bestaande uitbreidingsmogelijkheden). Verder worden 
detailhandel, horeca en bedrijven als zodanig bestemd. 

6. Waar historische, archeologische of monumentale belangen in het geding zijn 
worden deze beschreven en wordt een regeling ontworpen die in overeenstemming 
is met het te beschermen belang. 

7. Gronden voor verkeer, parkeren en openbare ruimte worden, voor zover ze tot de 
hoofdstructuur behoren, als zodanig bestemd. Binnen woonbuurten kan er voor 
gekozen worden deze functie op te nemen in de bestemming “Verkeers- en 
verblijfsdoeleinden” om daarmee de nodige flexibiliteit in te bouwen met betrekking 
tot de inrichting van de woonomgeving. 
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8. Waar een maatschappelijk draagvlak is voor het omzetten van niet-woonfuncties in 
een woonfunctie kan dit in het plan worden opgenomen. Bijvoorbeeld het 
bestemmen van een (voormalige) bedrijfsactiviteit of braakliggend terrein tot de 
functie wonen. 

9. De bestaande bebouwing wordt conform het huidige legale gebruik en volume 
bestemd. Gaf het geldende bestemmingsplan ruimere mogelijkheden dan er 
gerealiseerd zijn en is realisatie stedenbouwkundig nog aanvaardbaar, dan wordt 
volgens die ruimere mogelijkheden bestemd. 

10. Het plan is flexibel1 en globaal2 binnen zekere grenzen. Het plan dient 
rechtszekerheid te bieden omtrent de ruimte voor veranderingen. 

11. Het plan is digitaal en gecodeerd volgens het “Informatie Model Ruimtelijke 
Ordening” van 2003 (IMRO). Dit is een standaard om bestemmingsplannen digitaal 
te kunnen uitwisselen met andere instanties. 

12. Het plan heeft een gestandaardiseerde inhoud en opbouw (toelichting, kaart, 
voorschriften) op basis van de publicatie “Op de digitale leest” uit 2003. 

13. De resultaten van een evaluatie in 2007 van de werkwijze zijn verwerkt. Hierbij is 
met name gekeken naar mogelijkheden voor deregulering. 

5.2 Plangebied 
 
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Nieuwe Veerallee, de IJsselallee, het 
Nijromenpad, de Prinses Margrietstraat, de Oranje Nassaulaan, de Prins 
Bernhardstraat, het Prins Clauspark, de rijksweg A28 en de Rieteweg. 
 
De ligging en begrenzing van het plangebied zijn aangegeven op kaart 2. 

5.3 Beheer 
 
Dit bestemmingsplan heeft voor het overgrote deel een conserverend karakter. Alleen 
door de gemeenteraad vastgesteld beleid is in het plan opgenomen. 

                                                      
1 Van flexibiliteit is sprake als kan worden afgeweken van in het plan opgenomen regelingen, 
zonder dat een formele planherziening nodig is. Hoe meer afwijkingsmogelijkheden en hoe lichter 
de hiervoor geldende procedure, hoe flexibeler een plan is. Zo kunnen processen op een 
gestructureerde manier worden begeleid en beschikt het gemeente bestuur tegelijkertijd over de 
gewenste sturingsinstrumenten. In elk bestemmingsplan moet steeds een evenwicht gevonden 
worden tussen flexibiliteit en rechtszekerheid. 
2 Onder globaliteit wordt verstaan de mate waarin bestemmingen en 
bestemmingsomschrijvingen een multifunctioneel of pluriform karakter hebben en als gevolg tot 
op zekere hoogte slechts indicatief van aard zijn. Zo vormt de bestemming ´woongebied´ een 
globale bestemming, wanneer binnen deze bestemming diverse functies zijn ondergebracht 
(bijvoorbeeld wonen, erven, tuinen, wegen en andere voorzieningen) en de situering van deze 
functies niet op de plankaart noch in de voorschriften is vastgelegd. Doorgaans strekken globale 
bestemmingen zich uit over grotere oppervlakten. 
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5.4 Ontwikkeling 
 
In het plan zijn geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen. 

5.5 Water 
 
Door de gedeeltelijke verplaatsing van de waterwinning van het Engelse Werk naar 
Schelle – Oldeneel zal de grondwaterstand in de wijk Veerallee stijgen. Naar 
verwachting zijn er geen maatregelen nodig om de ontwateringsnorm van 0,70 meter 
beneden maaiveld te handhaven. Kruipruimtes en waterdichte kelders blijven gewoon 
droog. Om de ontwikkelingen te volgen zal Vitens in overleg met de gemeente de 
grondwaterstand in de wijk extra monitoren. 

5.6 Archeologie 
 
Uitgangspunt is dat de archeologische waarden, zoals die zijn omschreven in § 2.2.1, 
worden beschermd. Voor de juridische vertaling van dit uitgangspunt wordt verwezen 
naar § 6.3 artikel 19. 
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6 Juridische aspecten 

6.1 Inleiding  
 
Dit bestemmingsplan is gemaakt conform het “Handboek bestemmingsplannen Zwolle” 
versie 12A. Dit handboek is gebaseerd op de standaarduitgave “Op de digitale leest” 
van het Nederlands Instituut voor de Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) 
van juni 2003. De voorschriften zijn aangepast aan de Zwolse situatie en uitgebreid met 
extra standaardbestemmingen waaraan in Zwolle behoefte is. De voorschriften voor 
Veerallee zijn voor zover nodig op hun beurt weer aangepast aan specifieke situaties in 
Veerallee. 
 
In het plangebied bestaat een grote verscheidenheid aan bestaande woningen. Deze 
zijn alle opgenomen in een bestemming “woondoeleinden” voor de eengezinshuizen 
en in een bestemming “woondoeleinden meergezinshuizen” voor de flats, waarbij het 
onderscheid per locatie wordt geregeld door van elkaar verschillende 
bebouwingsvoorschriften. 
 
Ter bescherming van bijzondere waarden is bij een aantal bestemmingen voor werken 
die geen bouwwerken zijn en werkzaamheden een aanlegvergunning van 
burgemeester en wethouders nodig. 
 
De voorschriften van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende hoofdstukken: 
1. Inleidende bepalingen; 
2. Bepalingen voor basisbestemmingen; 
3. Aanvullende bepalingen voor dubbelbestemmingen; 
4. Overige bepalingen; 
 
gevolgd door de volgende bijlagen: 
Bijlage 1 Lijst van afwijkend gebruik; 
Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten. 
 
Inleidende bepalingen: 
De inleidende bepalingen zijn van algemene aard en bestaan uit de volgende 
voorschriften: 
Artikel 1: Begripsbepalingen; 
Artikel 2: Wijze van meten. 
 
Bepalingen voor basisbestemmingen: 
Elke bestemming wordt afzonderlijk in een bestemmingsbepaling opgenomen, de 
zogenaamde basisbestemming. Dit in tegenstelling tot een bestemming die andere 
bestemmingen als dubbelbestemming overlapt. De opbouw van een 
bestemmingsbepaling komt hierna aan de orde, waarbij per bestemmingsonderdeel een 
korte toelichting wordt gegeven. 
Alle voorschriften die op een bepaalde bestemming van toepassing zijn, worden zoveel 
mogelijk in de bestemmingsbepalingen zelf geregeld. Op deze wijze wordt bij de digitale 
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versie van het plan bij het aanklikken op adres of bestemmingsvlak zo veel mogelijk 
informatie gegeven zonder dat er verder doorgeklikt behoeft te worden. 
 
Een bestemmingsbepaling wordt als volgt opgebouwd: 
1. Bestemmingsomschrijving; 
2. Bouwvoorschriften; 
3. Nadere eisen; 
4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften; 
5. Aanlegvergunning; 
6. Gebruiksvoorschriften; 
7. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften; 
8. Strafbepaling. 
 
Toelichting op de bepalingen voor de basisbestemmingen: 
 
1. Bestemmingsomschrijving: 
In de bestemmingsomschrijving wordt een nadere omschrijving gegeven van de aan de 
gronden toegekende functie(s). De hoofdfunctie wordt als eerste genoemd. Indien van 
toepassing, worden ook aan de hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. 
De ondergeschiktheid wordt aangegeven door de zin “met daaraan ondergeschikt”. De 
ondergeschikte functies staan ten dienste van de hoofdfunctie in de bestemming. De 
bestemmingsomschrijving is niet alleen functioneel maar bevat ook inrichtingsaspecten. 
 
2. Bouwvoorschriften: 
In de bouwvoorschriften worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde 
bebouwingsbepalingen geregeld. 
Bij woningen wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdgebouwen, aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen. Voor de andere functies geldt dat er geen sprake is van 
bijgebouwen. Bij deze functies wordt alleen gebruik gemaakt van het begrip 
“gebouwen”. 
De maatvoering waaraan een (hoofd)gebouw c.q. bouwwerk, geen gebouw zijnde, dient 
te voldoen wordt in deze bepaling opgenomen. De maximale goothoogte en maximale 
bouwhoogte worden in meters weergegeven. 
De hoogte van de gebouwen wordt op de plankaart aangegeven, indien er geen 
uniforme hoogtebepalingen voor de gehele bestemming van toepassing zijn. Dit wordt 
gedaan door middel van een symbool in de vorm van een rondje verdeeld in een matrix 
met 2 of 3 vlakken. Linksboven staat bijvoorbeeld de maximale goothoogte in meters 
vermeld, rechtsboven de maximale bouwhoogte in meters en onderaan staat zo nodig 
het maximum bebouwingspercentage aangegeven. Het symbool is gekoppeld aan het 
bouwvlak, of indien er geen bouwvlak aanwezig is, aan het bestemmingsvlak. 
 
3. Nadere eisen: 
Nadere eisen kunnen worden gesteld ten behoeve van bepaalde doorgaans kwalitatief 
omschreven criteria, zoals stedenbouwkundig  
beeld, woonsituatie, en verkeersveiligheid. De nadere eisenregeling biedt de 
mogelijkheid om in concrete situaties in het kader van het verlenen van een 
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bouwvergunning sturend op te treden door het opnemen van nadere eisen in de 
bouwvergunning. De criteria zijn in de bepaling van nadere eisen zelf opgenomen. 
 
4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften: 
In deze bepaling wordt een opsomming gegeven van de bouwvoorschriften waarvan 
burgemeester en wethouders vrijstelling kunnen verlenen. Een vrijstelling van de 
bouwvoorschriften wordt alleen opgenomen indien dit noodzakelijk wordt geacht in 
verband met het gewenste beleid en het een afwijking of verduidelijking betreft van de 
algemene vrijstellingsbevoegdheid. De criteria zijn in de vrijstellingsbepaling zelf 
opgenomen. 
 
5. Aanlegvergunning: 
Door het opnemen van een aanlegvoorschriftenstelsel overeenkomstig artikel 44 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), kunnen specifieke inrichtingsactiviteiten aan 
een aanlegvergunning worden verbonden. Het bouwen wordt niet aangemerkt als 
inrichtingsactiviteit. Een aanlegvoorschriftenstelsel wordt opgenomen om extra 
bescherming aan een specifieke waarde van de bestemming te bieden, zoals de 
landschappelijke of cultuurhistorische waarde. 
Een aanlegvoorschriftenstelsel wordt met de criteria voor vergunningverlening in de 
bestemmingsbepaling opgenomen. 
 
6. Gebruiksvoorschriften: 
In deze bepaling wordt aangegeven dat het verboden is de gronden en bouwwerken te 
gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven 
bestemming. In een aantal bestemmingen worden specifieke vormen van gebruik 
uitgesloten. Dit zijn gebruiksvormen, waarvan het op voorhand gewenst is aan te geven 
dat deze in ieder geval niet zijn toegestaan. 
 
7. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften: 
In deze bepaling dient op grond van vaste jurisprudentie in ieder geval de zogenaamde 
“toverformule” te worden opgenomen. Bij een specifieke vrijstellingsbevoegdheid zijn 
ook hier de criteria opgenomen. 
 
8. Strafbepaling: 
In deze bepaling wordt overtreding van de gebruiksvoorschriften en de 
aanlegvoorschriften als strafbaar feit aangemerkt in de zin van artikel 1a van de Wet op 
de economische delicten. 
 
Aanvullende bepalingen voor dubbelbestemmingen: 
Een dubbelbestemming wordt opgenomen in een bestemmingsplan wanneer er sprake 
is van twee functies die onafhankelijk van elkaar op dezelfde plaats voorkomen. Het 
opnemen van een dubbelbestemming zorgt met het oog op een specifiek belang voor 
bescherming van het betreffende gebied. 
Het betreft in dit plan: 
− ondergrondse hoofdwaterleidingen; 
− een ondergrondse gastransportleiding langs de Kamperweg; 
− ondergrondse hoogspanningsleidingen; 
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− archeologisch waardevolle gebieden; 
− een deel van de geluidszone rond het industrieterrein Voorst; 
− een deel van het grondwaterbeschermingsgebied Engelse Werk. 
 
Deze bestemmingen liggen als het ware over de reguliere bestemmingen heen. De 
doeleindenomschrijving van de dubbelbestemming geeft aan dat de gronden, naast de 
andere aan die gronden gegeven bestemmingen (basisbestemmingen), tevens voor 
deze dubbelbestemming zijn bestemd. 
De opbouw van een dubbelbestemmingsbepaling is dezelfde als die van een 
basisbestemmingsbepaling, maar alleen die bepalingen worden ter aanvulling 
opgenomen die noodzakelijk zijn. De bouwvoorschriften in de dubbelbestemming geven  
de verhouding van de basisbestemming ten opzicht van de dubbelbestemming aan. 
 
Overige bepalingen: 
In dit laatste onderdeel van de bepalingen komen onder andere de flexibiliteitbepalingen 
en de overgangs- en slotbepalingen aan de orde. 
De bepalingen zijn in onderstaande volgorde opgenomen: 
1. Anti-dubbeltelbepaling; 
2. Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening; 
3. Algemene vrijstellingsbevoegdheid; 
4. Overgangsbepalingen; 
5. Slotbepaling. 
 
Bijlagen: 
Ten slotte zijn als bijlagen bij de voorschriften gevoegd: 
1. een lijst van toegestaan afwijkend gebruik in de bestemmingen woondoeleinden en 

woondoeleinden meergezinshuizen. (zie verder bij § 6.3 artikel 3 en 4); 
2. een staat van toegelaten bedrijfsactiviteiten in de bestemming bedrijfsdoeleinden 

(zie verder bij § 6.3 artikel 6). 
 

6.2 Inleidende bepalingen 
 
Artikel 1 - Begripsbepalingen 
Hierin worden de in de voorschriften gebruikte begrippen gedefinieerd. Ze zijn, met 
uitzondering van de begrippen die betrekking hebben op de titel van het 
bestemmingplan en de plankaart (die als eerste zijn genoemd), alfabetisch 
gerangschikt. 
Het doel van deze bepalingen is om misverstanden of verschillen in interpretatie te 
voorkomen. Dit als aanvulling op de gevallen waarbij het woordenboek van Van Dale 
geen uitsluitsel geeft. 
 
Artikel 2 - Wijze van meten 
Dit is de handleiding voor de manier van meten van diverse in het plan bepaalde 
maten. 
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6.3 Bestemmingsbepalingen  
 
Hierna wordt voor zover nog nodig een aantal artikelen van de voorschriften van een 
nadere toelichting voorzien. 
 
Artikel 3 - Woondoeleinden W 
Uitgangspunten: 
- Alle bestaande eengezinshuizen in het plangebied worden als zodanig bestemd. 
- De bestaande bebouwing wordt conform het huidige legale gebruik en volume 

bestemd. Indien het geldende plan ruimere mogelijkheden geeft dan er gerealiseerd 
zijn, wordt volgens die ruimere mogelijkheden bestemd, indien realisatie nog 
aanvaardbaar is qua licht- en luchttoetreding. 

- Binnen het bouwvlak mogen hoofdgebouwen, aanbouwen, uitbouwen en 
bijgebouwen worden gebouwd. 

- Op het erf binnen deze bestemming,dat buiten het bouwvlak is gelegen, mogen 
uitbreidingen van de hoofdgebouwen, aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen 
worden gebouwd, maar geen zelfstandige hoofdgebouwen, waarvan situering niet 
ondenkbaar wordt bij het toestaan van grotere oppervlakten. 

- Halve meters bij hoogtebepalingen worden afgerond naar boven. 
- Zo nodig kunnen nadere eisen worden gesteld aan de plaats en de afmetingen van 

de bebouwing, zodat bij het ontwikkelen van zeer ongewenste situaties nog kan 
worden ingegrepen. 

- De huidige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis, die groter zijn dan de 
standaardregeling worden als afwijkend gebruik toegestaan. 

 
Beroep aan huis: 
Volgens vaste jurisprudentie moet binnen een woonbestemming ook een aan huis 
verbonden beroep worden toegelaten. Uit de jurisprudentie kan als enige ruimtelijk 
relevant criterium worden afgeleid het hebben van “een ruimtelijke uitwerking of 
uitstraling, die in overeenstemming is met de woonfunctie van het betrokken perceel”. 
Er is in dit plan een regeling opgenomen voor het gebruik van een deel van een 
woning voor een aan huis verbonden beroep, zoals in de gemeente Zwolle bij deze 
bestemming gebruikelijk is. De beperking van het ruimtebeslag van de woning met 
inbegrip van de bijgebouwen tot 30% van het vloeroppervlak van de woning (met een 
absoluut maximum van 50 m²) dient om het verlies of de bovenmatige aantasting van 
de woonfunctie of van het woonkarakter tegen te gaan. Op deze wijze wordt tevens 
voorkomen dat de verkeersaantrekkende werking te groot zal worden. 
Het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden voor de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, hoe gering ook van omvang, is zonder meer als 
strijdig met de woonbestemming aan te merken. 
In de begripsbepalingen is een uitvoerige definitie opgenomen over wat onder een aan 
huis verbonden beroep moet worden verstaan. Indien er personeel in dienst wordt 
genomen kan er al gauw sprake zijn van een ruimtelijke uitwerking of uitstraling die 
niet met de woonfunctie in overeenstemming is. 
 
 
 

52/80

 



81 

 
Datum 22 september 2008 
Titel toelichting bestemmingsplan Veerallee 

 

Afwijkend gebruik: 
De woningen met een afwijkend gebruik dat niet valt onder beroep aan huis of met 
een beroep aan huis groter dan 30% / 50m² zijn met een aanduiding op de plankaart 
aangegeven. In de bijlage van de voorschriften staat aangegeven welk afwijkend 
gebruik is toegelaten en voor welk deel van het hoofdgebouw dit afwijkende gebruik is 
toegestaan. 
 
Bijgebouwenregeling: 
De in dit plan opgenomen nieuwe bijgebouwenregeling van 2007 vereenvoudigt de 
qua maatvoering en definiëring als te ingewikkeld bevonden 
standaardbijgebouwenregeling uit 2000 zoveel mogelijk. De burgers worden daarbij 
meer bouwmogelijkheden gegeven. In plaats van maximum bebouwingspercentages 
van 30%, 25% of 20% afhankelijk van de grootte van het erf en daarbij behorende 
maximum oppervlakten van 40 m², 50 m² en 65 m² of tot 50 m², 60 m² en 75 m² na 
vrijstelling wordt nu uitgegaan van één maximum bebouwingspercentage van 50% en 
één maximum oppervlakte van 75 m² voor de zij- en achtererven buiten het bouwvlak. 
Het onderscheid tussen bijgebouwen voor een woonhuis, voor een woning en voor 
een aan huis verbonden beroep is nu geschrapt. 
Uitgangspunten: 
- Binnen het bouwvlak mogen hoofdgebouwen, aanbouwen, uitbouwen en 

bijgebouwen worden gebouwd. 
- Op het erf binnen deze bestemming,dat buiten het bouwvlak is gelegen, mogen 

uitbreidingen van de hoofdgebouwen, aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen 
worden gebouwd, maar geen zelfstandige hoofdgebouwen, waarvan situering niet 
ondenkbaar wordt bij het toestaan van grotere oppervlakten. 

- Halve meters bij hoogtebepalingen worden nu afgerond naar boven. 
- In het kader van de deregulering mag het erf binnen deze bestemming aan de 

zijkant en de achterkant van het bouwvlak nu zonder ontheffing worden bebouwd tot 
maximaal 50% en 75 m². 

- Ter wille van de openheid in het stedenbouwkundig beeld blijft het uitgangspunt om 
bijgebouwen in de zijtuin minimaal 3 meter achter het hoofdgebouw te plaatsen waar 
mogelijk van toepassing. 

- In de voortuinen komt de bestemming “Tuin”, waar in principe geen gebouwen en 
carports toegestaan. 

- Indien in de voortuinen gebouwen aanwezig zijn wordt ter wille van de eenvoud van 
regeling en beheer een gebied aangegeven dat voor 100% mag worden bebouwd. 

- Carports worden niet wegbestemd. Carports in de voortuinen worden alleen daar 
aangegeven waar de bouw van gebouwen en andere carports niet kunnen worden 
toegestaan. 

- Bij de bepaling van de naar de weg toegekeerde grens van een bouwvlak en een 
gevel van een hoofdgebouw wordt nu alleen de zijde van de hoofdtoegang van het 
hoofdgebouw in acht genomen. 

- Zelfstandige complexen van garageboxen worden apart geregeld. 
- Het blijft nog wel mogelijk zo nodig nadere eisen te stellen aan de plaats en de 

afmetingen van de bebouwing, zodat bij het ontwikkelen van zeer ongewenste 
situaties nog kan worden ingegrepen. 
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Bouwwerken die geen gebouwen zijn: 
Bij de regeling van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is geen verschil gemaakt 
tussen verschillende soorten bouwwerken. Elk bouwwerk dat functioneel past in de 
bestemming kan worden toegelaten. Volstaan is met algemene bepalingen omtrent de 
maximale hoogte. Daarbij is voor erf- en terreinafscheidingen aansluiting gezocht bij het 
criterium voor vergunningvrij bouwen van het Besluit bouwvergunningvrije en licht 
bouwvergunningplichtige bouwwerken en voor de vrijstelling bij het criterium van de 
Bouwverordening. 
 
Artikel 4 - Woondoeleinden meergezinshuizen WMG 
Uitgangspunten 
- Alle bestaande meergezinshuizen (gestapelde woningen, flats) in het plangebied 

worden als zodanig bestemd. 
- De bestaande bebouwing wordt conform het huidige legale gebruik en volume 

bestemd. Indien het geldende plan ruimere mogelijkheden geeft dan er gerealiseerd 
zijn, wordt volgens die ruimere mogelijkheden bestemd, indien realisatie nog 
aanvaardbaar is qua licht- en luchttoetreding. 

- Binnen het bouwvlak mogen hoofdgebouwen, aanbouwen, uitbouwen en 
bijgebouwen worden gebouwd. 

- Op het erf binnen deze bestemming,dat buiten het bouwvlak is gelegen, mogen 
uitbreidingen van de hoofdgebouwen, aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen 
worden gebouwd, maar geen zelfstandige hoofdgebouwen. 

- Halve meters bij hoogtebepalingen worden afgerond naar boven. 
- Zo nodig kunnen nadere eisen worden gesteld aan de plaats en de afmetingen van 

de bebouwing, zodat bij het ontwikkelen van zeer ongewenste situaties nog kan 
worden ingegrepen. 

- De huidige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis, die groter zijn dan de 
standaardregeling voor beroep aan huis van 30% en 50 m² worden als afwijkend 
gebruik toegestaan. 

 
Beroep aan huis: 
Volgens vaste jurisprudentie moet binnen een woonbestemming ook een aan huis 
verbonden beroep worden toegelaten. Uit de jurisprudentie kan als enige ruimtelijk 
relevant criterium worden afgeleid het hebben van “een ruimtelijke uitwerking of 
uitstraling, die in overeenstemming is met de woonfunctie van het betrokken perceel”. 
Er is in dit plan een regeling opgenomen voor het gebruik van een deel van een 
woning voor een aan huis verbonden beroep, zoals in de gemeente Zwolle bij deze 
bestemming gebruikelijk is. De beperking van het ruimtebeslag van de woning met 
inbegrip van de bijgebouwen tot 30% van het vloeroppervlak van de woning (met een 
absoluut maximum van 50 m²) dient om het verlies of de bovenmatige aantasting van 
de woonfunctie of van het woonkarakter tegen te gaan. Op deze wijze wordt tevens 
voorkomen dat de verkeersaantrekkende werking te groot zal worden. 
Het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden voor de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, hoe gering ook van omvang, is zonder meer als 
strijdig met de woonbestemming aan te merken. 
In de begripsbepalingen is een uitvoerige definitie opgenomen over wat onder een aan 
huis verbonden beroep moet worden verstaan. Indien er personeel in dienst wordt 
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genomen kan er al gauw sprake zijn van een ruimtelijke uitwerking of uitstraling die 
niet met de woonfunctie in overeenstemming is. 
 
Afwijkend gebruik: 
De woningen met een afwijkend gebruik dat niet valt onder beroep aan huis of met 
een beroep aan huis groter dan 30% / 50m² zijn met een aanduiding op de plankaart 
aangegeven. In de bijlage van de voorschriften staat aangegeven welk afwijkend 
gebruik is toegelaten en voor welk deel van het hoofdgebouw dit afwijkende gebruik is 
toegestaan. 
 
Bijgebouwenregeling: 
Per afzonderlijke gestapelde woning mag in de bijgebouwenregeling van 2007 nu 25 m² 
aan bijgebouwen worden gebouwd in plaats van 18 m² en 25 m² na vrijstelling. Het 
onderscheid tussen bijgebouwen voor een woonhuis, voor een woning en voor een aan 
huis verbonden beroep is nu geschrapt. 
Uitgangspunten 
- Binnen het bouwvlak mogen hoofdgebouwen, aanbouwen, uitbouwen en 

bijgebouwen worden gebouwd. 
- Op het erf binnen deze bestemming,dat buiten het bouwvlak is gelegen, mogen 

uitbreidingen van de hoofdgebouwen, aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen 
worden gebouwd, maar geen zelfstandige hoofdgebouwen. 

- Het erf binnen deze bestemming,dat buiten het bouwvlak is gelegen, mag tot 50% 
per bouwperceel worden bebouwd. 

- Op het erf mag voor afzonderlijke woningen nu zonder ontheffing tot 25 m² aan 
bijgebouwen per woning worden gebouwd. Voor andere bijgebouwen geldt deze 
beperking niet. 

- Halve meters bij hoogtebepalingen worden nu afgerond naar boven. 
- Waar geen bijgebouwen mogen worden gebouwd, komt de bestemming “Tuin”, waar 

in principe geen bijgebouwen en carports zijn toegestaan. 
- Voor erf- en terreinafscheidingen blijft de aansluiting bij het criterium voor 

vergunningvrij bouwen van het Besluit bouwvergunningvrije en licht 
bouwvergunningplichtige bouwwerken gehandhaafd en voor de vrijstelling blijft de 
aansluiting bij het criterium van de Bouwverordening gehandhaafd. 

- Het blijft nog wel mogelijk zo nodig nadere eisen te stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, zodat bij het ontwikkelen van zeer ongewenste 
situaties nog kan worden ingegrepen. 

 
Bouwwerken die geen gebouwen zijn: 
Bij de regeling van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is geen verschil gemaakt 
tussen verschillende soorten bouwwerken. Elk bouwwerk dat functioneel past in de 
bestemming kan worden toegelaten. Volstaan is met algemene bepalingen omtrent de 
maximale hoogte. Daarbij is voor erf- en terreinafscheidingen aansluiting gezocht bij het 
criterium voor vergunningvrij bouwen van het Besluit bouwvergunningvrije en licht 
bouwvergunningplichtige bouwwerken en voor de vrijstelling bij het criterium van de 
Bouwverordening. 
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Artikel 5 - Tuin T 
De bestemming Tuin is conform de aanbeveling van “Op de digitale leest” als een 
aparte bestemming opgenomen. Binnen deze bestemming mogen geen aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen bij recht worden gebouwd. Daardoor is er conform “Op de 
digitale leest” sprake van een erf in de zin van het Besluit bouwvergunningvrije en licht 
bouwvergunningsplichtige bouwwerken waar geen vergunningvrije aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen mogen worden gebouwd, omdat het bestemmingsplan de inrichting 
daartoe verbiedt. 
Via vrijstelling is bebouwing ten behoeve van aangrenzende hoofdgebouwen en daarbij 
behorende bijgebouwen wel mogelijk, mits geen aantasting plaatsvindt van de in de 
vrijstellingsbevoegdheid genoemde criteria. Tevens moet zonodig rekening worden 
gehouden met de Wet geluidhinder. 
 
Artikel 6 - Bedrijfsdoeleinden B 
Deze bestemming betreft de bedrijvenlocatie aan de Veerallee nabij het spoor van 
Zwolle naar Kampen. Voor dit terrein is in het geldende bestemmingsplan een lijst 
opgenomen van bedrijven die toelaatbaar zijn. Het betreft een beperkt aantal bedrijven. 
Deze lijst wordt uitgebreid naar alle productieactiviteiten in de lichte categorieën 1 en 2, 
waarbij de omschrijving van de toegelaten bedrijven is vertaald naar de standaard 
bedrijfsindeling van de tegenwoordig in de Zwolse bestemmingsplannen opgenomen 
staat van bedrijfsactiviteiten. 
 
Artikel 8 - Maatschappelijke doeleinden M 
De uitbreiding van de bebouwing voor maatschappelijke doeleinden wordt mogelijk 
gemaakt door de bouwvlakken ruimer te maken dan de huidige bebouwing op die 
plaatsen waar dit stedenbouwkundig aanvaardbaar is. Hiermee wordt voorzien in de 
behoefte aan uitbreiding van deze maatschappelijke voorzieningen. Ook in de geldende 
stedenbouwkundige regelingen is grotendeels al voorzien in deze ruimere 
bebouwingsmogelijkheden, maar zijn deze tot nu toe nog niet geheel gerealiseerd. 
 
Artikel 10 - Verkeersdoeleinden V 
Deze bestemming is opgenomen voor de gebiedsontsluitingswegen, welke gericht zijn 
op de afwikkeling van het doorgaande verkeer. 
Het betreft de volgende wegen nader onderverdeeld in het aantal toegelaten rijbanen 
en rijstroken: 
a. 1 rijbaan met 2 rijstroken op de Kamperweg: 
b. 2 rijbanen elk met 2 rijstroken op de IJsselallee. 
Binnen deze bestemming mogen nu ook gebouwtjes voor openbare nutsvoorzieningen 
tot 50 m² worden gebouwd 
 
Artikel 11 - Verkeers- en verblijfsdoeleinden VV 
Uitgangspunten: 
Deze bestemming is opgenomen voor het verkeers- en verblijfsgebied met een 
erftoegangsfunctie. Het heeft een inrichting gericht op gemengd verkeer in een 30 
kilometer gebied. Behalve de rijbanen zelf worden ook de bijbehorende bermen, 
voetpaden, fietspaden en parkeerplaatsen in de bestemming opgenomen. Ook 
groenvoorzieningen en speelvoorzieningen zijn als onderdeel van de verblijfsfunctie 
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mogelijk in deze bestemming. Binnen deze bestemming mogen nu ook gebouwtjes voor 
openbare nutsvoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen tot 50 m² worden 
gebouwd. 
 
Artikel 13 - Nutsdoeleinden ND 
Verspreid over het plangebied komt een aantal nutsvoorzieningen voor. Het betreft 
meestal kleinere trafo’s CAI-kasten en dergelijke. 
Uitgangspunten: 
- Nutsgebouwtjes met een oppervlakte van minder dan 15 m² en een hoogte van 

minder dan 3 meter zijn vergunningvrije bouwwerken. In de voorschriften werd er 
daarom tot nu toe al geen rekening mee gehouden. 

- In het kader van de deregulering worden nu openbare nutsvoorzieningen tot een 
oppervlakte van 50 m² en met een goothoogte tot 3 meter en een nokhoogte tot 6 
meter in de groen en verkeersbestemmingen toegestaan. 

- Nutsgebouwen met een oppervlakte van meer dan 50 m² worden specifiek op de 
plankaart aangegeven. Deze bestemming wordt ook op de plankaart aangegeven op 
plaatsen waar bestaande kleinere nutsgebouwtjes tot meer dan 50 m² moeten 
kunnen worden uitgebreid. 

 
Artikel 14 - Groenvoorzieningen G 
Uitgangspunten: 
- Het groen binnen de hoofdgroenstructuur en de wijkgroenstructuur is bestemd tot 

groenvoorzieningen. De overige groengebieden zijn bij de bestemming verkeers- en 
verblijfsdoeleinden gevoegd. In de bestemming groenvoorzieningen zijn paden voor 
langzaam verkeer toegestaan maar geen wegen en parkeervoorzieningen voor 
snelverkeer. Dit is vast beleid waar niet van zal worden afgeweken. 

- Bermen en groenstroken langs wegen, die geen deel uitmaken van de wijk- of 
hoofdgroenstructuur, zijn opgenomen in de bestemming verkeers- en 
verblijfsdoeleinden. Binnen deze laatste bestemming is een uitwisseling van groen 
en parkeren overal toegestaan. 

- Binnen de bestemming groenvoorzieningen zijn overal trapveldjes en 
speelvoorzieningen mogelijk. 

- Binnen deze bestemming mogen nu overal gebouwtjes voor openbare 
nutsvoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen tot 50 m² worden gebouwd. 

 
Artikel 15 - Water WA 
Deze bestemming omvat al het water dat van belang is voor de waterhuishouding van 
het gebied. Water dat voor de waterhuishouding niet van belang is, is opgenomen in de 
bestemmingsomschrijving van andere bestemmingen. 
 
Artikel 16 - Ondergrondse waterleiding (dubbelbestemming) 
Deze bestemming valt samen met andere bestemmingen en wordt daarom 
dubbelbestemming genoemd. Deze dubbelbestemming omvat het in het plangebied 
gelegen ondergrondse net van hoofdtransportleidingen voor de drinkwatervoorziening. 
Deze leidingen transporteren drinkwater van de productielocatie naar centrale punten in 
de verderop gelegen voorzieningsgebieden (zie kaart 9). 
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In een brief van 27 februari 2004 heeft waterleidingbedrijf Vitens de gemeente verzocht 
de voor het bedrijf cruciale hoofdtransportleidingen in de bestemmingsplannen op te 
nemen. Het bedrijf beroept zich daarbij op de “Handreiking en beoordeling ruimtelijke 
plannen” van de provincie Overijssel. Voor de invoer van de juiste gegevens heeft 
Vitens de gemeente later een digitaal bestand met de bedoelde hoofdtransportleidingen 
toegezonden. De leidingen zijn conform dit bestand opgenomen. Bouwwerken ten 
behoeve van andere bestemmingen, welke met deze dubbelbestemming samenvallen, 
mogen uitsluitend worden gebouwd met toepassing van een vrijstelling, nadat advies 
van de leidingbeheerder is ingewonnen. 
Ter bescherming van de leidingen is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. 
 
Artikel 17 - Ondergrondse gasleiding (dubbelbestemming) 
Deze dubbelbestemming omvat de in het plangebied langs de Kamperweg gelegen 
ondergrondse hoofdtransportleiding voor de gasvoorziening tussen het 
gasverdeelstation aan deze weg en de hoofdtransportleiding langs de rijksweg A28. 
Bouwwerken ten behoeve van andere bestemmingen, welke met deze 
dubbelbestemming samenvallen, mogen uitsluitend worden gebouwd met toepassing 
van een vrijstelling, nadat advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. 
Ter bescherming van de leiding is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. 
 
Artikel 18 - Ondergrondse hoogspanningsleiding (dubbelbestemming) 
Deze dubbelbestemming beschermt de bestaande ondergrondse 110 kv 
hoogspanningsleidingen, welke in het plangebied lopen en een verbinding vormen 
tussen het industrieterrein Marslanden A (Weteringkade) en Frankhuis (zie kaart 9). 
Deze leidingen verbinden de bovengrondse netten aan de oostzijde en de westzijde van 
Zwolle. Bouwwerken ten behoeve van andere bestemmingen, welke met deze 
dubbelbestemming samenvallen, mogen uitsluitend worden gebouwd met toepassing 
van een vrijstelling, nadat advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. Ter 
bescherming van de leidingen is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. 
 
Artikel 19 - Archeologisch waardevol gebied (dubbelbestemming) 
Uitgangspunten voor deze dubbelbestemming zijn: 
- De gebieden die volgens de gemeentelijke archeologische waarderingskaart een 

grote vondstkans hebben (50% of meer) zijn mede bestemd tot archeologisch 
waardevol gebied (zie kaart 5). 

- Bij de regeling voor de dubbelbestemming wordt nauwe aansluiting gezocht bij de 
nieuwe Wet op de archeologische monumentenzorg. 

- Bij verstoringen in de bodem met een grotere diepte dan 0,5 meter en een grotere 
oppervlakte dan 100 m² zijn specifieke bouwvoorschriften en een 
aanlegvergunningenstelsel conform de nieuwe Wet op de archeologische 
monumentenzorg van toepassing. 

 
Artikel 20 - Geluidszone industrieterrein Voorst (dubbelbestemming) 
Deze dubbelbestemming betreft de vastlegging van de bestaande geluidszone rond het 
industrieterrein Voorst. Er worden geen wijzigingen in de zonegrens aangebracht. (zie 
kaart 8). 
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Artikel 21 - Grondwaterbeschermingsgebied (dubbelbestemming) 
Deze dubbelbestemming omvat een klein deel van het grondwaterbeschermingsgebied 
rond het waterwinningsgebied Engelse Werk ter plaatse van de IJsselallee (zie kaart 9). 
Bouwwerken ten behoeve van andere bestemmingen, welke met deze 
dubbelbestemming samenvallen, mogen uitsluitend worden gebouwd met toepassing 
van een vrijstelling, nadat advies van de beheerder van de drinkwatervoorziening is 
ingewonnen. Ter bescherming van de drinkwatervoorziening is bovendien een 
aanlegvergunningenstelsel opgenomen. Grondboringen dieper dan 0,5 meter beneden 
het maaiveld vallen onder dit stelsel. 
 

6.4 Overige bepalingen 
 
Artikel 22 - Anti-dubbeltelbepaling 
Een anti-dubbeltelbepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens 
een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald 
deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens 
meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke 
eis wordt gesteld. 
 
Artikel 23 - Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 
In deze bepaling wordt, bij de toepassing van de bepalingen van het bestemmingsplan, 
de aanvullende werking van de Bouwverordening uitgesloten. 
Verder wordt in deze bepaling een opsomming gegeven van onderwerpen, waarop de 
Bouwverordening wel van toepassing is. Dit betreft: 
− de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige 

bepalingen ter waarborging van de toetreding van voldoende licht en lucht in 
bouwwerken en ter voorkoming van de belemmering van de goede werking van 
schoorstenen en ventilatiekanalen; 

− de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
− de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
− de ruimte tussen bouwwerken; 
− de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden. 
 
Artikel 24 - Algemene vrijstellingsbevoegdheid 
In deze bepaling wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om  
vrijstelling te verlenen van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. 
Hierbij gaat het om vrijstellingsbepalingen die gelden voor alle bestemmingen in het 
plan. Deze bepalingen zijn niet van toepassing, indien en voor zover er specifieke in de 
bestemming zelf geregelde vrijstellingsbepalingen van toepassing zijn. 
De criteria voor de toepassing van deze vrijstellingsbevoegdheid zijn in deze bepaling 
opgenomen. 
 
Artikel 25 - Overgangsbepaling 
In deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht volgens de 
opzet van “Op de digitale leest”. 
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Artikel 26 - Slotbepaling 
Als laatste wordt de slotbepaling opgenomen. Deze bepaling bevat zowel de titel van 
het plan, de voorschriften als de vaststellingsbepaling. 
 
Bijlage 1 Lijst van afwijkend gebruik: 
Zie artikel 3 woondoeleinden en artikel 4 woondoeleinden meergezinshuizen onder 
afwijkend gebruik. 
 
Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten: 
Zie artikel 6 bedrijfsdoeleinden. 
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6.5 Consequenties van beleid 
 
Het bestemmingsplan heeft voor het overgrote deel een conserverend karakter. 
In het bestemmingsplan is uitbreiding van de bebouwing voor maatschappelijke 
doeleinden mogelijk gemaakt. Deze uitbreiding is grotendeels conform de tot nu toe 
geldende stedenbouwkundige regelingen. Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan 
deze maatschappelijke voorzieningen. 
Met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden is de nieuwe standaard 
bijgebouwenregeling van Zwolle uit 2007 opgenomen. Dit kan leiden tot enige 
verdichting van de erven bij woonhuizen. 

6.6 Handhaving 
 
De bestemmingsvoorschriften zijn op een dusdanige wijze geformuleerd, dat de 
handhaving van het bestemmingsplan voor een ieder duidelijk kan zijn. Dit is met name 
gelegen in de formulering van de gebruiksvoorschriften, waarin een opsomming is 
opgenomen van de verschillende manieren van gebruik van gronden en bouwwerken 
die in strijd zijn met de bestemming. 
 

6.7 Handboek 
 
Dit bestemmingsplan is vervaardigd conform de richtlijnen van het “Handboek 
Bestemmingsplannen Zwolle” versie 12A. Het plan is nog gebaseerd op de standaard 
van “Op de digitale leest” van 2003, maar de evaluatie van de Zwolse standaard 
bestemmingsplanbepalingen van 2007 is reeds meegenomen. 
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7 Economische uitvoerbaarheid 
 
Het bestemmingsplan is conserverend van karakter. In verband met het feit dat de 
gemeente binnen het plangebied geen ontwikkelingen met financiële consequenties 
initieert, is bij dit plan geen exploitatieopzet gevoegd. 
 
Aangezien de feitelijke inrichting van het plangebied niet verandert ten gevolge van het 
bestemmingsplan, is er op het gebied van bodem geen extra kostenpost te verwachten 
bij vaststelling van het plan. 
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8 Overleg 
 

8.1 Uitkomst overleg met de raadscommissie Ruimte 
 
Bij raadsbrief van 3 september 2007 zijn de leden van de commissie Ruimte van de 
gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een reactie op het 
voorontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken bij de raadsgriffie. 
 
Er zijn geen reacties ontvangen. 
 

8.2 Uitkomsten overleg ex artikel 10 Besluit op de ruimtelijke ordening 
 
In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke 
ordening 1985 is het voorontwerpbestemmingsplan Veerallee met het verzoek om 
daarop commentaar te leveren op 24 september 2007 verzonden naar 13 instanties. 
In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de gemaakte opmerkingen. 
Vervolgens wordt de reactie van de gemeente daarop weergegeven. 
 
1. De Kamer van Koophandel Oost Nederland, 
2. KPN Operator Vaste Net Straalverbindingen, 
3. de Nederlandse Gasunie, 
4. het Waterschap Groot Salland, 
5. Vitens, 
6. ProRail, 
7. de Stichting Milieuraad Zwolle, 
8. en de Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw Zwolle 
 
hebben te kennen gegeven dat het plan hun geen aanleiding geeft tot het maken van 
opmerkingen. 
 
9. Essent Netwerk Netbeheer hoogspanning 
 
Opmerking: 
 
Essent Netwerk B.V. heeft ten behoeve van de op de plankaart aangegeven 110 kV-
kabels een zakelijk recht gevestigd op de betreffende percelen. Essent Netwerk B.V. 
heeft geen enkel belang bij een aanpassing van deze kabels ter plaatse en wil dien ten 
gevolge geen kosten maken. 
Essent wijst op de veiligheidsvoorschriften betreffende de uitvoering en instandhouding 
van werken in de nabijheid van eigendommen van de leidingbeheerder (VWNE). De 13e 
druk uit 2006 van deze voorschriften wordt meegezonden. 
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Reactie: 
 
Het bestemmingsplan Veerallee is een conserverend bestemmingsplan dat de 
bestaande ondergrondse hoogspanningsleidingen met hun veiligheidszones door 
middel van een dubbelbestemming vastlegt en beschermt zonder Essent te verplichten 
deze te wijzigen. Er behoeven daarom door Essent geen kosten te worden gemaakt ten 
gevolge van dit bestemmingsplan. De voorschriften van de VWNE uit 2006 zijn bij de 
gemeente bekend. 
 
10 Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland 
11 en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
 
hebben gereageerd via: 
 
12. de VROM-inspectie Regio Oost 
 
Opmerking: 
 
Geen van de rijksdiensten, die lid zijn van de Provinciale Commissie Fysieke 
Leefomgeving, heeft de inspectie gevraagd opmerkingen over het plan op te nemen in 
de gecombineerde reactie van het Rijk. Ook de inspectie zelf heeft geen opmerkingen 
over het plan. 
Het voorontwerpbestemmingsplan wordt aangemerkt als categorie van 
vrijstellingsgevallen, zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. 
 
13 Provincie Overijssel 
 
Opmerking over de Planopzet: 
 
Het bestemmingsplan betreft een grotendeels conservatieve regeling voor de wijk 
Veerallee ten zuidwesten van het centrum van Zwolle. 
 
Opmerking over het Streekplan Overijssel 2000+ 
 
Met betrekking tot de ontwikkeling van steden en dorpen is het hoofduitgangspunt 
vastgelegd dat de positie van het stadsgewest Zwolle op het gebied van wonen, werken 
en voorzieningen versterkt moet worden. Mede gelet op het conserverende karakter 
van het bestemmingsplan doet de uitvoering van het bestemmingsplan geen afbreuk 
aan dit hoofduitgangspunt. 
 
Opmerking over water: 
 
Op de belemmeringenkaart van het Streekplan is te zien dat een deel van het 
plangebied is gelegen in een intrekgebied en in een grondwaterbeschermingsgebied, 
waarin een verbod op diepe boringen geldt. Aan beide typen gebieden wordt in het 
bestemmingsplan geen aandacht geschonken. 
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Verzocht wordt om in het bestemmingsplan aandacht te besteden aan het 
grondwaterbeschermingsgebied en het intrekgebied. 
 
Reactie 
 
De opmerking over het onderwerp water berust op een misverstand. In hoofdstuk 4.2.7 
“Waterwinning” van de toelichting wordt aandacht besteed aan de waterwinning van het 
“Engelse Werk”. In het voorontwerp was nog uitgegaan van de bestaande 
waterwinning. Nu Vitens al in 2008 een deel van de waterwinning wil verplaatsen naar 
Schelle – Oldeneel en de provincie in november en december 2007 de ontwerpen voor 
een daartoe dienende herziening van het Streekplan Overijssel 2000+ en de 
Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel ter inzage heeft gelegd, is dit 
hoofdstuk geheel herschreven. Het vanaf 2008 geldende intrekgebied en 
grondwaterbeschermingsgebied worden nu beschreven. Op kaart 9 van de toelichting 
staan het nieuwe intrekgebied en het nieuwe grondwaterbeschermingsgebied binnen 
het plangebied en in de omgeving ervan aangegeven. Ook het waterwingebied 
“Engelse Werk” van Vitens net ten zuiden van het plangebied staat op kaart 9 
aangegeven. 
Het belang van de waterwinning wordt beschermd door een dubbelbestemming. Deze 
is te vinden op de plankaart en in artikel 21 van de voorschriften. In hoofdstuk 6.3 
“Bestemmingsbepalingen” van de toelichting wordt vermeld dat bouwwerken ten 
behoeve van andere bestemmingen, welke met deze dubbelbestemming samenvallen, 
uitsluitend mogen worden gebouwd met toepassing van een vrijstelling, nadat advies 
van de beheerder van de drinkwatervoorziening is ingewonnen. Ter bescherming van 
de drinkwatervoorziening is bovendien een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. 
Grondboringen dieper dan 0,5 meter beneden het maaiveld vallen onder dit stelsel. 
 
Opmerking over externe veiligheid: 
 
In de toelichting wordt aangegeven dat uit toetsing is gebleken dat het plangebied is 
gelegen binnen het invloedsgebied van het tankstation aan de Rieteweg. Er wordt 
echter niet uitgelegd welke gevolgen dit heeft voor het plangebied. 
Verzocht wordt om in de toelichting aan te geven wat de gevolgen zijn. 
 
Reactie: 
 
In hoofdstuk 4.2.5 van de toelichting is aangegeven dat de plaatsgebonden 
risicocontour van dit LPG tankstation 45 meter is. Dit is gebaseerd op een jaarlijkse 
doorzet van 1.000 m³. Deze jaarlijkse doorzet is met behulp van een procedure op 
grond van artikel 8.23 Wet milieubeheer in de milieuvergunning vastgelegd. De 
risicocontour is op kaart 9 van de toelichting aangegeven. Daaruit valt af te leiden dat 
de contour de bestaande spoorlijn naar Kampen niet overschrijdt. Ter verduidelijking zal 
dit ook in de tekst van dit hoofdstuk worden vermeld. 
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Opmerking over artikel 19 lid 2: 
 
Het plan kan een basis vormen voor het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 
lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, mits ook de VROM-inspectie dit heeft 
vermeld in haar advies over dit bestemmingsplan. 
 

8.3 Inloopbijeenkomst voor de wijkbewoners 
 
Op 7 november 2007 is er een inloopbijeenkomst over het 
voorontwerpbestemmingsplan gehouden ten behoeve van de wijkbewoners. Deze 
bijeenkomst vond plaats van 17.00 uur tot 21.00 uur in het Agnieten College, locatie 
Carolus Clusius, Prinses Julianastraat 66 te Zwolle. Tijdens deze bijeenkomst was er 
gelegenheid om het voorontwerpbestemmingsplan te bekijken, vragen te stellen aan de 
aanwezige ambtenaren en opmerkingen te maken. Op deze avond vond tevens een 
wijkplatform voor de wijk Veerallee plaats in hetzelfde gebouw, zodat een bezoek aan 
beide bijeenkomsten gecombineerd kon worden. 
 
Opmerkingen over 3 onderwerpen kwamen nadrukkelijk naar voren en zullen hier 
worden vermeld: 
 
Opmerking over de bestaande gebouwen: 
 
Een aantal bestaande uitbouwen van woningen en een aantal bestaande bijgebouwen 
ontbreken op de plankaart. 
 
Reactie: 
 
De bestemmingen van het voorontwerp van het plan zijn geprojecteerd over een 
topografische ondergrond, waarop de bestaande bebouwing is aangegeven. Deze 
ondergrond wordt niet speciaal voor het bestemmingsplan vervaardigd, maar maakt 
onderdeel uit van de Grootschalige Basiskaart Zwolle (GBKZ). Er zal op worden gelet 
dat voor de plankaart van het ontwerp van het bestemmingsplan gebruik zal worden 
gemaakt van de meest actuele versie van de GBKZ. 
 
Opmerking over het erf van Dillenburgstraat 12 en Prinses Julianastraat 57: 
 
De helft van de achtertuin van deze woningen is ten onrechte als tuin bestemd, 
waardoor daar geen bijgebouwen kunnen worden gebouwd. 
 
Reactie: 
 
Het erf achter deze woningen, dat in het voorontwerp gedeeltelijk tot tuin was bestemd, 
zal in het ontwerp van het plan tot erf bij de woningen worden bestemd. 
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Opmerking over het archeologisch waardevol gebied: 
 
Het flatgebouw op de hoek van de Veerallee en de Jhr. Strick van Linschotenlaan ligt 
binnen de dubbelbestemming archeologisch waardevol gebied ter plaatse van de 
locatie “Nijromen”. Op de plaats van deze flat stond vroeger een garagebedrijf. De 
grond, waarop dit bedrijf stond was zwaar vervuild en is in het kader van een 
bodemsanering geheel afgegraven. Daarom moet deze flat een 0% archeologische 
waardering krijgen in plaats van de 50% waardering in het bestemmingsplan. 
Voorgesteld wordt om de flat buiten de dubbelbestemming archeologisch waardevol 
gebied te laten. 
 
Reactie: 
 
Op de plaats van de flat is inderdaad een bodemsanering geweest. De provincie 
Overijssel was bevoegd gezag. Van provinciale zijde is meegedeeld dat ter plaatse van 
de flat een diepgaande sanering heeft plaats gevonden. Daarom wordt de 
archeologische waardering van het gedeelte van de locatie “Nijromen” bij het 
flatgebouw teruggebracht tot 0% en wordt de flat buiten deze dubbelbestemming 
gelaten. 
 

8.4 Schriftelijke reactie wijkvereniging 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 1 november 2007 gedurende 
vier weken voor een ieder ter inzage gelegen in het Informatiecentrum van de 
gemeente Zwolle, Grote Kerkplein 15. Gedurende deze termijn was er voor een ieder 
de mogelijkheid om schriftelijke opmerkingen kenbaar te maken aan burgemeester en 
wethouders. 
 
Er is één schriftelijke reactie ontvangen. Deze is van de wijkvereniging Veerallee 
kwartier. Deze reactie wordt hierna onverkort weergegeven. Voor zover de 
opmerkingen dit bestemmingsplan en aanverwante onderwerpen betreffen, wordt 
hierop in deze toelichting ingegaan, waarbij de indeling van de reactie in 22 punten zal 
worden gevolgd. 
 
Opmerkingen van de wijkvereniging: 
 
Commentaar op het voorontwerp van het bestemmingsplan Veerallee van 
22/8/2007: 
 
1. Op kaart 1 wordt aangegeven dat het deel van de Veerallee wat is betrokken bij het 
project Prinsenpoort een deel is van bestemmingsplangebied 17 (Spoolderpoort). Dit is 
tegen de afspraak met het college, dat bij monde van de wethouder heeft beloofd dat 
het bestemmingsplan voor dit gebied na vaststelling weer zal worden gevoegd bij het 
bestemmingsplan van de wijk Veerallee. 
Verzoek dit aan te geven in Hoofdstuk 1 Inleiding. 
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Reactie op 1: 
Kaart 1 geeft een actueel overzicht van de grenzen van de plangebieden van het 
project Zwolle op Orde. Delen van een wijk, waarvoor nu een op ontwikkeling gericht 
bestemmingsplan wordt gemaakt, vallen buiten Zwolle op Orde. Dit laat onverkort dat bij 
een latere nieuwe actualisatie deze dan uitontwikkelde gebieden weer opgenomen 
zullen worden, omdat uitgegaan wordt van grote samenhangende plangebieden, welke 
zoveel mogelijk de wijkindeling volgen. De kaart suggereert echter ten onrechte dat 
Prinsenpoort bij gebied 17 Spoolderpoort zou gaan behoren. Daarom zal met een grens 
worden aangegeven dat dit niet zo is. 
 
2. Blz 15 3e zin niet helemaal juist. 
Er zijn alleen drempels en plateaus en geen andere verkeersremmende maatregelen 
Om de wijk het stempel 30 km te geven moeten er remmende maatregelen bij waar de 
gemeente in 1997 geen geld voor t.b. had om ze te realiseren en later ook niet. 
 
reactie op 2: 
De wijk voldoet aan een sobere inrichting voor een 30 km/uur-zone en verdient 
daardoor wel terecht het stempel 30 km/uur-zone. Deze sobere inrichting is conform het 
landelijke beleid van duurzaam veilig. Bij een sobere inrichting is met name gekeken 
naar oplossingen voor knelpunten binnen de wijken. Uit de reactie van de 
wijkvereniging kan worden afgeleid dat er blijkbaar nog knelpunten bestaan en dat er 
behoefte is aan extra maatregelen om de snelheid van het verkeer te doen afnemen. 
Dergelijke geluiden hoort de gemeente Zwolle vanuit meer wijken, maar de middelen 
ontbreken om al deze plekken aan te pakken. Wanneer er onderhoudswerkzaamheden 
zijn aan wegen in de wijk, zou gekeken kunnen worden of en welke verkeersremmende 
maatregelen meegenomen zouden kunnen worden. Daarnaast kan gekeken worden of 
er bijvoorbeeld meegelift zou kunnen worden bij bepaalde projecten/ontwikkelingen in 
de wijk. 
In de Veerallee liggen inderdaad voornamelijk drempels en plateau´s om de snelheid 
van het verkeer te remmen. Op één plek in de wijk is ook de rechtstand in de weg 
onderbroken om de snelheid van het verkeer er uit te halen. Het is goed voor te stellen 
dat een dergelijke maatregel niet wordt opgemerkt als verkeersremmende maatregel. 
 
3. blz 15 
De loopafstand naar het station van 10 minuten geldt alleen voor mensen die zeer goed 
ter been zijn en in het begin van de wijk wonen( dicht bij de stad) de gemiddelde 
loopafstand is ca 20 minuten. Naar de externe bussen is het nog een stukje verder. 
 
Reactie op 3: 
Mensen die achter in de wijk wonen of slecht ter been zijn zullen er inderdaad langer 
over lopen. De tekst in de toelichting zal vervangen worden door:"Het deel van de wijk, 
dat het dichtst bij het centrum is gelegen, ligt circa 700 meter van het station verwijderd. 
Bij een gemiddelde loopsnelheid van 3 tot 6 km/uur is dat tussen de 7 en 14 minuten 
lopen. Niet meegenomen is de wachttijd bij oversteken.” 
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4. blz 15 Fietsverkeer 
Het is elke morgen en middag waar te nemen dat de Wilhelminastraat en de 
Mauritsstraat de meest gebruikte fietsroutes zijn; zijn ook opgenomen in het 
gladheidsstrooiplan. 
 
Reactie op 4 
In de toelichting is in de tekst en op kaart 6 aangegeven welke wegen er onderdeel 
uitmaken van de Zwolse hoofdfietsroutes. De hoofdfietsroutes zijn overgenomen uit het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Het gaat om doorgaande routes die wijken 
verbinden met het centrum, het station of werkgebieden. Mogelijk dat de door de 
Veerallee aangeduide hoofdfietsroutes niet (of niet meer) overeenkomen met de 
feitelijke situatie. Bij een actualisatie van het fietsroutenetwerk zal hier naar gekeken 
worden. 
De Koningin Wilhelminastraat wordt inderdaad druk bereden. Deels door mensen die 
naar de scholen gaan die aan deze weg liggen en deels door mensen uit bijvoorbeeld 
Westenholte, Stadshagen en verder die deze route nemen als alternatief voor de 
Kamperweg. 
 
5..2.2.2.2. Groenstructuur,  
 
Stedelijke hoofdgroenstructuur: 
Het groene karakter van de Veerallee wordt in dit hoofdstuk sterk overdreven. 
Inderdaad hebben de huizen langs de Veerallee grote tuinen, maar daar hebben de 
buurtbewoners niet zoveel aan, alleen de bewoners van de Julianastraat profiteren 
daarvan aan de achterzijde. Deze tuinen zijn ook niet ingetekend op kaart 7. De tuinen 
aan de Strick van Linschotenlaan behoren tot de hoofdgroenstructuur, maar zijn 
eveneens particuliere tuinen. 
De hoofdgroenstructuur uit het Groenbeleidsplan bevat in deze buurt slechts 
wegbeplantingen in een groenstrook. Visueel aantrekkelijk, maar verder alleen in 
gebruik om de hond uit te laten en als vliegroutes voor vleermuizen. Juist het gedeelte 
waar de stedelijke hoofdgroenstructuur voor de wijk iets extra’s zou kunnen betekenen, 
het gebied aansluitend aan de Strick van Linschotenlaan, is buiten het plan gelaten. 
 
Wijkgroenstructuur 
De eerst zin van de beschrijving van het wijkgroen is misleidend omdat de buurt hier 
alleen vanaf een doorgaande weg bekeken is. ‘De wijk Veerallee is dicht bebouwd en 
toch een groene wijk. Dat komt in de eerst plaats door de grote tuinen langs de 
Veerallee zelf’. 
Straten met een ruim groen profiel zijn niet alleen de Oranje Nassaulaan en de Prins 
Bernhardstraat, maar ook de bocht in de Julianastraat en de bermen van de Irenestraat 
en de Beatrixstraat dienen hierbij genoemd te worden en op kaart 7 ingetekend. Zij zijn 
waardevol in deze dicht bebouwde wijk en temeer daar het aantal auto’s in de wijk een 
toenemende vraag naar parkeerplaatsen zal geven.  
De Wilhelminastraat is ingetekend met een groene middenberm die er echter niet is. 
 
Het wijkgroen is ook ingetekend in de driehoek bij de moskee: op de plankaart is dit 
echter niet meer groen, daar heeft het de bestemming maatschappelijke doeleinden 
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met een mogelijk bebouwingspercentage van 60 %. Ook een gedeelte van de 
tennisbaan kan niet meer groen aangegeven worden omdat hier bebouwing van 10 
meter hoog toegestaan is.  
 
Bijzondere bomen: 
Hier worden slechts de bomen op particulier terrein genoemd. Bijzondere bomen 
worden echter ook op openbaar terrein aangetroffen. Bijvoorbeeld:  

 De haagbeuken langs de Wilhelminastraat 
 Eik en kastanje op het Frederiksplein 
 Esdoorn in de bocht van de Julianastraat 
 Vleugelnoot groene ruimte Anna Palownastraat 
 Linden langs de Veerallee 
 Bomen middenberm Oranje Nassaulaan 
 Bomen in Clauspark 

 
Voorstel is deze alle waardevolle bomen met groene punten aan de plankaart toe te 
voegen omdat zij van grote waarde zijn in deze wijk met weinig groengebieden. 
 
In de beschrijving van het wijkgroen worden alle kleine privé voor- en achtertuinen niet 
genoemd en deze zijn binnen de wijk het meest bepalend voor het groene karakter. Het 
is zinvol hier meer aandacht aan te besteden want ook in deze wijk is in toenemende 
mate verharding van tuinen, vervanging van heggen door schuttingen en ‘ontboming’ 
aan de gang. Verharding van voortuinen leidt ook tot toenemend waterafvoer via het 
riool.  
 
3.5 groenbeleid 
Er wordt uitgebreid ingegaan op de bomenverordening. Percelen van meer dan 400 m2 
komen bijna niet voor dus alle kleine-tuin-bezitters kunnen rustig hun gang gaan en juist 
daar draagt iedere boom bij aan het groene karakter van de buurt.  
Waar kan je vinden welke bomen geregistreerd staan als bijzondere boom? Staan daar 
ook bomen op openbaar gebied vermeld? Kunnen deze bomen niet beter ook in dit 
bestemmingsplan aangegeven worden, bijvoorbeeld in een bijlage? 
 
Reactie op 5: 
De Stedelijke Hoofdgroenstructuur is groen met een betekenis op stedelijk niveau. Voor 
bewoners van de wijk kan deze betekenis hebben, maar dat hoeft niet persé. De 
betekenis ligt op het vlak van ecologie, cultuurhistorie, stedelijke identiteit en recreatieve 
routes. 
De Wijkgroenstructuur is groen met betekenis voor de wijk. Hiertoe behoort niet al het 
openbaar groen, maar alleen de belangrijkste structuurgevende delen en 
gebruiksruimtes. 
Kaart 7 geeft structuren aan. Het is geen verkleining van de groenbestemmingen op de 
plankaart. Het aangeven van structuren brengt met zich mee dat binnen een structuur 
zich ook bebouwing kan bevinden, welke op de plankaart een andere bestemming heeft 
gekregen. 
In het kader van het streven naar deregulering wordt alleen groen dat onderdeel 
uitmaakt van de hoofdgroenstructuur en de wijkgroenstructuur tot groen bestemd, 
waarbij voor de wijkgroenstructuur nog de beperking geldt dat een oppervlak minstens 
100 m² moet bedragen. Ander groen maakt onderdeel uit van andere bestemmingen, 
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waarbij met name aan de bestemming verkeers- en verblijfsdoeleinden van de 
woonstraten moet worden gedacht. Over een eventuele andere indeling van het groen 
in de woonstraten zal altijd overleg met de wijkbewoners worden gevoerd. 
De groene middenberm in de Koningin Wilhelminastraat op kaart 7 zal worden 
geschrapt. 
Bijzondere bomen zijn een door de gemeenteraad vastgestelde categorie met een 
bijzondere bescherming. Een lijst met de aangewezen bijzondere bomen is in te zien. In 
het kader van het streven naar deregulering wordt het afgewezen om de voorgestelde 
bomen met groene punten op de plankaart toe te voegen. De bomenverordening geeft 
al voldoende bescherming. De bomenverordening geldt niet bij tuinen van minder dan 
400 m², omdat in zo’n tuin een grotere boom snel overlast geeft. Het is de 
verantwoordelijkheid van de tuineigenaar om hier een afweging te maken. 
In de bestemming tuin zijn opritten, parkeervoorzieningen en paden toegestaan. Het 
wordt aan de eigenaren overgelaten of zij de tuin daarvoor willen verharden. 
 
6.   4. milieu 
Het verkeerslawaai is de afgelopen 25 jaar sterk toegenomen, vooral door het verkeer 
op de A28, ondanks de geluidswerende maatregelen. 
Op kaart 8 staan alle geluidslijnen aangegeven, maar alleen geluidswerende 
maatregelen aan de gevel worden nog nader onderzocht. Maar welke ‘andere 
geluidsgevoelige bestemmingen’ zijn er nog meer binnen alle geluidszones te vinden? 
Waarom zou het Clauspark niet geluidsgevoelig zijn? Juist als je in een park bent is rust 
en het horen van het ruisen van de bomen een belangrijke kwaliteit. 
Waarom is op de plankaart alleen de geluidszone van industrieterrein Voorst 
aangegeven en niet die van de A28? Gaat het industriegeluid wel over de 
geluidsschermen van de A28 heen en het geluid van het verkeer niet? De vraag is ook 
of er onlangs nog geluidsmetingen in de wijk zijn gedaan, ik heb de indruk dat de 
grenzen regelmatig worden overschreden. 
 
Reactie op 6: 
Onder geluidsgevoelige functies in het kader van het bestemmingsplan worden die 
functies verstaan die in de Wet en het Besluit geluidhinder als zodanig zijn 
aangewezen. Het gaat voornamelijk om woon- onderwijs en medische functies. 
De geluidszones van wegen en spoorwegen ontlenen hun omvang rechtstreeks aan de 
Wet en het Besluit geluidhinder. De omvang is afhankelijk van het aantal rijstroken, de 
verwachte intensiteit van het spoorwegverkeer en de situering binnen of buiten stedelijk 
gebied. De omvang van deze zones behoeft daarom niet op de plankaart van een 
bestemmingsplan te worden aangegeven. Op kaart 8 van de toelichting zijn ze wel ter 
informatie aangeduid. De omvang van een geluidszone rond een industrieterrein 
daarentegen wordt niet in de Wet geluidhinder bepaald, maar mag uitsluitend in een 
bestemmingsplan worden vastgelegd. Daarom wordt de geluidszone van het 
industrieterrein Voorst op de plankaart aangegeven voor zover deze in het plangebied 
van Veerallee ligt. De omvang van deze geluidszone wordt overigens niet gewijzigd. De 
geluidsschermen langs de rijksweg A28 dienen ter afscherming van het 
wegverkeerslawaai. Geluid van industrieterreinen kan daar overheen gaan, omdat de 
geluidsbronnen van een industrieterrein zich op hoge gebouwen kunnen bevinden. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan koelventilatoren. 
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Voor dit bestemmingsplan zijn geen nieuwe geluidsmetingen of berekeningen gedaan, 
omdat dit plan niet voorziet in nieuw geprojecteerde wegen, spoorwegen of 
geluidsgevoelige functies. Voor het geluidsonderzoek in het kader van de sanering en 
reconstructie van rijksweg A28 wordt verwezen naar de reactie op punt 13. 
 
7.blz 22  
Laatste zin: De Rietveldwoning ligt niet meer binnen het bestemmingsplan van de wijk. 
 
Reactie op 7: 
De tekst zal worden aangepast. 
 
8. blz 26  
detailhandel: Nieuwe Weme kennen we al zeker 5 jaar niet meer. We hebben het nu 
over de Jumbo die op korte termijn naar de Pannekoekendijk verhuist en niet meer tot 
een winkel voor de wijk kan worden gerekend. 
 
Reactie op 8: 
De tekst zal worden aangepast.  
 
9. blz 26 Bedrijven en kantoren 
autoherstelbedrijf van der Scheer bestaat al jaren niet meer. 
 
Reactie op 9: 
De tekst wordt aangepast. 
 
10. blz 27 Ruimtelijk beleid 
Het gestelde staat op gespannen voet met de werkelijkheid. Ook al komt het gebied van 
project Prinsenpoort wel of niet bij de Veerallee, wordt dit 5 hectaren grote gebied op 
korte termijn wel bebouwd met 10.000m2 kantoorruimte en 140 tot 200 woningen. Dit is 
ca 40% van de huidige bebouwing van de wijk. Dit deel zal een enorme invloed 
uitoefenen op de rest van de wijk zeker op verkeersgebied en voorzieningen. 
 
Reactie op 10: 
De ontwikkeling van Prinsenpoort doet niet af aan de conserverende bestemming van 
het gebied dat onder het nu ontwikkelde bestemmingsplan valt. De gemeentelijke 
opgave is hier het beheer en niet de ontwikkeling van het gebied. De ontwikkeling van 
Prinsenpoort leidt niet tot het verbreden van wegen of het toestaan van nieuwe functies 
in het onderhavige plangebied. Dit bestemmingsplan dient er nu juist toe om dit 
conserverende beleid vast te leggen voor dit gebied. 
 
11. Blz 32 Volkshuisvestingsbeleid 
Het is al lang bekend dat het oude ABN/AMRO gebied zal worden bebouwd. Over dit 
project heeft de gemeente al twee Voorbereidingsbesluiten genomen. 
 
Reactie op 11: 
De mogelijkheid van herontwikkeling van de voormalige ABN/AMRO-locatie wordt ook 
niet ontkend. 
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12. Blz 34  
Op Mauritsstraat 16 is al jaren geen winkel meer. 
Veerallee 38 geen adviesbureau meer. 
NB: ik denk dat u via de Kamer van Koophandel alle actuele informatie kunt krijgen 
welke bedrijven in de wijk zijn gevestigd. 
 
Reactie op 12: 
De winkel in de Mauritsstraat 16 staat momenteel leeg. De tekst zal worden aangepast. 
Op Veerallee 38 is volgens de meest actuele gegevens Smeets B.V. adviesbureau 
gevestigd. 
 
13. blz 35 laatste zin 
Veel bewoners van de wijk hebben veel last van het geluid van de A28. Actuele meting 
lijkt zeer noodzakelijk. Na het plaatsen van geluidsschermen op de A28 hebben veel 
meer bewoners last gekregen van het geluid van de weg o.a. tot bewoners van de 
Veerallee toe. 
 
Reactie op 13: 
Ten behoeve van de reconstructie van de rijksweg A28 (benutting extra rijstrook in de 
spits) zijn geluidreducerende en geluidwerende maatregelen getroffen (zoab, verhoging 
geluidscherm, en maximum snelheid van 80 km/uur gedurende de spits). Nader zal 
worden onderzocht of er ondanks deze maatregelen nog woningen zijn, waarbij alsnog 
geluidwerende maatregelen aan de gevel dienen te worden getroffen. 
De gemeente Zwolle is daartoe met Rijkswaterstaat en de Regio IJssel-Vecht een 
samenwerking aangegaan. Deze drie partijen hebben een overeenkomst met elkaar 
gesloten om akoestisch onderzoek uit te voeren langs de rijksweg A28. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door het Milieuadviesteam van de Regio. Uit het onderzoek moet 
blijken aan welke van de door Rijkswaterstaat geselecteerde ± 3400 woningen 
geluidwerende maatregelen getroffen moeten worden. Dit om een zo goed mogelijk 
leefklimaat voor de bewoners te creëren. Het onderzoek maakt deel uit van het 
sanerings- en reconstructieproject voor het gehele tracé van de rijksweg A28 tussen de 
IJssel en de Vecht. Het project is daartoe in 6 clusters ingedeeld. 
De uitvoering van het sanerings- en reconstructieproject betreft een eenmalige 
aanbieding aan bewoners/eigenaren van woningen en andere geluidgevoelige functies. 
Indien men afziet van deelname zal dit schriftelijk door de Regio IJssel-Vecht worden 
bevestigd. Dit betekent dat dan geen aanspraak meer kan worden gemaakt op 
deelname aan het project. 
Gedurende het project worden de bewoners regelmatig op de hoogte gehouden: 
• In februari 2006 hebben de bewoners/eigenaren van de door Rijkswaterstaat 

geselecteerde woningen een eerste brief ontvangen met nadere informatie over het 
project. 

• Daarna worden de bewoners/eigenaren per cluster aangeschreven. Cluster 5, 
waarin de wijk Veerallee is gelegen, is volgens de meest recente projectplanning in 
maart 2008 aan de beurt. Aan de bewoners/eigenaren wordt verzocht of ze 
kosteloos willen deelnemen aan het project. Hiertoe dient de bij de brief gevoegde 
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verklaring van deelname te worden ondertekend en geretourneerd. Op basis van 
die aanmeldingen worden de woningen nader beoordeeld. 

• De woningen, welke in aanmerking komen voor een bouwkundige opname, worden 
in het vervolgtraject aangeschreven. Voor het exacte tijdstip van de opname wordt 
met de bewoner/eigenaar een telefonische afspraak gemaakt. 

• Na verwerking van de bouwkundige gegevens en berekening van de gevelisolatie 
wordt voor de woningen of andere geluidsgevoelige functies, waarbij het 
geluidsniveau te hoog is, een aanvullend gevelisolatiepakket bepaald. Dit 
aanvullend pakket en de wijze van uitvoering wordt met de bewoner/eigenaar nader 
besproken, waarbij de gemaakte afspraken in een contract worden vastgelegd, 
welke door de betrokken partijen wordt ondertekend. 

• Rijkswaterstaat heeft voor de uitvoering en het aanvullend isolatiepakket budget ter 
beschikking gesteld. 

Dit sanerings- en reconstructieproject valt echter buiten het kader van dit 
bestemmingsplan. 
 
14. blz 37 punt 4.2.1. Spoorweglawaai 
Bij komst op korte termijn van de Hanzelijn zal het geluid in de wijk sterk toenemen door 
de extra 87 goederentreinen per etmaal die vooral ’s nachts zullen rijden. 
De Spoorwegen hebben een geluidsband gemaakt waarmee men per locatie het 
toekomstige geluid kan nabootsen; dit is voor de mensen die langs de Veerallee wonen 
niet opwekkend en ook dieper in de wijk zal men de treinen zeer goed kunnen horen. 
 
Reactie op 14: 
In het kader van het tracébesluit over de Hanzelijn is een onderzoek gedaan naar de 
geluidsbelasting van de woningen in de wijk Veerallee ten gevolge van de nieuwe 
spoorlijn. Uit dit onderzoek bleek dat er in het plangebied geen hogere grenswaarden 
voor de geluidsbelasting behoefden te worden vastgesteld. Wel moesten er hogere 
waarden worden vastgesteld voor dichterbij de spoorlijn gelegen woningen aan de 
Willemsvaart buiten het plangebied. 
 
15. blz 41 pt 4.2.5. 
Intensivering door Hanzelijn 
De huidige Ysselhallen veroorzaken een aantal malen in het jaar veel geluidsoverlast. 
Als de Ysselhallen worden verplaatst naar Voorst B langs de A 28 ( op een deel van het 
vroegere Rova terrein wat wordt dan de geluidsoverlast? 
 
Reactie op 15: 
Het nieuwe bestemmingsplan voor Veerallee voorziet niet in een intensivering van het 
gebruik van de spoorlijn Zwolle –Amersfoort voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
Uit het tracébesluit over de Hanzelijn in Zwolle blijkt dat de Hanzelijn, uitgaande van de 
huidige situatie en de autonome ontwikkeling, geen invloed heeft op de risicocontour 
voor de externe veiligheid. In dat opzicht is er geen sprake van een nieuwe situatie. Er 
is reeds een transportstroom van gevaarlijke stoffen, waarvoor een normstelling van 
plaatsgebonden risico van 10–5 geldt. De risicocontour 10–5 ligt op de spoorbaan. Om 
deze reden is op het deel waar geen wijziging in de sporenligging plaatsvindt (km V1.8 
– km V2.23) geen risicocontour op de plankaarten van het tracébesluit opgenomen. Op 
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het overige deel van de Hanzelijn vinden aanpassingen aan de spoorlijn plaats en is de 
risicocontour van 30 meter ter weerszijden opgenomen op de detailkaarten van het 
tracébesluit. 
Het groepsrisico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor blijft 
in de nabijheid van het tracé van de Hanzelijn door Zwolle ver onder de oriënterende 
waarde. De richtlijnen voor het groepsrisico leveren daarom geen conflictsituaties op 
voor het Zwolse gedeelte van de Hanzelijn. 
Bij verplaatsing van de IJsselhallen naar Voorst B komen deze te liggen op een in het 
kader van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. Dit betekent dat het 
gecumuleerde geluid van alle bedrijven op dat terrein op de grens van de zone de 50 
dB(A) niet te boven mag gaan. De geluidszone van het industrieterrein Voorst loopt in 
het plangebied van het bestemmingsplan Veerallee door het Prins Clauspark. Alleen 
door een herziening van het bestemmingsplan kan deze zonegrens worden gewijzigd. 
Bij het verlenen van een milieuvergunning aan de verplaatste IJsselhallen zal moeten 
worden getoetst aan deze zonegrens. 
 
16. punt 4.2.7. 
Stemt het hier gestelde overeen met de nieuwe plannen van Vitens voor 
waterwinning?? 
 
Reactie op 16: 
In het voorontwerp was nog uitgegaan van de bestaande waterwinning. In het kader 
van het overleg over het voorontwerpbestemmingsplan is het plan ook naar Vitens ter 
beoordeling toegestuurd. Het bedrijf heeft bericht geen opmerkingen te hebben. Nu 
Vitens echter al in 2008 een deel van de waterwinning wil verplaatsen naar Schelle – 
Oldeneel en de provincie Overijssel in november en december 2007 de ontwerpen voor 
een daartoe dienende herziening van het Streekplan Overijssel 2000+ en de 
Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel ter inzage heeft gelegd, is 
hoofdstuk 4.2.7 toch geheel herschreven. Het vanaf 2008 geldende intrekgebied en 
grondwaterbeschermingsgebied worden nu beschreven. Ook kaart 9 van de toelichting, 
waarop de gebieden staan aangegeven is aangepast. Het plangebied viel geheel in het 
oude intrekgebied. De grens van het nieuwe intrekgebied loopt diagonaal door de wijk, 
waardoor alleen het zuidelijke gedeelte nog in het intrekgebied valt. Het plangebied viel 
tot aan de spoorlijn naar Kampen geheel in het oude grondwaterbeschermingsgebied. 
Nu valt alleen nog de IJsselallee in het grondwaterbeschermingsgebied. Alleen voor dat 
gedeelte is de dubbelbestemming grondwaterbeschermingsgebied nog van toepassing. 
 
17. punt 5.2.1. 
De wijk wordt uitgebreid met 5 ha nieuwe bebouwing. Het aantal woningen ligt tussen 
30 en 405 van het huidige aantal! 
 
Reactie op 17: 
Met deze opmerking zal het project Prinsenpoort worden bedoeld en niet het deel van 
de wijk dat begrepen is in het onderhavige bestemmingsplangebied. 
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18. punt 5.5 
Vitens verwacht een stijging van de grondwaterspiegel in de komende jaren en doet op 
twee plaatsen in de wijk al regelmatig metingen.  
 
Reactie op 18: 
De tekst is als volgt aangepast: “Door de gedeeltelijke verplaatsing van de waterwinning 
van het Engelse Werk naar Schelle – Oldeneel zal de grondwaterstand in de wijk 
Veerallee stijgen. Naar verwachting zijn er geen maatregelen nodig om de 
ontwateringsnorm van 0,70 meter beneden maaiveld te handhaven. Kruipruimtes en 
waterdichte kelders blijven gewoon droog. Om de ontwikkelingen te volgen zal Vitens in 
overleg met de gemeente de grondwaterstand in de wijk extra monitoren.” 
De gemeten grondwaterstanden worden opgenomen in een landelijk archief voor 
grondwaterstanden. Dit archief is te raadplegen via www.dinoloket.nl. 
In de tekst van hoofdstuk 4.2.6 “Waterbeheer” is deze ontwateringsnorm nu 
opgenomen. 
 
19. 5. Planbeschrijving 
Wat zijn structurele veranderingen? In 5.4 staat dat er geen nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen zijn opgenomen. 
Dit is niet helemaal waar want bij tennisbaan en peuterspeelzaal is meer en hogere 
bebouwing toegestaan. Het lijken misschien niet direct structurele veranderingen, maar 
in de onbebouwde zones rondom de Veerallee vindt een sluipend proces van toename 
van bebouwing en verharding plaats. Doordat dit heel geleidelijk gaat valt het niet direct 
op en raakt men eraan gewend. Zo is recent een nieuwe school naast de moskee 
verrezen, (moet nog toegevoegd op blz. 26 in de toelichting) en deze school moet weer 
uitgebreid met een gymzaal. De tennisclub wil een tijdelijke tennishal bouwen maar van 
de plankaart lees ik nu dat het ook een sporthal van 10 meter hoogte zou kunnen 
worden en er zijn geen voorschriften met betrekking tot tijdelijk gebruik, licht- en 
geluidsoverlast. 
In bijlage 2 worden wel tennisbanen met verlichting gemeld, moeten deze niet ook nog 
in dit bestemmingsplan opgenomen worden? Moet bijlage 2 wel toegevoegd als er toch 
geen structurele veranderingen mogelijk zijn? 
 
Reactie op 19: 
Met het begrip “geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen” wordt bedoeld dat er in het 
plangebied geen geheel nieuwe functies mogen komen. Er wordt niet mee bedoeld dat 
de verdere ontwikkeling van bestaande functies geheel op slot gaat. In het kader van 
het streven naar deregulering en flexibiliteit wordt aan de bestaande functies in het 
plangebied enige ruimte voor verdere ontwikkeling geboden. Gedacht kan worden aan 
de mogelijkheid voor extra aanbouwen en bijgebouwen bij woningen, maar ook aan 
enige extra uitbreidingsmogelijkheden voor scholen en sportvoorzieningen. De 
belangen van de bestaande functies in het plangebied moeten hierbij tegen elkaar 
worden afgewogen. Het resultaat van deze weging wordt vastgelegd in dit 
bestemmingsplan, waarvan de totstandkoming ter bescherming van alle 
belanghebbenden met waarborgen is omkleed tot de mogelijkheid van een 
beroepsprocedure bij de Raad van State toe. 
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De nieuwe school “Het Lumeijn” aan de Koningin Wilhelminastraat 93 zal in de 
toelichting worden vermeld. 
Bijlage 2 van de voorschriften bevat een staat van toegelaten bedrijfsactiviteiten. Deze 
staat heeft echter alleen betrekking op de bestemming bedrijfsdoeleinden. Deze 
bestemming is alleen van toepassing voor het bedrijfsterrein gelegen tussen de 
spoorlijn naar Kampen, de Veerallee en de Kamperweg. De staat geldt dus niet voor de 
bestemming sportdoeleinden. Voor het bedrijfsterrein is al in het geldende 
bestemmingsplan ter wille van de flexibiliteit een lijst opgenomen van bedrijven die 
toelaatbaar zijn. Het betreft een beperkt aantal bedrijven. Deze lijst wordt uitgebreid 
naar alle productieactiviteiten in de lichte categorieën 1 en 2, waarbij de omschrijving 
van de toegelaten bedrijven is vertaald naar de standaard bedrijfsindeling van de 
tegenwoordig in de Zwolse bestemmingsplannen opgenomen staat van 
bedrijfsactiviteiten. In de staat zal worden verduidelijkt dat op het bedrijfsterrein geen 
tennisbanen zijn toegestaan. 
 
20. Blz 58 Artikel 21 
Is dit artikel nog juist nu de waterwinning door Vitens anders wordt aangepakt en naar 
onze visie de Veerallee geen waterwingebied meer zal zijn? 
 
Reactie op 20: 
Het artikel van de dubbelbestemming grondwaterbeschermingsgebied is nog wel juist. 
Doordat wordt uitgegaan van het nieuwe grondwaterbeschermingsgebied, is het gebied, 
waarop de dubbelbestemming nu van toepassing is, beperkt tot de IJsselallee en valt 
de rest van de wijk buiten het beschermingsgebied. Verwezen wordt naar de reactie op 
punt 16. 
 
21. De voorschriften 
De begripsbepalingen gaan zeer gedetailleerd over bebouwing. Woorden als tuin, 
verharding, groenvoorziening, opritten, parkeervoorzieningen, erf- en 
terreinafscheidingen, park, wijkgroen, enz. enz. vragen ook om een omschrijving. 
Voorstel is dus de begrippenlijst aan te vullen. 
 
Is het mogelijk de kapvergunning als bijlage toe te voegen?  
 
Heeft het zin de voortuinen als tuin te bestemmen als ze al helemaal verhard zijn en 
voor parkeren gebruikt worden? Dan geldt regel  5.1a  al niet meer. Met dit voorschrift 
kan je dus iets doen, neem op in de toelichting!  
Ook het terrein bij de garageboxen achter de Irenestraat voldoet niet aan de 
bestemming Tuin T want dit gebied is vrijwel geheel verhard.  
Ik stel voor voorschriften toe te voegen waarin het onmogelijk wordt de voortuin geheel 
te verharden en te laten afwateren op het riool. 
 
Reactie op 21: 
In de begripsbepalingen worden alleen woorden opgenomen in het geval dat de 
bestemmingsomschrijvingen en het woordenboek van Van Dale geen uitsluitsel geven. 
Via het digitale loket op internet is het mogelijk informatie over een kapvergunning te 
verkrijgen. Daarbij kan ook de Bomenverordening worden ingezien. Om de omvang van 
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de bestemmingsplanboekwerken hanteerbaar te houden worden er geen andere 
verordeningen als bijlage in opgenomen. 
De bestemmingsomschrijving van tuin geeft aan dat opritten, parkeervoorzieningen en 
paden deel uit kunnen maken van een tuin. In het kader van de deregulering wordt het 
aan de gebruikers van de voortuinen overgelaten in welke mate zij deze willen 
verharden. 
Bij nieuwbouw wordt tegenwoordig bezien hoe het hemelwater door diepe infiltratie 
weer in de grond kan worden teruggebracht zonder gebruik te maken van het 
rioolstelsel. Een en ander vereist het opleggen van specifieke technische voorwaarden 
gekoppeld aan de uitgifte van de bouwkavels. Dit is bij bestaande bebouwing niet aan 
de orde. Wel zal bij planmatige vernieuwing van het bestaande gemengde rioolstelsel 
het op de wegen en daken van bouwwerken vallende regenwater via 
infiltratievoorzieningen in de bodem worden gebracht bij gebleken geschiktheid van de 
bodem en wegcunetten en met inachtneming van eventuele beperkingen vanwege de 
aanwijzing van het plangebied als grondwaterbeschermingsgebied. Als afvoer in de 
bodem niet mogelijk is, zal in principe afvoer naar oppervlaktewater plaatsvinden. 
 
 
22. De plankaart 
Toevoegen als groenvoorzieningen: 

 De groenvoorziening in de bocht van de Julianastraat 
 De groenstroken in de Bernhardstraat, de Beatrixstraat en de Irenestraat 
 De twee kleinere stukken groene middenberm in de Oranje Nassaulaan. 

 
Het bouwvlak in sportvoorziening van kleur veranderen, groen is hier zeer misleidend, 
het kan beter ingedeeld bij Maatschappelijke doeleinden. 
Belangrijke bomen voor de groenstructuur met stippen op de plankaart tekenen, zowel 
die op privé- als op gemeente grond en voorschriften hiervoor toevoegen. 
 
Reactie op 22: 
In het kader van het streven naar deregulering wordt alleen groen dat onderdeel 
uitmaakt van de hoofdgroenstructuur en de wijkgroenstructuur tot groen bestemd, 
waarbij voor de wijkgroenstructuur nog de beperking geldt dat een oppervlak minstens 
100 m² moet bedragen. De hoofdgroenstructuur en de wijkgroenstructuur staan op kaart  
7 van de toelichting aangegeven. Ander groen maakt onderdeel uit van andere 
bestemmingen, waarbij met name aan de bestemming verkeers- en verblijfsdoeleinden 
van de woonstraten moet worden gedacht. Over een eventuele andere indeling van het 
groen in de woonstraten zal altijd overleg met de wijkbewoners worden gevoerd. 
De plankaart is getekend conform de richtlijnen van de standaard “Op de digitale leest” 
van het Nederlands Instituut van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV). 
Daarbij dient de kleur van een bouwvlak van een bestemming een donkerder kleurtint 
van de kleur van die bestemming te krijgen. Door deze standaardisering wordt de 
bestemming sportdoeleinden met de erbij behorende bouwvlakken in alle 
bestemmingsplannen op dezelfde wijze gepresenteerd, hetgeen het gebruik van de 
plannen aanzienlijk gemakkelijker maakt. 
Opname van het bouwvlak in de bestemming maatschappelijke doelenden betekent dat 
naast sportvoorzieningen ook medische en onderwijsvoorzieningen alsmede bijzondere 
woonvormen mogelijk worden. Dit is een te ver gaande verruiming van de 
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functiemogelijkheden op deze plaats. Bovendien dient door de situering van deze 
nieuwe geluidsgevoelige functies in de nabijheid van de Kamperweg, de Rieteweg en 
de Rijksweg A28 alsmede de spoorbaan Zwolle – Kampen een geluidsonderzoek naar 
de gevolgen van deze situering te worden opgestart. Sportvoorzieningen zijn niet 
geluidsgevoelig in de zin van de Wet en het Besluit geluidhinder, waardoor dit 
onderzoek voor een verruiming van de bouwmogelijkheden voor deze voorzieningen 
niet nodig was. 
In het kader van het streven naar deregulering worden de belangrijke bomen niet met 
stippen op de plankaart aangeduid en worden er geen specifieke voorschriften voor die 
stippen toegevoegd. Dit geldt zowel voor privé- als voor gemeentegrond. De 
bomenverordening geeft al een afdoende bescherming. Verder wordt verwezen naar de 
reactie op punt 5. 
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Bijlage: Overzicht beleidsnota’s 
 
Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de volgende beleidsuitspraken gebruikt: 
 

 Structuurplan 1996 
 Groenbeleidsplan maart 1998 
 Coffeeshopbeleid oktober 1998 
 Nota Sportambitie 2005 Gemeente Zwolle 1999 
 Streekplan Overijssel 2000+ 
 Nota Speelruimte in Zwolle juli 2000 
 Kwaliteit binnen bereik, gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, februari 2001 
 Dynamiek van Oud & Nieuw, Zwols monumenten- en archeologie beleid 2001 
 Kadernota Detailhandel Zwolle juni 2003 
 Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen, provincie Overijssel februari 

2003 
 Prostitutiebeleid in Zwolle maart 2003 
 Welstandsnota juni 2004 
 Nota Sportaccommodatiebeleid 2005 
 Bomenverordening 2005 
 De kracht van Zwolle Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) 2005-2009 
 Milieuvisie december 2005 
 Algemene Bijgebouwenregeling 2007 
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