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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 de meeste thans 
geldende bestemmingsplannen vervangen door slechts 18 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. 
 
Met dit bestemmingsplan voor Zwolle-zuidoost worden 47 plannen grotendeels 

vervangen. 
 
Dit bestemmingsplan bestaat uit de plankaart met de daarbij behorende 

bestemmingsregels 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 
Zwolle-zuidoost. 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 omvat de wijken Ittersum, Ittersumerlanden en Ittersumerbroek, Geren, 
Gerenlanden, Gerenbroek en het landgoed Zandhove. Woonwijk De Oude Mars maakt 
geen onderdeel uit van het plangebied. Hiervoor wordt een apart op ontwikkeling gericht 

bestemmingsplan gemaakt. 
 
De globale begrenzing van het plangebied wordt aan de oostzijde gevormd door de 

spoorlijn Zwolle – Almelo tot aan het fietsviaduct onder de Wijheseweg in de wijk 
Gerenbroek. Vanaf het viaduct loopt de grens langs de zuidrand van de wijk Gerenbroek 
en via De Mars in zuidelijke richting en vervolgens langs de noordzijde van landgoed 

Zandhove oostwaarts richting de Wijheseweg. De Wijheseweg zelf vormt het laatste deel 
van de oostelijke begrenzing. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door 
Hollewandsweg en de zuidrand van de wijk Ittersumerbroek. De spoorlijn Zwolle- 

Deventer vormt de westelijke begrenzing. 
 
De exacte 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.” 

 
Als gevolg van de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ter vervanging van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) per 1 juli 2008 is de artikel 19 procedure komen 

te vervallen. Binnen de nieuwe wet heeft het bestemmingsplan weer een centrale positie 
gekregen in het ruimtelijk beleid. Het beschikken over actuele bestemmingsplannen is 
daardoor nog belangrijker geworden. 
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1.4 Geldende bestemmingsplannen 
 

In het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen waarvan de plangrenzen zijn 
aangegeven op kaart 3: 
 

1200A 
Bestemmingsplan Ittersum (1957), vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 1957, 
nr. 11, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 8 juli 1958, 

nr. 98237; 
 
1200B 

Bestemmingsplan Partiële herziening Ittersum (1959), vastgesteld bij raadsbesluit van 27 
juni 1960, nr. 5a, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 
31 januari 1961, nr. 82672; 

 
1200C 
Bestemmingsplan Partiële herziening Ittersum (1957), vastgesteld bij raadsbesluit van 23 

april 1959, nr. 16a, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 
8 december 1959, nr. 43918; 
 

1201 
Bestemmingsplan Ittersum - Zuid, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 augustus 1971, nr. 
326a/4998, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 24 

januari 1972, nr. 60252 afd.2; 
 
1202 

3e uitwerking bestemmingsplan Zwolle-zuid, vastgesteld bij besluit van burgemeester en 
wethouders, nr. 85311, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit 
van 2 oktober 1979, nr. 47507, afd. 2; 

 
1204 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid (17e uitwerking), vastgesteld bij 

besluit van burgemeester en wethouders van 15 maart 1988, nr. 132601, goedgekeurd 
door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 27 mei 1988, nr. rgp 8800533; 
 

1205 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid (17e uitwerking), vastgesteld bij 
besluit van burgemeester en wethouders van 19 november 1985, nr. 117904, 

goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 25 februari 1086, 
nr. 57402, afd.2; 
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2600 

Bestemmingsplan ´Zwolle-zuid´, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 juni 1974, nr. 
245/8740, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 17 juni 
1975, nr. 13342, afd. 2 en  bij Koninklijk Besluit, nr. 54 van 18 april 1977 alsnog 

goedkeuring onthouden aan bepaalde plandelen; 
 
2603 

Bestemmingsplan Zandhove – Verlengde IJsselallee, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 
maart 1990, nr. 52A/90415, (gedeeltelijk) goedgekeurd door gedeputeerde staten van 
Overijssel bij besluit van 20 november 1990, nr. RGP 90/673; 

 
2604 
Bestemmingsplan IJsselallee – Cameraarlaan - Oldeneelallee, vastgesteld bij 

raadsbesluit van 28 september 1992, nr. 243, goedgekeurd door gedeputeerde staten 
van Overijssel bij besluit van 16 februari 1993, nr. RGP 92/1686; 
 

2700 
Bestemmingsplan Zwolle-zuid – Herziening Geren, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 
januari 1983, nr. 12, (gedeeltelijk) goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel 

bij besluit van 20 september 1983, nr. 180955; 
 
2800 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 1e uitwerking, vastgesteld bij besluit 
van burgemeester en wethouders van 19 april 1977, nr. 773898, goedgekeurd door 
gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 7 juni 1977, nr. 76146; 

 
2801 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 2e uitwerking, vastgesteld bij besluit 

van burgemeester en wethouders van 15 november 1977, nr. 76860, goedgekeurd door 
gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 21 februari 1978, nr. 91989, afd. 2; 
 

2802 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 1e uitwerking, 1e wijziging, 
vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 3 mei 1988, nr. 133423, 

goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 7 juli 1988, nr. 
rgp8800835; 
 

2900 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 4e uitwerking vastgesteld bij besluit 
van burgemeester en wethouders van 3 juli 1979, nr. 85150, goedgekeurd door 

gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 4 september 1979, nr. 46024; 
 
2901 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 5e uitwerking vastgesteld bij besluit 
van burgemeester en wethouders van 4 september 1979, nr. 86010, goedgekeurd door 
gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 20 november 1979, nr. 52011; 

 

11/89

 



90 

 

Datum 31 mei 2010 

Titel toelichting bestemmingsplan Zwolle-zuidoost 
 

2902 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 5e uitwerking, 1e wijziging 
vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 8 november 1983, nr. 
105211, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 13 

december 1983, nr. 189089, afd.2; 
 
2903 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 5e uitwerking, 2e wijziging 
vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 10 juli 1984, nr. 111096, 
goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 9 oktober 1984, nr. 

10701, afd.2; 
 
2904 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 6e uitwerking vastgesteld bij besluit 
van burgemeester en wethouders van 8 juli 1980, nr. 88220, goedgekeurd door 
gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 26 oktober 1983, nr. 183072; 

 
2905 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 6e uitwerking, 1e wijziging 

vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 2 augustus 1983, nr. 
106327, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 14 oktober 
1980, nr. 79684, afd. 2; 

 
2906 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 5e uitwerking, 3e wijziging 

vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 10 juli 1984, nr. 110586, 
goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 2 oktober 1984, nr. 
10700, afd.2; 

 
3000 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 8e uitwerking, vastgesteld bij besluit 

van burgemeester en wethouders van 17 maart 1981, nr. 90306, goedgekeurd door 
gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 23 juni 1981, nr. 104900, afd.2; 
 

3001 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 8e uitwerking, 1e wijziging, 
vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 4 augustus 1981, nr. 95995, 

goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 22 september 
1981, nr. 115515, afd.2; 
 

3002 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 9e uitwerking, vastgesteld bij besluit 
van burgemeester en wethouders van 22 april 1981, nr. 90306, goedgekeurd door 

gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 2 juni 1981, nr. 106589, afd.2; 
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3003 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 10e uitwerking, vastgesteld bij besluit 
van burgemeester en wethouders van 16 juni 1981, nr. 95227, goedgekeurd door 
gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 4 september 1981, nr. 112032, afd.2; 

 
3004 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 11e uitwerking, vastgesteld bij besluit 

van burgemeester en wethouders van 1 september 1981, nr. 95791, goedgekeurd door 
gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 3 november 1981, nr. 117052, afd.2; 
 

3006 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, niveau 5, centrum II, vastgesteld bij 
besluit van burgemeester en wethouders van 19 februari 1985, nr. 113261, goedgekeurd 

door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 4 juni 1985, nr. 31793, afd.2; 
 
3007 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, niveau 5, centrum III, vastgesteld bij 
besluit van burgemeester en wethouders van 7 mei 1985, nr. 115521, goedgekeurd door 
gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 13 augustus 1985, nr. 38354, afd.2; 

 
3008 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O.  , niveau 5, centrum IV, vastgesteld bij besluit van 

burgemeester en wethouders van 28 mei 1985, nr. 115307, goedgekeurd door 
gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 3 september 1985, nr. 40712, afd.2; 
 

3009 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, niveau 5, centrum V, vastgesteld bij 
besluit van burgemeester en wethouders van 28 mei 1985, nr. 115356, goedgekeurd 

door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 27 augustus 1985, nr. 40847, 
afd.2; 
 

3010 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, niveau 5, centrum V, 1e wijziging, 
vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 1 april 1986, nr. 120715, 

goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 13 mei 1986, nr. 
69643, afd.2; 
 

3011 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, niveau 5, centrum VI, vastgesteld bij 
besluit van burgemeester en wethouders van 25 juni 1985, nr. 116561, goedgekeurd 

door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 8 oktober 1985, nr. 51957, afd.2; 
 
3012 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 13e uitwerking, vastgesteld bij besluit 
van burgemeester en wethouders van 12 maart 1985, nr. 114600, goedgekeurd door 
gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 7 juni 1985, nr. 33088, afd.2; 
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3013 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 13e uitwerking, 1e wijziging, 
vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 30 september 1986, nr. 
123689, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 5 

november 1986, nr. 85486, afd.2; 
 
3014 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, niveau 5, centrum VII, vastgesteld bij 
besluit van burgemeester en wethouders van 22 september 1987, nr. 129628, 
goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 11 november 1987, 

nr. rgp8701017, afd.2; 
 
3016 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, niveau 5, centrum VIII, vastgesteld 
bij besluit van burgemeester en wethouders van 10 april 1989, nr. 138790, goedgekeurd 
door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 15 juni 1989, nr. rgp89/787, 

afd.2; 
 
3017 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, 9e uitwerking, 1e wijziging, 
vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 14 september 1982, nr. 
101754, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 10 

november 1982, nr. 152645, afd.2; 
 
3018 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid, niveau 5, centrum IX, vastgesteld bij 
besluit van burgemeester en wethouders van 28 januari 1992, nr. 921-1876, 
goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 9 april 1992, nr. 

RGP 92/254; 
 
3020 

Bestemmingsplan Winkelcentrum Zwolle-zuid, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 mei 
2006, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 11 
september 2006, nr. RWB/2006/1776; 

 
3100 
Bestemmingsplan Zwolle-zuid 2e herziening, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 maart 

1980, nr. 103, van rechtswege goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel op 
27 januari 1981 en onherroepelijk geworden bij Koninklijk Besluit van 22 augustus 1983 
nr. 21;  

 
3101 
Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid Ittersumerbroek Deelplan 1, 

vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 13 juli 1990, nr. 90-12916, 
goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 19 september 
1990, nr. RGP 90/1263; 

 

14/89

 



90 

 

Datum 31 mei 2010 

Titel toelichting bestemmingsplan Zwolle-zuidoost 
 

3102 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid Ittersumerbroek Deelplan 1A, 
vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 9 april 1991, nr. 911-8135, 
goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 3 mei 1991, nr. 

RGP 91/671; 
 
3103 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid Ittersumerbroek Deelplan 2, 
vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 7 april 1991, nr. 921-8315, 
goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 19 mei 1992, nr. 

RGP 92/599; 
 
3104 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid Ittersumerbroek Deelplan 3, 
vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 14 juli 1992, nr. 921-16187, 
goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 1 september 1992, 

nr. RGP 92/1193; 
 
3105 

Bestemmingsplan ex artikel 11 W.R.O. Zwolle-zuid Ittersumerbroek Deelplan 4, 
vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 22 februari 1994, nr. 941-
5017, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 1 september 

1992, nr. RGP 92/1193; 
 
3150 

Bestemmingsplan Ittersumerbroek Waterschapsdepot, vastgesteld bij raadsbesluit van 
22 maart 1993, gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij 
besluit van 10 augustus 1993, nr. RGP/93/757; 

 
702 
Bestemmingsplan Buitengebied Zwolle, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 juni 1979, nr. 

217, gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 21 
oktober 1980, nr. 79565, afd. 2, gedeeltelijk goedgekeurd en onherroepelijk geworden bij 
Koninklijk Besluit van 27 juni 1986, nr. 112; 
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2 Beschrijving bestaande situatie 

2.1 Ontstaansgeschiedenis1 
 
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw maakte Zwolle een stormachtige groei door. 
Deze bloei was te danken aan een complex van factoren. Belangrijk was in ieder geval 

de centrale verkeersgeografische ligging en het gunstige woonklimaat in combinatie met 
voldoende ruimte voor uitbreiding. Daarnaast was het ruimtelijk beleid van het Rijk vanaf 
de jaren zestig gericht op gebundelde deconcentratie. De groei van Nederland moest 

niet alleen plaatsvinden in het westen van Nederland maar verspreid worden binnen 
krachtige regionale centra, ook buiten de Randstad.  
 

Een kapitale locatiesubsidie van het Rijk maakte het mogelijk om na het behalen van de 
titel groeistad de uitgestrekte woonwijk Zwolle-zuid te verwezenlijken. Een financiële duw 
in de rug was onmisbaar om de hier gelegen spoorbarrière te overbruggen. De 

ontsluiting van het groene weidegebied aan de overkant van de rails vergde zeer 
kostbare investeringen in de vorm van nieuwe toegangswegen, viaducten en tunnels, 
waaronder de ter plekke van de voormalige overlaat aangelegde Van Karnebeektunnel. 

Een contract met de rijksoverheid regelde dat er in de zuidelijke nieuwbouwwijk 10.000 
woningen zouden verrijzen. Een nieuw fenomeen was de nauwe betrokkenheid van 
projectontwikkelaars bij de uitvoering van de deelplannen. In Zwolle-zuid bouwde men 

vanaf 1977 stap voor stap in een tijdsbestek van ruim twintig jaar onder andere 
Gerenlanden, Gerenbroek, Ittersumerlanden, Ittersumerbroek (Zwolle-zuidoost) en 
Oldenelerbroek Oldenerlanden, en Schellerbroek  (Zwolle-zuidwest). De namen van 

deze wijken verwijzen naar de buurtschappen die door de stad werden opgeslokt. 
 
Door zijn lange ontstaansgeschiedenis vormt Zwolle-zuid een staalkaart van de in de 

loop der tijd gewijzigde stedenbouwkundige en architectonische opvattingen. De eerste 
buurten laten evenals de Aalanden een labyrintische bloemkoolstructuur van woonerven 
zien, de latere uitbreidingen hebben een veel formeler uiterlijk, met een heldere 

structuur. Wat de uitbreidingswijken wel gemeen hebben is het feit dat het 
oorspronkelijke landschap bij de planontwikkeling nauwelijks van invloed is geweest op 
de stedenbouwkundige verkaveling. De oude linten en uitvalswegen zijn gehandhaafd, 

maar op tal van plaatsen aangetast en doorsneden door de nieuwe infrastructuur. 
 
 

 

                                                      
 1 ten Hove, Jan, Geschiedenis van Zwolle, Zwolle 2005 
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Kaart 4 bevat een kopie uit de historische atlas van de situatie rond 1917. 

 
 

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. 
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De door de gemeente zelf opgestelde Archeologische Waarderingskaart Zwolle (AWZ) is 

fijnmazig van karakter. 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. 
 

29 Hoog Zuthem - Waardering: 50 % - Toponiem: De Roskam 
De Roskam was net als het aan de overzijde gelegen huis de Hollewand een van de vele 
herbergen in het gebied. Over de daadwerkelijke ouderdom is (nog) niet veel bekend. In 

1828 bestond het huis al. 
 

31 Hoog Zuthem - Waardering: 100% - Toponiem: De Vrijhof 
In de winter van 1998-99 zijn op deze locatie opgravingen verricht naar de boerderij de 
Vrijhof. Wat echter te voorschijn kwam waren grondsporen uit de IJzertijd. Ook hier bleek 
sprake te zijn van een dekzandrug langs de Aalvangersweg, waarop niet alleen in de 

prehistorie gewoond werd, maar waarop in de Late Middeleeuwen ook woningen 
verrezen. 
 

58 Hoog Zuthem - Waardering: 50 % - Toponiem: Het Zand 
Dit gebied omvat het totale grondgebied van het landgoed Zandhove. Zandhove is 
ontstaan uit een boerenerf het Zand, waarbij een spijker is gebouwd. Het erf het Zand en 

het spijker komt voor het eerst in het vuurstedengeld van 1675 voor. Uit welke periode 
het erf en spijker dateren is niet bekend. Beide gebouwen waren in 1675 eigendom van 
Albert Molkenbour. Deze Albert was burgerhopman en werd in 1681 benoemd tot schout 

van Dalfsen. Door financiële perikelen en een daardoor ontstane strijd met zijn zus over 
de bezittingen in Ittersum werd de helft van zijn bezittingen in 1702 bij executie verkocht 
aan Samuel Johannes  Scriverius 
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Hij liet het spijker vervangen door een buitenhuis het Huis op ´t Zandt. Na lang eigendom 

te zijn geweest van verschillende leden van de familie Scriverius kwam Zandhove in 
1828 in handen van de steenrijke Johannes Sebastiaan Van Naamen van Eemnes, een 
telg uit een oude stedelijke regentenfamilie.  Na 1902 kwam het huis via Henriette 

Wilhelmina van Naamen van Eemnes in handen van jonkeer mr. Daniel de Blocq van 
Haersma de With. 
In 1942 werden het huis en omringende tuin en bos verkocht door weduwe De With aan 

Barend Laverman. Laverman werd beschuldigd van werkzaamheden voor de 
Wehrmacht en collaboratie en is na de bevrijding in 1945 gearresteerd. In 1947 is beslag 
gelegd op zijn bezit. Zandhove kreeg vanaf die tijd een bestemming als 

verpleeginrichting en sanatorium. Tegenwoordig is het nog steeds een 
verpleeginrichting. De boerderijen en het onroerend goed in de omgeving van de 
buitenplaats zijn pas in 1974 overgegaan naar de gemeente Zwolle.  

Zandhove ligt voor een deel op een natuurlijke dekzandrug en een jong rivierduin. In de 
ondergrond kunnen archeologische sporen uit de prehistorie en middeleeuwen aanwezig 
zijn. Of op de plek van het landhuis zelf en de vele later bijgebouwde vleugels ook nog 

sporen aanwezig zijn is niet bekend. 
 

68 Gerenbroek - Waardering: 50 % - Toponiem: Buurschap Ittersum 
In dit gebied dat wordt begrensd door de Oldeneelallee, de Nieuwe Deventerweg / 
Hollewandsweg en de waterloop die parallel ligt aan de Rietbergmate heeft al in de 14de 
eeuw een belangrijk goed Ittersum gelegen. Waar dit oude huis exact heeft gelegen is 

onduidelijk. Het huidige Huize Ittersum, kantoor KWS, ligt mogelijk niet op de plek van 
het oude stamhuis. Dit huis staat al wel op de Hottingerkaart aangegeven. Bij het huis 
hoorde ook een boerderij. Op het kadastrale minuutplan uit 1832 zijn verder in het gebied 

nog vier erven te vinden waarvan er twee een naam hebben: de Timmerman en Den 
Belt. Alleen het erf Den Belt gaat vermoedelijk verder terug. Dit is immers het enige huis 
wat op de oudere Hottingerkaart uit 1773-1794 is aangegeven. In de buurschap Ittersum 

wordt in verschillende publicaties melding gemaakt van een huis Vogelweide. Dit huis 
schijnt bezit te zijn geweest van de bisschop van Utrecht. De aard en de ligging van het 
huis is echter niet bekend. 

 

69 Gerenlanden - Waardering: 50 % - Toponiem: De Ittersumer Luure en Buurschap 
Ittersum 
Het gebied tussen de Ittersumallee, Nieuwe Deventerweg, Oldeneelallee, 
Bloksteeg/Gerenpad/Munterkamp/Splijtloffpad en de Oldeneelallee ligt vermoedelijk op 
een natuurlijke dekzandrug. Op het kadastrale minuutplan is te zien dat de oostelijke 

grens van het gebied wordt gevormd door een sloot. Deze sloot was tevens de grens 
tussen het grondgebied van de stad Zwolle en Zwollerkerspel. Tegenwoordig ligt op de 
plek van de sloot voor een groot deel een fietspad: het Gerenpad. In het gebied zijn in 

1832 vier boerderijen aangegeven die ook op de Hottingerkaart 1773- 1794 al 
voorkomen. Op de Hottingerkaart valt op dat de vier boerenerven de kern van de 
buurschap Ittersum lijken te vormen. De boerderijen hebben daarom een grote 

ouderdom en gaan vermoedelijk tot aan de Middeleeuwen terug. 
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70 Ittersumerbroek - Waardering: 50 % - Toponiem: Den Esch 
In dit gebied dat wordt begrensd door de IJsselcentraleweg, Hollewandsweg, de 
Schemerhornstraat en het Van Schaikpad is in 1990 een nederzetting uit de Bronstijd 
aangetroffen. Tijdens diverse opgravingen tussen 1993 en 1997 zijn nog meer sporen 

van erven uit de Midden- en Late-Bronstijd (1200-800 v. Chr.) en de Vroege IJzertijd 800 
v-chr-0) aangetroffen. Naast erven zijn er zelfs ronde cirkels van paalsporen 
waargenomen die geïnterpreteerd zijn als zonnekalenders. Opmerkelijk is de vondst van 

een klein standvoetbekertje, een verwijzing naar een graf uit de Standvoetbekercultuur. 
Tegenwoordig zijn delen van de wijk Ittersumerbroek te beschouwen als 0 % gebieden. 
Het gaat dan om de terreinen van de vijver en bijbehorende waterlopen en delen van de 

opgegraven wegcunetten. Onder de nieuwbouw kunnen echter nog veel sporen bewaard 
zijn gebleven. Vooral onder het bosperceel tussen de vijver en de 
Staatssecretarislaan/Van Schaikstraat zijn nog veel sporen te verwachten. 

 

71 Ittersum - Waardering: 50 % - Toponiem: Ittersumer Wei- en Hooilanden 
Het gebied tussen de spoorlijn Zwolle-Deventer, Nieuwe Deventerweg en Oldeneelallee 

ligt op een dekzandrug. Op het kadastrale minuutplan uit 1832 staan aan deze zijde van 
de Nieuwe Deventerweg drie kleine erven aangegeven. Alleen het meest oostelijke erf 
heeft een naam: de Snijder. Dit erf was eigendom van kapper Hermannus van den Beld. 

Van de overige twee erven is geen naam overgeleverd. Het gebouw tegenover het erf 
Disselhof behoort bij dit erf en is vermoedelijk niet meer dan een schuur of bijgebouw. 
Het gebouw staat enigszins schuin georiënteerd op de Nieuwe Deventerweg en is 

eigendom van Jan Middelburg. Ook deze drie gebouwen staan al op de Hottingerkaart 
uit de periode 1773-1794 aangegeven.  
 

326 Wijk: de Geren - Waardering: 50% - Toponiem: De Schellerhoek 
Het gebied tussen de IJsselallee, Oldermannenlaan, Van den Toernebelt, 
Meensliedenlaan, Ittersumallee en de Bloksteeg ligt vermoedelijk op een natuurlijke 

dekzandhoogte. Op oud kaartmateriaal valt in dit gebied weinig te ontdekken. Op het 
kadastrale minuutplan uit 1832 staat alleen de Bloksteeg aangegeven. Deze Bloksteeg 
vormde vanouds de grens tussen twee gebieden: Schellerhoek en De Blokken. 

Archeologisch onderzoek ten zuiden van de Van den Toernebelt heeft aangetoond dat 
de zandhoogte al in het Mesolithicum in gebruik is genomen. Naast twintig brandkuilen 
zijn ook enkele stukken vuursteen en een aardewerkfragment uit het Laat Neolithicum of 

Vroege Bronstijd aangetroffen. Deze scherf vorm mogelijk een indicatie voor een 
nederzetting ergens in de nabijheid van het onderzoeksgebied. 

 

327 Ittersumerlanden - Waardering: 50 % - toponiem: Ittersumer Wei- en Hooilanden 
Het gebied tussen de Oldeneelallee, Nieuwe Deventerweg, IJsselcentraleweg en de 
Ministerlaan ligt op dezelfde dekzandrug als de hierboven genoemde gebieden. In dit 

gebied zijn op de Hottingerkaart en het kadastrale minuutplan uit 1832 geen gebouwen 
aangegeven. Later in de 19de eeuw is langs de Nieuwe Deventerweg een school 
gebouwd. Deze school die later dienst deed als brandweerkazerne bestaat nog steeds 

en wordt tegenwoordig gebruikt als woonhuis. Archeologische sporen in het gebied gaan 
mogelijk terug tot de prehistorie en volle middeleeuwen. 
 

21/89

 



90 

 

Datum 31 mei 2010 

Titel toelichting bestemmingsplan Zwolle-zuidoost 
 

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 
Om de gewenste afstemming tussen vorm en functie van de weg te kunnen bereiken, is 
het wegennet gecategoriseerd naar een aantal te onderscheiden verkeersfuncties. Bij de 
categorie-indeling is aangesloten bij de landelijk ontwikkelde richtlijnen hiervoor. 

 
Gebiedsontsluitingsweg A: 
De IJsselallee en Wijheseweg hebben een essentiële gebiedsontsluitende functie. Dit 

zijn wegen waar het verkeer zo goed mogelijk met zo min mogelijk verstoringen kan 
doorstromen. Deze wegen hebben een regionale binding en zijn gericht op de 
stroomfunctie. Deze gebiedsontsluitingswegen worden uitgevoerd met gescheiden 

rijbanen en de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is 70 km/uur. Op deze 
wegen mogen de bromfietsers niet op de rijbaan rijden.  
 

Gebiedsontsluitingsweg B 
Dit zijn wegen met hoofdzakelijk een lokale binding en een ontsluitende functie, gericht 
op het bereikbaar maken van wijken en kernen. Ook hier is een goede doorstroming van 

belang, maar de nadruk ligt op de mogelijkheid dat er op kruispunten veelvuldig 
uitwisseling van verkeer plaatsvindt van en naar andere wegen. Dit type weg heeft een 
overrijdbare rijbaanscheiding en fietsvoorzieningen. Bromfietsers bevinden zich in 

principe op de rijbaan. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is 50 km/uur.  
In Zwolle-zuidoost zijn de volgende wegen aangewezen als gebiedsontsluitingsweg B:  
Ittersumallee, Oldeneelallee, IJsselcentraleweg, Nieuwe Deventerweg (gedeelte tussen 

Oldeneelallee en IJsselcentraleweg) en Hollewandsweg. 
 

Erftoegangswegen 
De overige wegen in het gebied zijn aangewezen als erftoegangsweg. Tot deze 
categorie behoren de woonerven, waar stapvoets gereden mag worden, en de 
woonstraten met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Op erftoegangswegen dienen de 

verkeersdeelnemers er rekening mee te houden dat het verkeer langs de hele weg zijn 
herkomst of bestemming heeft. 
 

In Geren, Gerenlanden, Gerenbroek, Ittersumerlanden en Ittersumerbroek zijn veel 
woonerven. Dit is kenmerkend voor de periode waarin dit deel van de wijk is ontwikkeld. 
In de periode van 1999 tot en met 2002 is Zwolle-zuidoost duurzaam veilig ingericht. Er 

zijn zo groot mogelijk aaneengesloten gebieden aangewezen als 30 km/uur-zone en er 
zijn op diverse punten (sobere) maatregelen getroffen om de snelheid te verlagen en de 
veiligheid te verhogen. Het gaat ondermeer om de aanleg van plateaus, drempels, 

geleiders, versmallingen en andere verkeersremmende maatregelen. 
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Openbaar vervoer 
Alle woongebieden in Zwolle-zuidoost worden door het openbaar vervoer ontsloten. De 
stadsbuslijnen 2 en 4 zorgen mede door de hoge frequentie voor een goede 
bereikbaarheid van het centrum en andere delen van de stad. Ook de plusbus (lijn 10) 

rijdt door het gebied. Het gaat hier om zogenaamde verbindende lijnen. 
In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (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; 
- het geen substantiële vertraging van de onbelemmerende doorrijtijd oplevert; 

- en een afstand van 200 tot 300 meter tussen de maatregelen wordt 
aangehouden.  

 

Fietsverkeer 
Het fietsroutenetwerk van Zwolle bestaat uit hoofdfietsroutes en overige (recreatieve) 
fietsroutes.  

De belangrijkste hoofdfietsroutes in Zwolle-zuidoost zijn: 
- het vrijliggende fietspad tussen de spoorlijn Zwolle – Deventer en de 

Oldermannenlaan; 

- Nieuwe Deventerweg – Hollewandsweg (deels fietsstroken/deels vrijliggend); 
- Oldeneelallee (deels fietsstroken/deels vrijliggend); 
- De route Bloksteeg – Gerenpad (overwegend vrijliggend); 

- Thorbeckelaan (geen fietsvoorzieningen aanwezig).  
De (vrijliggende) fietspaden hebben een belangrijke doorgaande verkeersfunctie en 
hebben daarom waar mogelijk /noodzakelijk voorrang op het kruisende verkeer. 

  

Parkeren 
In Zwolle-zuidoost vindt momenteel geen betaald parkeren plaats. Op een aantal locaties 

is sprake is van een hoge parkeerdruk, veelal bij scholen en andere 
verkeersaantrekkende voorzieningen. 
 

In de bouwverordening zijn normen opgenomen, op basis waarvan de Gemeente Zwolle 
voorschrijft hoeveel parkeerplaatsen er bij nieuwbouw (of ingrijpende verbouwingen) 
aangelegd moeten worden. Zwolle-zuidoost bevindt zich (op basis van de indeling van 

wijken voor het vaststellen van de te hanteren parkeernorm) buiten de zogenaamde 
´schil´ van Zwolle en het is getypeerd als een gebied met een matig stedelijk karakter. 
Voor de exacte parkeernormen wordt verwezen naar de bouwverordening.  

2.2.2.2. Groenstructuur 
 

Een overzicht van de groenstructuur is weergegeven op kaart 7. 
 

Structuurgroen in de zin van het structuurplan 2020 
Zwolle-zuidoost is gesitueerd op een evenwijdig aan de IJssel liggende zandrug en in de 
laagtes aan weerszijden daarvan. Het oude dorp Ittersum en het landgoed Zandhove 
liggen op de zandrug. De oude landroute, die deze hoge en droge delen met elkaar en 

met de stad Zwolle verbindt, wordt vanouds gekenmerkt door een begeleiding met zware 
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bomenrijen (lanen), zoals de Nieuwe Deventerweg en de Hollewandsweg. Door de 

aanleg van het spoor is deze oude route naar Deventer vlakbij de stad omgebogen (nu 
Oldemannenlaan). Het structuurgroen bestaat hierdoor in het centrale deel van de wijk 
uit een as van droge groene verbindingen. De bomenstructuur moet hier in stand worden 

gehouden en versterkt. Zowel het dwars- als lengteprofiel moeten hun groene karakter 
behouden. Het landgoed Zandhove behoort eveneens in zijn geheel tot het 
structuurgroen. Het is een gebied met hoge natuurlijke en landschappelijke waarden en 

de aanwezige bebouwing in de vorm van twee maneges, een verpleeghuis, een 
tuinbouwbedrijf en enkele woningen moet worden gebruikt en ontwikkeld met 
inachtneming van de natuurlijke en landschappelijke waarden. 

 
Aan weerszijden van de zandrug in de laagten zijn vanouds weteringen (gegraven 
waterlopen) aanwezig voor de afwatering. Aan de westelijke rand van het plangebied 

geldt dat voor de Steenwetering, aan de oostelijke rand van het plangebied voor een 
zijtak van de Zandwetering. Deze zijn als natte verbindingen in het structuurgroen 
opgenomen. Ook hier geldt dat het gehele groene dwarsprofiel behouden moet blijven. 

Het water moet zoveel mogelijk (ook visueel) ononderbroken zijn.  
Bij de aanleg van Zwolle-zuid is de hoofdontsluiting in de oostelijke laagte langs het 
spoor naar Heino gelegd (IJsselallee) en van daaruit wordt de wijk ontsloten via twee 

dwarswegen (de Ittersumallee en de Oldeneelallee) die haaks op de zandrug liggen. Als 
jonge infrastructuurlijnen worden ook deze wegen beschouwd als onderdeel van het 
structuurgroen. Zowel de bermen, de taluds van de geluidswallen, de boombeplanting 

als de begeleidende watergangen en oevers behoren tot het groene dwarsprofiel van 
deze groene structuurlijnen en moeten hun groene karakter behouden. 
 

Binnen het plangebied is verder ook het Ittersumerpark, gelegen in de laagte van de 
Steenwetering, onderdeel van het structuurgroen. Ook de IJsselcentraleweg is vanwege 
de recreatieve betekenis (rondje Zwolle) en vanwege de functie als vliegroute voor 

vleermuizen tussen Zandhove en de IJssel onderdeel van het structuurgroen. 

 
Buurtgroen in de zin van het structuurplan 2020 
Typerend voor Zwolle-zuidoost is de groene dooradering van de woonbuurten, met grote 
groene ruimten, vaak verbonden door een (vrijliggende) langzaam verkeersroute. Geren, 
Gerenlanden, Gerenbroek en Ittersumerlanden zijn wat dat betreft van een sterk 

gelijkende structuur. Het oude dorp Ittersum heeft een veel fijnmaziger 
buurtgroenstructuur, zonder vrijliggende langzaam verkeersroutes, terwijl 
Ittersumerbroek gekenmerkt wordt door een formele structuur met een zichtlaan 

(Kamerledenlaan) en een gebogen singel (Dreessingel). De groene gebruiksruimtes zijn 
hier bijna allemaal geconcentreerd in het Ittersumerpark (structuurgroen) en in het 
Sportpark De Siggels, dat een wijkfunctie vervult. Tenslotte zijn er verspreid kleine 

groene ruimtes belangrijk, omdat er speelvoorzieningen in liggen of zichten en/of routes 
naar het buitengebied. 

25/89

 



90 

 

Datum 31 mei 2010 

Titel toelichting bestemmingsplan Zwolle-zuidoost 
 

 

26/89

 



90 

 

Datum 31 mei 2010 

Titel toelichting bestemmingsplan Zwolle-zuidoost 
 

Bijzondere bomen 
In het structuurgroen zijn enkele groene voorerven langs de Nieuwe Deventerweg 
opgenomen, waar veel bijzondere bomen voorkomen. Het betreft het voorerf van de 
oude buitenplaats Huis Ittersum en van enkele voormalige boerderijen. 

Verder komen er langs het Zwarte pad in Ittersumerlanden (buurtgroen) veel bijzondere 
bomen voor. 

2.2.2.3. Waterstructuur en riolering 
 
Zwolle–zuidoost ligt in de polder De Vijf Marken welke onderdeel uitmaakt van het 

huidige waterschap Groot Salland. De polder wordt begrensd door de IJsseldijk, de 
spoorlijn Amersfoort-Zwolle-Meppel en de Soestwetering en sluit iets ten zuiden van de 
gemeentegrens met Wijhe weer aan op de IJsseldijk. Op de bijgevoegde kaart zijn de 

waterlopen die in het beheer zijn van het waterschap weergegeven. 
 
De polder was voorheen te typeren als een rivierdallandschap met een - rond de op een 

rivierduin gelegen woonkern Ittersum en landgoed Zandhove-Oude Mars - regelmatige 
verkaveling en naar het zuiden een onregelmatige verkaveling op een poldervaaggrond. 
Het maaiveld varieerde sterk in hoogte. Het noord-oostelijke deel van het plangebied lag 

op ca. +0,40 meter NAP tot ca. +1,00 meter NAP in Ittersum; het gebied ten zuiden 
daarvan varieerde in hoogte van +1,00 meter NAP tot +1,50 meter NAP. De afwatering 
van het noordoostelijke deel van het plangebied vond via agrarische watergangen en het 

gemaal Markvoort-noord plaats op de Soestwetering. Het zuidwestelijk deel voerde via 
agrarische watergangen en de Zandwetering via gemaal Markvoort-zuid eveneens af op 
de Soestwetering.  

 
De waterstructuur binnen het plangebied Zwolle–zuidoost is in de jaren 1967-2000 tot 
stand gekomen bij de aanleg van het nieuwe woongebied. Ten gevolge van deze 

ontwikkeling is de bemaling via gemaal Markvoort-zuid vervallen. Het hele plangebied 
voert nu voor een gedeelte via het bestemmingsplangebied Zwolle-zuidwest via gemaal 
Markvoort-noord af op de Soestwetering. De wijken Geren, Gerenlanden en Gerenbroek 

zijn met grond tot +1,30 meter NAP opgehoogd. De wijken Ittersumerlanden en 
Ittersumerbroek zijn opgehoogd tot +1,70/+1,90 meter NAP. De watergangen binnen het 
bestemmingsplangebied zijn qua oppervlak afgestemd op het bergen van regenwater uit 

het gescheiden rioolstelsel in de wijken en het overstortwater uit de gemengde 
rioolstelsels van een deel van Ittersum. Het waterschap streeft door bemaling een vast 
waterpeil in het stedelijk gebied na. De peilen zijn afgestemd op een goede drooglegging 

in de woonwijk en de oppervlakte- en grondwaterstanden in het omliggende agrarische 
gebied. De peilen variëren tussen +0,15 meter NAP in Ittersumerlanden en 
Ittersumerbroek en –0,20 meter NAP in de overige wijken van het woongebied. De peilen 

worden door middel van stuwen en bij regensituaties door bemaling in stand gehouden. 
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2.2.2.4. Bebouwingsstructuur 
 
Gebiedsbeschrijving 

Zwolle-zuidoost bestaat uit diverse plandelen, die zijn ontwikkeld als zelfstandige 

woonbuurten met een complexe structuur. In het zuiden van het plangebied is het 

landgoed Zandhove gelegen. Het netwerk van spoor-, stads- en wijkwegen heeft geleid 

tot een sterke ruimtelijke zonering van de woonbuurten. De wijk is opgezet met 

doorgaande voet- en fietsroutes veelal gekoppeld aan de waterstructuur of een oud lint. 

Kenmerkend voor de stedenbouwkundige opzet is de doorgaande waterstructuur. Hier 

komen bijzondere woningtypologieën voor langs stenige kades, groene singels en 

achtertuinen met terrassen aan het water. De openbare ruimte is grillig van vorm en 

wordt bepaald door de verspringende rooilijnen en de oriëntatie van de woningen, 

aangrenzende voor- en achtertuinen, blinde kopgevels en parkeervoorzieningen. 

 

Oude linten 

De Nieuwe Deventerweg / Hollewandsweg is één van de auto-ontsluitingswegen en loopt 

over een oud lint. Dit lint vormt de verbinding met de binnenstad, het landgoed Zandhove 

en het buitengebied. Op sommige delen is het oude lint nog duidelijk zichtbaar door de 

oorspronkelijke en historische bebouwing gelegen tussen woningen van meer recentere 

datum. De oudere bebouwing wordt gekenmerkt door boerderijen, individuele woningen 

en twee-onder-een-kap-woningen uit de jaren dertig met overwegend een A-kap die 

haaks op de weg staat. De nieuwe woningen hebben een architectuur die past bij de 

aansluitende wijken. 
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Ittersum  

Ittersum is gelegen aan de oude uitvalsweg van Zwolle naar Deventer. De buurt 

kenmerkt zich door een sterk hiërarchische opbouw met een ruim opgezette 

groenstructuur in samenhang met de aangrenzende tuinen. Het oude dorp is in de jaren 

zestig uitgebreid. De woningen bestaan voornamelijk uit bouwblokken in twee lagen met 

kap. 

 

 
Impressie Ittersum 

 

Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en Ittersumerlanden 

Deze buurten kenmerken zich door een woonervenstructuur. De woonerven hebben een 

informeel en besloten karakter dat ontstaat door het ontbreken van een duidelijk 

onderscheid tussen voor -en achterkant van een woning, verspringende rooilijnen en de 

ligging aan kronkelende woonstraten. De bebouwing bestaat in hoofdzaak uit woningen 

in twee lagen met verschillende kapvormen en bergingen aan de voorzijde. De woningen 

worden gekenmerkt door lichtrode baksteen, houten gevelelementen en zichtbare 

constructieonderdelen. Langs het spoor in Geren en rondom de wijkvoorzieningen liggen 

enkele hogere appartementencomplexen. Deze hoogbouw heeft een sobere uitstraling 

met veelal platte daken.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie Geren 
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Impressie Gerenlanden 

 

 
Impressie Gerenbroek 

 

 

 
Impressie Ittersumerlanden 
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Ittersumerbroek 

Ittersumerbroek is een uitbreiding uit de jaren negentig met een thematische opzet en 

eigen expressie. Kenmerkend is de Kamerledenlaan, een route met zicht op bijzondere 

elementen en het landschap, de oriëntatie op Zandhove en het Ittersumerpark. De 

bebouwing presenteert zich duidelijk aan de openbare ruimte en bestaat uit vrijstaande, 

geschakelde en rijenhuizen van twee of drie lagen met verschillende kapvormen of een 

plat dak. Materiaal en kleurgebruik zijn divers.  

 

 
Impressie Ittersumerbroek 

 

Landgoed Zandhove 

Het voormalige landgoed Zandhove bestaat uit een Engels landschapspark met 

cultuurhistorische bebouwing dat in gebruik is als verpleeghuis. Het monumentale pand 

is in de loop van de jaren uitgebreid met bebouwing in één laag met kap en recentelijk 

met een bouwdeel in twee lagen met kap. Het kleur- en materiaalgebruik zijn divers door 

de verschillende bouwstijlen. Naast de oorspronkelijke bebouwing liggen rond het 

landgoed boerderijen en verschillende vrijstaande woningen. Het landgoed is een groene 

voorziening die mede gebruikt wordt voor recreatieve doeleinden en vormt de overgang 

naar het landelijk gebied.  

 

 
Impressie Landgoed Zandhove 
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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 

 
Omvang 
In het plangebied staan momenteel ongeveer 6100 woningen en wooneenheden en 27 
woonwagens. Woonschepen komen niet voor. Behalve de woningen en wooneenheden 
bestaan er bijzondere woongebouwen met een totale capaciteit van 384 ‘bedden’. Het 

gaat hierbij om de het verzorgingshuis De Kievitsbloem in de Ittersumerlanden, 
Verpleeghuis Zandhove en nog enige gezinsvervangende huisvesting in de Geren en 
Gerenlanden. 

De gemiddelde woonruimtebezetting bedraagt 2,5 bewoner per woonruimte. 
 
aantal per 1-1-2006

Woningen
Woon-

eenheden
Woon-

wagens Woonruimten

Capaciteit 
bijzondere woon-

gebouwen

Gemiddelde 
woonruimte 

bezetting

510 Oud-Ittersum 499 499 2,6
511 Ittersumerlanden 1671 146 1817 146 2,1
512 Ittersumerbroek 978 24 1002 2,6
513 Geren 378 3 381 17 1,6
514 Gerenlanden 1201 1201 26 2,9
515 Gerenbroek 1192 1192 2,9
521 Zandhove eo onb onb onb 195 onb

Totaal ca 5930 146 27 ca 6100 384 2,5  
 

Bouwjaar 
Van de woningen in het plangebied is 90% gebouwd vanaf de jaren zeventig, slechts 2% 
dateert van voor de oorlog. Alleen in Oud-Ittersum is het merendeel van de woningen 

(79%) van voor 1970. In het kader van de realisatie van Zwolle-zuid zijn 
achtereenvolgens de buurten Gerenlanden, Gerenbroek, Ittersumerlanden en Geren 
gebouwd. Ittersumerbroek kwam pas aan de orde nadat ook aan de westzijde van de 

spoorlijn Zwolle-Deventer was gebouwd. 
 

Type 
Van de woningvoorraad in het plangebied is 20% gestapeld, de rest bestaat uit 
eengezinshuizen. Vrijstaande woningen komen maar weinig voor (2%) en die staan 
vooral in Oud-Ittersum. De meeste gestapelde woningen staan in de Geren (71%). 

Ittersumerlanden en Ittersumerbroek bestaan voor eenderde deel, respectievelijk een 
kwart uit appartementen. In Oud-Ittersum, Gerenlanden en Gerenbroek komen 
gestapelde woningen bijna niet voor. 
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Eigendom 
De verhouding huurwoningen – koopwoningen is 50%-50%. De meeste huurwoningen 
staan in de Geren, daar is 97% van de woningen een huurwoning. Ook in de 
Ittersumerlanden is het aandeel huurwoningen met 80% hoog. Hier vindt overigens op 

substantiële schaal uitponding van huurwoningen plaats, zodat een verschuiving naar 
koop te verwachten is. In de overige buurten is het aandeel koopwoningen veel groter: 
tweederde deel tot driekwart van de woningen is koopwoning. 

 

WOZ-waarden 
Geren heeft de gemiddeld laagste WOZ-waarde: € 140.000, gevolgd door 

Ittersumerlanden (€ 158.000). De hoogste waarden komen voor in Oud-Ittersum, met 
een gemiddelde van € 221.000). Het gaat hierbij om de WOZ-waarden in 2006. Net als in 
de rest van Nederland zijn de WOZ-waarden in de laatste tien jaar verdubbeld. 

De buurten met de laagste WOZ waarden zijn tevens de buurten met de meeste 
huurwoningen en met de meeste gestapelde woningen.  
 

Bevolking 

 
Bevolkingsomvang 
In het plangebied (exclusief Zandhove en omgeving) wonen ongeveer 15.300 mensen. 
Dit aantal is de laatste tien jaar vrijwel constant gebleven. 
Deze mensen vormen samen bijna 5.900 huishoudens. Ook dit aantal huishoudens is 

vrijwel ongewijzigd gebleven gedurende de laatste tien jaar. 
 

Huishoudens 
Bijna 28% van de huishoudens bestaat uit één persoon. Deze éénpersoonshuishoudens 
komen het meest voor in de Geren, waar 64% eenpersoonshuishoudens voorkomen. De 
minste eenpersoonshuishoudens komen voor in Gerenbroek (13%). Het aandeel 

eenpersoonshuishoudens is in het afgelopen decennium wel toegenomen, net als in de 
hele stad en ook in heel Nederland. Toch is in het plangebied het aandeel 
eenpersoonshuishoudens duidelijk lager dan in Zwolle als geheel. De relatief sterkste 

verandering heeft het aantal éénoudergezinnen doorgemaakt. Deze zijn van 4,4% in 
1997 opgelopen tot 6,2% in 2006. Ook deze maatschappelijke ontwikkeling is niet 
specifiek voor het plangebied. De overige huishoudens met kinderen maken thans bijna 

39% van alle huishoudens uit. Tien jaar geleden was dat 40,4%. In vergelijking met heel 
Zwolle zijn de eenpersoonshuishoudens ondervertegenwoordigd en de huishoudens met 
kinderen oververtegenwoordigd. Zwolle-zuidoost is dus een typische gezinnenwijk. 

 
Huishoudens; 1-1-2006 Oud-

Ittersum
Geren-

broek
Geren-
landen Geren

Ittersumer-
broek

Ittersumer-
landen Totaal Heel Zwolle

% éénpersoonshuishoudens 19,1 13,2 15,1 63,6 23,8 43,7 27,8 32,9
% tweepersoonshuishoudens 40,3 27,0 26,9 17,7 28,2 22,0 26,3 30,1
% 3 en meer persoonshuishoudens 0,6 1,0 1,6 0,8 1,0 0,6 1,0 2,8
% 1-ouderhuishoudens met kinderen 2,5 5,7 7,5 7,3 3,6 8,1 6,2 5,3
% overige huishoudens met kinderen 37,6 53,1 48,8 10,6 43,4 25,6 38,8 28,9

Totaal aantal huishoudens, exclusief 
Zandhove eo 487 1166 1177 368 981 1689 5868  
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Leeftijdsopbouw 
De leeftijdsopbouw in het plangebied wijkt iets af van het Zwolse gemiddelde. De groep 
35- tot 55-jarigen is groter, evenals de groep 5- tot 15-jarigen. De tussengroep 20- tot 35-
jarigen is echter kleiner dan in Zwolle als geheel. De ouderen, vanaf ongeveer 60 jaar, 

zijn iets ondervertegenwoordigd; met uitzondering van de hoogbejaarden. Dit laatste is in 
de grafiek niet te zien aangezien de bevolking van het verpleeghuis Zandhove hierin niet 
is verwerkt. 

 

Leeftijdsopbouw 1-1-2006
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Binnen het plangebied heeft de Geren een relatief jonge bevolking, waarbij de groep 20- 

tot 35-jarigen sterker dan gemiddeld vertegenwoordigd is. In Oud-Ittersum is de 
bevolking daarentegen wat ouder met een bovengemiddelde aanwezigheid van 60- tot 
80-jarigen. Door de aanwezigheid van De Kievitsbloem in Ittersumerlanden is in die buurt 

het aantal hoogbejaarden wat hoger dan gemiddeld. Ook Zandhove en omgeving zal een 
gemiddeld hoge leeftijd hebben door de aanwezigheid van het verpleeghuis. 
 

Positie op de woningmarkt 

 
Uit de Woonvisie (2) 
Het plangebied maakt deel uit van het stadsdeel Zwolle-zuid. Dit gebied bestaat voor het 
overgrote deel uit groenstedelijk wonen. Een woonmilieu waar veel vraag naar is in 
Zwolle. Zwolle-zuid voorziet dan ook in een grote behoefte. Ondanks de gewildheid en 

de afwezigheid van problemen die om een grootschalige aanpak vragen, is het belangrijk 
toch heel zorgvuldig na te denken over waar zo'n groot gebied met zoveel groenstedelijk 
wonen zich naar toe ontwikkelt. Om twee redenen is dit noodzakelijk. Ten eerste kiezen 

veel gezinshuishoudens voor een huis in Zwolle-zuid om reden van functionaliteit. Veel 
gezinnen wonen er met plezier en kunnen hun kinderen er (veilig) laten opgroeien. De 
aanwezigheid van een goed leef- en woonklimaat is voor deze huishoudens essentieel 

om continue voor het stadsdeel te blijven kiezen. Daarnaast blijven gezinnen waarvan de 
kinderen in Zwolle-zuid groot zijn geworden of waarvan de kinderen al lang zijn 
vertrokken veelal gewoon wonen in het gebied. Zij vragen echter om andere 

                                                      
2 raad, april 2005 
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voorzieningen in hun woonomgeving dan in het verleden. Dit vraagt om doorontwikkeling 

van het stadsdeel, zodat het ook kan voldoen aan deze nieuwe vraag. 
Een tweede belangrijke aanleiding van mensen om te kiezen voor een woning in een 
dergelijk ouder groenstedelijk woonmilieu is het financiële aspect. Via deze 

wooncarrièrestap en het eigen woningbezit wordt het namelijk mogelijk om een 
vermogen op te bouwen dat op termijn kan worden ingezet voor een volgende stap. Om 
de waardeontwikkeling van het vastgoed in Zwolle-zuid op peil te houden is het 

noodzakelijk om de kwaliteit van het woon- en leefmilieu op orde te houden. 
 

Verhuisbewegingen 
In de periode 2003 t/m 2005 vestigden zich ruim 3100 mensen in Zwolle-zuidoost 
(exclusief Zandhove e.o.); hiervan kwamen bijna 1800 uit een andere woning in Zwolle, 
de rest kwam van buiten Zwolle. Voor zover de nieuwkomers al elders in Zwolle 

woonden, kwamen zij meestal uit de naastgelegen wijk Schelle, of anders uit Assendorp 
of Holtenbroek. 
In dezelfde periode vertrokken ruim 3900 mensen, waarvan 2100 naar een andere 

woning in Zwolle en de rest verliet de stad. Voor zover naar een andere woning werd 
verhuisd, stond die meestal in Stadshagen, in Schelle, of in Assendorp. 
Te midden van al deze verhuisbewegingen verhuisden nog eens duizend personen 

binnen de wijk naar een andere woning. Gerelateerd aan de omvang van de wijk wijkt 
het aantal wijkinterne verhuizingen niet af van het Zwolse gemiddelde. Het vertrek naar, 
en vestiging vanuit andere Zwolse wijken bevindt zich iets onder het Zwolse gemiddelde. 

Daartegenover staat dat in 2005 9% van de inwoners zei uit de buurt te willen verhuizen 
indien mogelijk. Voor heel Zwolle was dat iets minder (8%). 
Het ziet er niet naar uit dat er sprake is van sterke ‘push- of pull-factoren’ die de 

verhuisbewegingen van of naar Zwolle- zuidoost aanwakkeren. 
 

Omnibusonderzoek 2005 
Uit het Omnibusonderzoek 2005 blijkt dat de bewoners van Zwolle-zuidoost over het 
algemeen tevreden zijn met hun buurt, zelfs meer tevreden dan de gemiddelde 
Zwollenaar; 94% vindt de buurt prettig om in te wonen. Voor 8% van de inwoners geldt 

dat de buurt er op achteruit gaat; dat is een duidelijk lagere score dan in heel Zwolle 
(16%). 
Minder tevreden is men op onderdelen, zoals de speelmogelijkheden voor kinderen en 

voorzieningen voor jongeren.  
Het algemene rapportcijfer voor Zwolle-zuidoost is 7,7. Exact gelijk aan het gemiddelde 
rapportcijfer dat alle Zwollenaren aan hun buurt geven. 

2.2.3.2. Sport- en recreatieve voorzieningen 
 

Sport 
In Zwolle-zuidoost zijn diverse mogelijkheden voor sportbeoefening. Redelijk centraal in 
de wijk ligt sportpark de Siggels, dat als eerste in Zwolle kon beschikken over een 

multifunctioneel kunstgrasveld. In de directe nabijheid ligt de manege waar 't Hoefijzer 
paardrijden voor gehandicapten aanbiedt. In de wijk ligt verder de tennisaccommodatie 
van tennisvereniging Ittersum. De verschillende parken in het plangebied bieden 

daarnaast voldoende gelegenheid voor sportieve activiteiten. Een aantal gymzalen en 
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wijkcentrum Gerenlanden bieden mogelijkheden voor sportactiviteiten overdag en in 

naschoolse uren voor zowel particulieren als verenigingen. 
 

Recreatie 
De grotere recreatieve voorzieningen liggen aan de zuidrand van het plangebied. Het 
gaat dan om het Ittersumerpark en Landgoed Zandhove. Het Landgoed wordt vooral 
gebruikt als wandelgebied. Er ligt ook een ruiterroute. In het park Ittersumerbroek liggen 

behalve wandelpaden ook speelvoorzieningen alsmede een buurtweide en een 
nutstuincomplex. De buurten Gerenbroek en Gerenlanden hebben beiden een centraal 
buurtparkje. In het buurtparkje Gerenbroek ligt een verhard speelveld voor de oudere 

jeugd en een speelplek met toestellen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In Gerenlanden 
liggen twee onverharde speelvelden en een speelplek met toestellen. 
In Gerenbroek ligt in de groenstrook aan de Radenmakerstraat een speelveld en een 

buurtweide. In Ittersumerlanden ligt in de groenstrook aan de Van Hallware een 
buurtweide. Behalve het nutstuincomplex in het Ittersumerpark ligt er een 
nutstuincomplex aan De Mars. In het bebouwde gebied liggen diverse speelplekken voor 

kinderen van 0-12 jaar. Eveneens zijn diverse verharde en onverharde speelvelden 
aanwezig.  
 

2.2.3.3. Onderwijs- en overige maatschappelijke voorzieningen 
 

In Zwolle-zuidoost zijn naast de in paragraaf 2.2.3.2. genoemde voorzieningen onder 
andere de volgende maatschappelijke voorzieningen aanwezig: 
 

Onderwijsvoorzieningen 
In de wijk Ittersumerlanden aan de Gelijkheid bevindt zich een vestiging van het Thomas 
á Kempis College,  een scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum HAVO, 

VMBO en praktijkonderwijs. Basisscholen bevinden zich verspreid in de wijk, waarbij zich 
in elke buurt wel een of meerdere basisscholen bevinden. 
 

Overige maatschappelijke voorzieningen 
Aan de Patriottenlaan 3 in de buurt Ittersumerlanden bevindt zich de Kievitsbloem. Dit is 
een locatie van stichting Driezorg die voorziet in aanleunwoningen voor senioren. Aan de 

Hollewandsweg is verpleeghuis Zandhove gevestigd te midden van het gelijknamige 
landgoed. 

2.2.3.4. Economische voorzieningen 

 
Detailhandel 
De meeste detailhandel in het plangebied is geconcentreerd in en rond het winkelcentrum 

Zwolle-zuid aan de Van der Capellenstraat. Dit winkelcentrum is begin jaren tachtig gebouwd 

en vormt een belangrijke voorziening in de wijk. Momenteel word het winkelcentrum 

uitgebreid en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het winkeloppervlak wordt verdubbeld 

van circa 9.000 m² naar circa 17.000 m². Alle puien worden vernieuwd en de bestaande 

gevels op de verdiepingen worden aangepast. De bestaande winkels worden uitgebreid en er 

komen nieuwe winkels. Tevens zal het winkelcentrum voorzien in daghoreca en wordt de 
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openbare ruimte aangepakt. Dit betekent een vernieuwing van onder andere de verharding, 

fietsklemmen, bankjes en verlichting. 

 

In de wijk Gerenlanden is aan de Sellekamp een buurtwinkelcentrum gevestigd met een 

supermarkt als trekker.  

 

Overige detailhandel bevindt zich verspreid binnen de woonbebouwing aan de Nieuwe 

Deventerweg. 

 
Motorbrandstofverkooppunt 

Aan de Nieuwe Deventerweg 8a bevindt zich een tankstation voor motorbrandstoffen 
met uitzondering van LPG. Ook aan de Nieuwe Deventerweg 30-32 bevindt zich een 
tankstation voor motorbrandstoffen met uitzondering van LPG. Aan de Hollewandsweg 

ter hoogte van de IJsselcentraleweg bevindt zich een tankstation waar tevens LPG 
getankt kan worden. 

 

Horeca 
Aan de Nieuwe Deventerweg bevinden zich twee restaurants (zie onderstaande tabel). 
Het winkelcentrum Zwolle-zuid voorziet in ondergeschikte daghorecavoorzieningen 

 

Bedrijven c.q. kantoren 
Aan de Nieuwe Deventerweg en de IJsselcentraleweg zijn garagebedrijven gevestigd. 

Verder zuidwaarts bevindt zich een tuinbouwbedrijf aan de Hollewandsweg. Aan de 
Oldeneelallee bevindt zich een kantoor van de Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS). 

 

Beroepen aan huis c.q. afwijkend gebruik 
Daarnaast bevinden zich verspreid door de wijk een aantal beroepen aan huis. 
Aanvullend op deze regeling is een inventarisatie gedaan van het afwijkend gebruik 

binnen de woonbestemming, dat verder gaat dan de beroep-aan-huis-regeling. Op de 
plankaart staan de locaties aangegeven waar afwijkend gebruik is toegestaan. Het 
betreft de volgende adressen en activiteiten: 

 

Adres Activiteit 

De Kempenaerware 1 t/m 15  ambachtelijk bedrijf en kantoor 

De Kempenaerware 25 t/m 63  

+ 62 t/m 68 

horeca en ambachtelijk bedrijf 

De Kempenaerware 30 t/m 44 ambachtelijk bedrijf en kantoor 

De Kempenaerware 46 t/m 84  
+ 70 t/m 76 

horeca en ambachtelijk bedrijf 

Ludekenkamp 63 maatschappelijk 

Nieuwe Deventerweg 6c installatiebedrijf 

Nieuwe Deventerweg 11/13 fietsenwinkel 

Nieuwe Deventerweg 26 restaurant 

Nieuwe Deventerweg 46 Nederlandse sauna vereniging 

Nieuwe Deventerweg 56 apotheek 

Nieuwe Deventerweg 57 bakkerij 

Nieuwe Deventerweg 58 fietsenwinkel 
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Nieuwe Deventerweg 94a (achterterrein) maatschappelijk 

Nieuwe Deventerweg 96 bankfiliaal 

Nieuwe Deventerweg 99 huisartsenpraktijk 

Nieuwe Deventerweg 103 restaurant 

Nieuwe Deventerweg 103 erf (garages) parkeren t.b.v. restaurant 

Nieuwe Deventerweg 103a praktijkruimte 

Nieuwe Deventerweg 103b praktijkruime 

Nieuwe Deventerweg 103c praktijkruimte 

Tichelmeesterlaan tussen 36 en 38 praktijkruimte 

Van der Capellenstraat 43 makelaardij 

IJsselcentraleweg 35 hondenkapsalon 
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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, ontheffingsbevoegdheden 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 
 
Nota Ruimte 
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 

 
Omgevingsvisie / Omgevingsverordening Overijssel 
De provincie Overijssel heeft op 1 juli 2009 de Omgevingsvisie en de Omgevings-

verordening vastgesteld. In de Omgevingsvisie is het streekplan, verkeer- en 
vervoerplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samengevoegd tot één, 
volledig integraal provinciaal beleidsplan voor de fysieke leefomgeving.  
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In de Omgevingsvisie staan de zorg voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid centraal. 

Deze elementen zijn derhalve binnen de hele Omgevingsvisie terug te vinden.  
 
Zwolle-zuidoost is op de ontwikkelingsperspectievenkaart van de omgevingsvisie voor 

het overgrote deel aangeduid als ´woonwijk´. De ambitie van de provincie voor ´wonen´ 
is dat er voldoende aanbod is van woningen in een aantrekkelijke woonomgeving om te 
kunnen wonen. Er wordt gestreefd naar gevarieerde, aantrekkelijk, veilige, schone en 

goed bereikbare woonmilieus, die voorzien in de woonvraag.  
Een deel van de zuidoostelijke kant van Zwolle-zuidoost is aangeduid als zone voor 
´mixlandschap met landbouw, natuur, water en wonen als goede buren´. De visie geeft 

aan dat hier gestreefd wordt naar een combinatie van landbouw, landschapontwikkeling, 
natuur, cultuurhistorie, vrije tijd en wonen. Ook is deze zuidoostelijke kant aangeduid als 
´stadsrandgebied´ wat betekent dat dit gebied bedoeld is als entree van zowel de groene 

als de stedelijke omgeving.  
 
Mede gelet op het conserverende karakter van dit bestemmingsplan heeft de Omge-

vingsvisie 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 Zwolle 2020 
Het structuurplan dat op 16 juni 2008 door de raad is vastgesteld geeft de gemeentelijke 
visie op de gewenste sociale, economische en ruimtelijke structuur in 2020 weer. Het 

Structuurplan verwoordt niet alleen een kwantitatieve opgave, maar heel nadrukkelijk ook 
een kwalitatieve opgave. De visie wordt uiteengerafeld in programma´s voor de 
verschillende beleidsterreinen. De globale visies op de toekomstige sociale, 

economische en ruimtelijke structuur zijn uitgewerkt tot de kern van het structuurplan: de 
plankaart met een beschrijving in hoofdlijnen van de meest gewenste ontwikkelingen 
voor de komende vijftien jaar. De plankaart geeft zo een integraal beeld van de beoogde 

functies van stad en ommeland tot 2020. 
 
Op de structuurplankaart is Zwolle- zuidoost aangewezen als woongebied. Het 

oorspronkelijke dorp Ittersum heeft een ‘dorps’ woonmilieu wat wordt beschreven als 
laagbouw met tuin in lage dichtheden. De overige woongebieden worden getypeerd als 
‘groenstedelijk’ woongebied waarbij wordt gedoeld op voornamelijk rijtjeshuizen met tuin 

met een beperkt aandeel gestapelde woningen. Het gebied rondom het 
wijkwinkelcentrum wordt als ‘stedelijk’ aangemerkt, hiermee wordt voornamelijk 
gestapelde woningbouw bedoeld.  

 
Het open gebied ten noorden van Ittersum wordt in het structuurplan genoemd als 
inbreidingslocatie voor een groenstedelijk woonmilieu. Verder voorziet het structuurplan 

voor de komende periode (tot 2020) geen ontwikkelingen die zullen leiden tot grote 
veranderingen van het bestaande gebied. De gemeentelijke opgave ligt dan ook met 
name op het beheer van het gebied. Een belangrijk onderdeel van dit beheer is gericht 

op het bewaken van de bestaande ruimtelijke kwaliteit.  
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Om die reden zijn in dit bestemmingsplan geen structurele veranderingen opgenomen. 

Het plan heeft 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. 

Voor de inbreiding ten noorden van Ittersum zal te zijner tijd een aparte planologische 
procedure worden opgestart. 
 

Uitvoeringsprogramma Structuurplan Zwolle 2020 
Het uitvoeringsprogramma structuurplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 14 
september 2009 en geeft de voortgang in de structuurplandoelstellingen weer. Verder 

geeft het uitvoeringsprogramma aan hoe de doelstellingen op het gebied van wonen, 
kantoor, bedrijven, groen, bereikbaarheid, water en duurzaamheid bereikt kunnen 
worden en welke projecten hiervoor gepland staan. 

Voor wat betreft wonen wordt aangegeven dat het streven is in totaliteit voor 2020 een 
kleine 12.000 woningen in voorbereiding te hebben in Zwolle. Inmiddels zitten er ruim 
11.000 woningen in de pijplijn. In het uitvoeringsprogramma wordt geconcludeerd dat tot 

2018 dan ook voldoende woningen in voorbereiding zijn in Zwolle. 
Voor wat betreft kantoren wordt aangegeven dat de doelstelling is om ca. 300.000 m2 
BVO te realiseren tot en met 2020. Geconcludeerd wordt dat kwantitatief nu al voldoende 

kantoorlocaties in ontwikkeling zijn in Zwolle om deze doelstelling te behalen. 
 
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 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 Zwolle-zuidoost, is de aansluiting met de welstandsnota een belangrijk 

aandachtspunt.  
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Het plangebied van Zwolle-zuidoost 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 32) 
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 regels worden verbonden. 

3.4 Verkeersbeleid 
 

Mobiliteitsvisie 
Het op dit moment vigerende Zwolse mobiliteitsbeleid vloeit voort uit het rijks- en 

provinciaal beleid en is verwoord in de Mobiliteitsvisie. De Mobiliteitsvisie is door de 
gemeenteraad vastgesteld op 2 februari 2009 en vervangt het Gemeentelijk Verkeer en 
Vervoerplan.  

Uit de Mobiliteitsvisie komt naar voren dat de verdere groei van de mobiliteit niet opge-
vangen kan worden door de mobiliteitsvraag te faciliteren met nieuwe infrastructuur. 
Zwolle heeft een gunstige positie qua ontwikkeling. In de na te streven doelen op het 

gebied van duurzaamheid, milieu, bereikbaarheid, economische groei, leefbaarheid e.d. 
is het daarom noodzakelijk om prioriteiten te stellen. De hoofddoelstelling voor het 
Mobiliteitsbeleid van de Gemeente Zwolle luidt daarom als volgt: 

De kwaliteiten van Zwolle als bereikbare en gezonde stad vasthouden door, naast de 
noodzakelijke uitbreiding van de infrastructuur, de samenleving te mobiliseren om de 
groeiende vraag naar mobiliteit om te buigen in een duurzame richting. 

 
De verkeersstructuur is weergegeven op kaart 6. 

3.5 Groenbeleid 
 

Groenbeleidsplan en Structuurplan 2020 
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. Het netwerk van groene dragers in het 
Structuurplan 2020 is grotendeels afgeleid van het Groenbeleidsplan en aangevuld met 
nieuw Structuurgroen dat voor de periode tot 2020 op het programma staat.  
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Buurtgroen staat niet zelfstandig op de plankaart van het structuurplan. Wel vormt het 

een onlosmakelijk onderdeel  van de ruimtelijke opzet en inrichting van woon- en 
werkmilieus (zie kaart 7 Groenstructuur voor Structuurgroen en Buurtgroen). 
 

Bomenverordening 
Voor de bomen geldt de in 2005 vastgestelde Bomenverordening. 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 als gevolg 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 er geen mogelijkheden zijn voor (voldoende) herplant, 
moet 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. 
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. Wordt 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. 
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Het bestemmingsplan Zwolle-zuidoost vormt een actualisering van het bestaande 

planologische regime en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.  
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, april 
2003, de 3e Nota Waterhuishouding, NW3-1989 en de Nota Rioleringsbeleid waterschap 

Groot Salland, 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.  

 
In de bouwverordening is vastgelegd dat het hemelwater van daken en verharding 
binnen de eigen perceelsgrenzen geïnfiltreerd moet worden. Het op de wegen en daken 

van bouwwerken vallende regenwater moet via een infiltratievoorziening in de bodem 
gebracht. De grondwaterreserve wordt hiermede vergroot en de afvoer naar 
oppervlaktewater vertraagd. Als afvoer in de bodem niet meer mogelijk is zal afvoer naar 

oppervlaktewater plaatsvinden. 
 
Door afkoppelen zal de emissie via de rioolwateroverstorten op de stedelijke vijvers en 

watergangen verminderen. Hierdoor wordt niet alleen voldaan aan de doelstelling van de 
4e Nota waterhuishouding maar levert deze maatregel ook een bijdrage aan een 
duurzaam stedelijk waterbeheer in de vijvers en randsloten van de wijk. 

 

3.7 Volkshuisvestingsbeleid 
 
Woonvisie 
De opgave voor Zwolle-zuidoost is daar waar nodig de haarscheurtjes te repareren.  De 

opgave valt uiteen in twee delen: zorgvuldig beheren wat er is (het gehele stadsdeel 
Zwolle-zuid) en verbeteren wat noodzakelijk is. Dit geldt in het bijzonder voor het 
oostelijk deel van Zwolle-zuid. Samen met de corporaties worden de mogelijkheden van 

een pilotproject verkend. 
 
Plannen 

Rond het nieuwe winkelcentrum Zwolle-zuid wordt nieuwbouw gepleegd in de vorm van 
131 woningen voor senioren en studenten/starters. Aan de Oldermannenlaan in de 
Geren zijn onlangs 20 appartementen gebouwd die bestemd zijn voor circa 80 

studenten. Verder biedt deze locatie plaats aan nog 47 vrijstaande woningen en twee-
onder-een-kapwoningen. In de zuidwesthoek van Ittersumerlanden wordt een complex 
beleggershuurwoningen aan de bewoners te koop aangeboden. Bij mutatie worden de 

woningen niet opnieuw verhuurd maar op de koopwoningenmarkt gebracht. 
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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 2006 is het sportbeleidsplan vastgesteld voor de periode tot 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 

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).  
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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. 
 

Zwolle-zuidoost is een wijk die zich goed kan bedruipen. De wijk kent relatief weinig 
problemen. Dat uit zich direct in het vrijwel ontbreken van specifiek op Zwolle-zuidoost 
gericht sociaal beleid.  

 

3.10 Economisch beleid 
 
De Kadernota Detailhandel Zwolle geeft een beeld van het detailhandelsbeleid voor de 
periode tot 2013. Deze nota is vastgesteld door de gemeenteraad op 16 juni 2003. 

Het beleid is de bestaande balans van goed functionerende centra dichtbij de 
consument, zoals het centrum in Zwolle-zuidoost, voort te zetten. Doel is de kwaliteit en 
compleetheid (qua branches) van de winkels op peil te houden. Dit geldt ook voor 

aanverwante functies, de openbare ruimte, de bereikbaarheid en het parkeren. 
 
Voorts is in de regels de mogelijkheid opgenomen voor beroepsactiviteiten aan huis. 

Voor de exacte regeling wordt verwezen naar de omschrijving van de bestemmingen 
´woondoeleinden´ en ´woondoeleinden meergezinshuizen´ in paragraaf 6.3. 
 

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 
Zwolle-zuidoost 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, 
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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. 

 
In de milieuvisie is gekozen voor het formuleren van gebiedsgericht milieubeleid. De drie 
hoofdprincipes van dit beleid zijn: 

Voor elk gebiedstype wordt per milieuaspect een stelsel van milieunormen opgesteld. 
Daardoor kan de gemeente beter maatwerk leveren. 
Bestaande kwaliteiten worden behouden. Normopvulling is in principe niet aan de orde; 

In sommige gebieden wordt een hogere milieudruk geaccepteerd. Zolang de 
leefbaarheid in zijn totaliteit gewaarborgd blijft door de hinder zo veel mogelijk te 
beperken en/of te compenseren.  

 
In het beleid worden de verschillende milieugebiedstypen omschreven. Voor elk 
gebiedstype zijn voor de verschillend milieuaspecten ambitieniveaus en grensniveaus 

vastgesteld. 
 
Voor Zwolle-zuidoost geldt het gebiedstype groenstedelijk. Dit gebiedstype heeft als 

hoofdfunctie wonen en kenmerkt zich vooral door rust en ruimte. De inzet voor milieu is – 
als het gaat om de bestaande stad – vooral gericht op het behoud van kwaliteiten. Op 
nieuwe woonlocaties wordt geprobeerd om de kenmerkende rust en ruimte te creëren en 

te garanderen voor de toekomst. Voorzieningen liggen in dit gebied geconcentreerd. 
Openbaar vervoer en wijkfuncties die verkeer aantrekken liggen aan de hoofdontsluiting. 
Er is een fijnmazig fietsnetwerk. 
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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. 

 
Op kaart 8 zijn de voor het bestemmingsplan relevante geluidszones weergegeven. 
 

Wegverkeerslawaai 
Volgens de Wgh moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de actuele 
geluidsbelasting indien een bestemmingsplan geluidsgevoelige functieveranderingen 

toestaat voor gebieden die liggen langs zoneplichtige wegen.  
Deze verplichting geldt niet voor wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 
kilometer per uur. Dit geldt voor de meeste wegen in het plangebied. 

Binnen het plangebied liggen de volgende zoneplichtige wegen: IJsselallee, 
Oldeneelallee, Ittersumallee, IJsselcentraleweg, Nieuwe Deventerweg, Wijheseweg, 
Burgemeesterlaan, Gruitmeesterslaan, Hollewandsweg, Staatssecretarislaan, 

Kamerledenlaan, Patriottenlaan, Staatsmanlaan, Democratenlaan, Radenpad, 
Radenlaan, Keurmeesterlaan, Tichelmeesterlaan en Schepenenlaan). 
Grenzend aan het plangebied ligt de Burgemeester De Vos van Steenwijklaan die ook 

zoneplichtig is. Door het wegverkeerlawaai van de IJsselallee en de Oldeneelallee is het 
voor bepaalde woningen niet mogelijk geluidsgevoelige functies te realiseren op het 
achtererf. 

 

Spoorweglawaai 
Aan de oostgrens van het plangebied ligt de spoorweg Zwolle-Almelo. Aan de westzijde 

de spoorlijn Zwolle-Deventer. De tot nu toe wegens een te geringe afstand tot de 
spoorlijn geldende beperkingen voor geluidsgevoelige functies in de bestemming 
maatschappelijke doeleinden zijn overgenomen. 
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Ontwikkelingen binnen geluidszones wegverkeerslawaai en spoorweglawaai 
In het bestemmingsplan zijn binnen de geluidszones wegverkeerslawaai en 
spoorweglawaai geen nieuwe geluidsgevoelige functies opgenomen met uitzondering 
van het kavel tussen de BDG-sporthal en het terrein van de voormalige brandweer-

kazerne aan de Van der Heydenstraat. Het is de bedoeling dat op dit kavel functies in de 
vorm van maatschappelijke voorzieningen en woningen gerealiseerd kunnen worden. 
Woningen zijn geluidgevoelige functies en ook onder maatschappelijke doeleinden vallen 

verschillende geluidgevoelige functies. In het kader van het creëren van het bouwvlak is 
akoestisch onderzoek verricht. Hieruit blijkt dat de geluidsbelasting (Lden) vanwege het 
verkeer op de Oldeneelallee maximaal 55 dB bedraagt inclusief aftrek van 5dB conform 

artikel 110 onder g van de Wet geluidhinder. 
 
Volgens het gemeentelijk gebiedsgericht milieubeleid is de locatie aangemerkt als 

groenstedelijk. Voor dit gebied wordt een ambitieniveau van 43 dB en een grenswaarde 
van 53 dB voor wegverkeer gehanteerd. Daarmee wordt de voor het gebied vastgestelde 
grenswaarde overschreden. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB. 

 
Aangezien de nieuwbouw ligt aan een doorgaande weg in een stedelijk gebied met een 
menging van functies en het feit dat de nieuwbouw zorgt voor een verlaging van de 

geluidsbelasting op de achterliggende woningen is het overschrijden van de 
voorkeursgrenswaarden acceptabel. 
 
Voor andere gezondheidsgebouwen (verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, 
medische centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven) geldt een maximale 
ontheffingswaarde van 53 dB. Omdat de geluidsbelasting van de Oldeneelallee 55 dB 

bedraagt wordt de maximale ontheffingswaarde voor deze functies overschreden. 
Mochten dergelijke functies toch op deze locatie gehuisvest worden dan mogen deze 
niet aan de buitengevels parallel aan de Oldeneelallee worden gerealiseerd. Dit is in de 

plankaart vertaald door middel van de aanduiding ´gagf´ (geen andere gezondheids-
funtie) bij de buitenzijde van het bouwvlak aan de kant van de Oldeneelallee. 
 

De hogere grenswaarde moet zijn verleend, voordat het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld.  

 

Industrielawaai 
Het plangebied valt voor een deel binnen de bestaande geluidszone van de 
energiecentrale Harculo en de geluidszone van het bedrijventerrein De Marslanden. 

Deze zones zijn op de beperkingenkaart weergegeven.  
 
Er worden geen wijzingen in de bestaande zonegrens van de centrale Harculo 

aangebracht. Binnen de zone van de energiecentrale Harculo bevinden zich geen 
geluidsgevoelige bestemmingen noch zijn hier geen ontwikkelingen voorzien. Nader 
akoestisch onderzoek is dan ook niet nodig. 
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De zone van het bedrijventerrein De Marslanden wordt als gevolg van een sanering 

gewijzigd. De achtergrond van deze sanering en de exacte wijziging worden behandeld 
in de planbeschrijving in hoofdstuk 5.3 Beheer. Op kaart 10 is daar de wijziging ten 
opzichte van de huidige situatie te zien. Zowel binnen de oude als binnen de nieuwe de 

zone worden geen ontwikkelingen 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 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. Op grond van het besluit wordt de luchtkwaliteit 

in Zwolle jaarlijks onderzocht. Uit de jaarrapportage luchtkwaliteit (gemeente Zwolle, 26 
juni 2006) blijkt dat de normen voor luchtkwaliteit in het plangebied Zwolle-zuidoost niet 
worden overschreden. 

In dit bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen, die in betekenende 
mate van invloed zijn op de luchtkwaliteit in het plangebied.  

4.2.4 Bodemkwaliteit 
 
Zwolle-zuidoost bestaat voornamelijk uit woonbebouwing met een aantal 

(maatschappelijke) voorzieningen. Binnen het plangebied, met name aan de Nieuwe 
Deventerweg komt wat lichte bedrijvigheid voor. 
 

Uit de inventarisatie van het Historisch Bodembestand (HBB) is gebleken, dat er 147 
locaties zijn waar bedrijfsmatige activiteiten, welke potentieel bodembedreigend zijn, 
hebben plaatsgevonden of nog steeds plaatsvinden. Deze HBB-locaties worden op de 

bijgaande tekening aangegeven met gele stippen. 
 
Van de HBB-locaties blijkt dat er op verschillende locaties ondergrondse HBO-tanks 

aanwezig zijn. Inmiddels zijn deze tanks buitengebruik, maar ze zijn nog niet allemaal 
bekend bij de Gemeente Zwolle en/of gesaneerd. 
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Plangebied Zwolle-zuidoost 
 
Uit het bodemarchief komen de onderstaande 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. 

Nieuwe Deventerweg 8a 

De Mars 19 

1. De Mars 19 

2. Nieuwe Deventerweg 8a 
 

Ad. 1 De Mars 19 
Ter plaatse van de Mars 19 is in juni 2008 een verkennend onderzoek uitgevoerd. Bij de 
voormalige ondergrondse tank is in de grond een sterk verhoogd gehalte aan minerale 
olie aangetroffen. Verder zijn er licht verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale 

olie, PAK, EOX en aromaten gemeten. In de bovengrond is tevens asbest aangetroffen. 
Een nader onderzoek naar de omvang en ernst van de verontreiniging is nog niet 
uitgevoerd. 

 

Ad. 2 Nieuwe Deventerweg 8a 
Er zijn op het terrein diverse verontreinigingen aanwezig waaronder een sterke 

verontreiniging met minerale olie. De omvang en ernst van de verontreinigingen is niet 
onderzocht. Verder heeft er een deelsanering op locatie plaatsgevonden. 
 

Het bestemmingplan voorziet met uitzondering van de bestemmingswijziging op de Van 
der Heydenstraat niet in nieuwe ontwikkelingen. Op basis van bovenstaande kan 
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geconcludeerd worden dat niet blijkt dat er een bodemverontreiniging of een vermoeden 

van bodemverontreiniging is die de bestemmingswijziging op de Van der Heydenstraat in 
de weg staat. Op het gebied van bodem is dan ook geen kostenpost te verwachten bij 
vaststelling van het plan. 

4.2.5 Externe Veiligheid 
Externe veiligheid heeft betrekking op het beheersen van risico’s. Er wordt gelet op 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.  
  

Gebruik, opslag en productie van gevaarlijke stoffen 
Aan de Hollewandsweg ter hoogte van de IJsselcentraleweg is een LPG-tankstation 
gevestigd. Voor een LPG-vulpunt geldt een straal van 110 meter voor het 

plaatsgebonden risico (PR) bij een doorzet van 1000 tot 1500 m³ LPG/jaar en een straal 
van 45 meter bij een doorzet < 1000 m³.  Laatstgenoemde afstand is het 
toetsingscriterium, indien de doorzet in de milieuvergunning is gemaximaliseerd op 1000 

m³ LPG/jaar. De gemeente is momenteel bezig om de maximale doorzet in de 
vergunningen van LPG-tankstations op te nemen. Zolang de vergunning niet is 
aangepast, geldt een maximale afstand van 110 meter. Binnen 110 meter vanaf het 

vulpunt zijn geen kwetsbare objecten gevestigd. Wel bevinden zich binnen deze straal 
een beperkt kwetsbaar object in de vorm van een sportterrein en een object aan de 
Hollewandsweg 14. De risicocirkel is aangegeven op kaart 9. 

Bepalend voor het groepsrisico is de bevolkingsdichtheid binnen een straal van 150 
meter van het tankstation. Het groepsrisico levert voor het plangebied geen probleem op. 
 

Transport gevaarlijke stoffen 
De IJsselallee is aangewezen als transportroute voor gevaarlijke stoffen. Ook over het 
spoor Zwolle-Deventer worden gevaarlijke stoffen getransporteerd. In 2004 is een 

onderzoek uitgevoerd naar potentiële knelpunten voor wat betreft de externe veiligheid 
langs transportassen in de gemeente Zwolle. Uit het onderzoek (Inventarisatie Externe 
Veiligheid Langs Transportassen, gemeente Zwolle, 19 mei 2004) blijkt, dat langs 

genoemde transportassen zich geen probleemsituaties voordoen zowel voor wat betreft 
het plaatsgebonden risico als het groepsrisico. Langs deze assen zijn in dit 
bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen, die van invloed zijn op de 

externe veiligheid. 
 

4.2.6 Waterbeheer 
Binnen het plangebied bevinden zich geen waterkeringen.  
De bemaling van de watergangen vindt plaats door gemaal Markvoort-noord van het 

waterschap Groot Salland. De bemaling is er op gericht de stedelijk streefpeilen van 
respectievelijk +0,15 meter NAP en -0,20 meter NAP in stand te houden. 
Het eigendom, beheer en onderhoud, exclusief dat van de beschoeiingen, van de 

stedelijke watergangen behoort bij het waterschap Groot Salland. De gemeente heeft de 
onderhoudstaak voor de beschoeiingen alsmede het beheer en onderhoud van de sloot 
langs de spoorlijn Zwolle-Deventer. Ook onderhoudt de gemeente de vijver en een deel 

van de watergangen in het Ittersumerpark. De bermsloot langs de Wijheseweg is in 
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eigendom en onderhoud bij de Provincie Overijssel. Het beheer berust bij het 

waterschap. 
 
In het plangebied zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen, die de veerkracht van 

het watersysteem aantasten. 

4.2.7 Duurzaam bouwen en infiltratie hemelwater 
 
Op 8 januari 2007 heeft de gemeenteraad de Beleidsvisie Duurzaam Bouwen 
vastgesteld. Het beleid is van toepassing op gebouwen en grond.-, weg- en waterbouw 

en is erop gericht dat overal een minimaal niveau voor duurzaamheid bereikt moeten 
worden. Tevens moet op grond van het gemeentelijk beleid infiltratie hemelwater (juli 
2006) regenwater afgekoppeld worden en in de bodem te worden geïnfiltreerd. 

Ontheffing van deze verplichting kan worden verleend indien onderzoek aantoont dat 
infiltratie niet mogelijk is. 
 

4.3 Kabels, leidingen en straalpaden 
 

Hoogspanningsleiding ondergronds 
In het uiterste noorden van het plangebied ter hoogte van de splitsing van de spoorlijn 
Zwolle Almelo en Zwolle Meppel lopen twee ondergrondse hoogspanningsleidingen, 

welke een verbinding vormen tussen Frankhuis en Marslanden A. 
 

Hoogspanningsleiding bovengronds 
Vanaf de centrale Harculo lopen 6 bovengrondse hoogspanningsleidingen richting het 
oosten. Deze leidingen doorkruisen het plangebied in het zuiden ter hoogte van Hoog 
Zuthem. De meest noordelijk gelegen leiding loopt pal langs het zuiden van 

Ittersumerbroek. 
 

Hoofdwaterleiding 
In het plangebied bevinden zich twee tracés ten behoeve van de drinkwatervoorziening. 
In het noorden loopt vanaf de Vrouwenlaan het tracé parallel aan de spoorlijn Zwolle – 
Deventer en gaat via de Van Den Tornebelt en de Ittersumallee richting bedrijventerrein 

Marslanden. In het zuidwesten komt het tracé ten hoogte van Ittersumerlanden het 
plangebied binnen en loopt vervolgens parallel aan de spoorlijn Zwolle – Deventer naar 
het zuiden. De ligging van bovenstaande leidingen is weergegeven op kaart 9.  

De leidingen zijn met een dubbelbestemming beschermd (artikel 29, 30 en 31 van de 
regels). In paragraaf 6.3 van deze toelichting wordt ingegaan op het begrip 
dubbelbestemming. 

 

Straalpaden 
In het noorden van het gebied loopt een straalpad van de straaltoren Zwollerkerspel aan 

de Vecht richting Ugchelen. 
Het straalpad bevindt zich op een hoogte tussen de 38 en 43 meter en levert geen 
problemen op voor de bebouwing. Het straalpad is ingetekend op kaart 9. 
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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 Zwolle-zuidoost. 

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 verblijfsdoeleinden om 
daarmee de nodige flexibiliteit in te bouwen met betrekking tot de inrichting van de 
woonomgeving. 

 
 
8. Waar een maatschappelijk draagvlak is voor het omzetten van niet-woonfuncties in 

een woonfunctie kan dit in het plan worden opgenomen. Bijvoorbeeld het 
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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 flexibel3 en globaal4 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´ (IMRO). Dit is een standaard om bestemmingsplannen digitaal te kunnen 

uitwisselen met andere instanties (zie paragraaf 6.1). 
12. 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 omvat de wijken Ittersum, Ittersumerlanden en Ittersumerbroek, Geren, 
Gerenlanden, Gerenbroek en het landgoed Zandhove. De nieuwe woonwijk De Oude 

Mars maakt geen onderdeel uit van het plangebied.  
 
De globale begrenzing van het plangebied wordt aan de oostzijde gevormd door de 

spoorlijn Zwolle - Almelo tot aan het fietsviaduct onder de Wijheseweg in de wijk 
Gerenbroek. Vanaf het viaduct loopt de grens langs de zuidrand van de wijk Gerenbroek 
en via De Mars in zuidelijke richting en vervolgens langs de noordzijde van landgoed 

Zandhove oostwaarts richting de Wijheseweg. De Wijheseweg zelf vormt het laatste deel 
van de oostelijke begrenzing. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door 
Hollewandsweg en de zuidrand van de wijk Ittersumerbroek. De spoorlijn Zwolle- 

Deventer vormt de westelijke begrenzing. 
De exacte ligging en begrenzing van het plangebied zijn aangegeven op kaart 2. 
 

                                                      
3 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. 
4 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 

regels is vastgelegd. Doorgaans strekken globale bestemmingen zich uit over grotere 

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

 

5.3.1 Wijziging geluidszone industrieterrein Marslanden 
 
De oostzijde van het plangebied grenst aan het industrieterrein Marslanden. Op dit 
industrieterrein is de vestiging van bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder 

veroorzaken niet uitgesloten. Om die reden is het industrieterrein gezoneerd in het kader 
van de Wet geluidhinder. Op 22 januari 1991 is door Gedeputeerde Staten een 
geluidszone vastgesteld. Deze zone is gebaseerd op de destijds verleende 

vergunningen. Dit betekent dat binnen deze zone in principe geen geluidsgevoelige 
bestemmingen mogelijk zijn. De zone ligt in de huidige situatie voor een deel over het 
plangebied. 

 
Uit onderzoek bleek later dat de vergunde geluidsruimte niet in overeenstemming was 
met de feitelijke geluidbelasting. Om die reden is op 30 oktober 1997 door de minister 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een 
saneringsprogramma vastgesteld, waarin de milieuvergunningen in overeenstemming 
zijn gebracht met de feitelijke geluidsbelasting. Als gevolg van deze sanering is het 

mogelijk om de geluidscontour dichter bij het industrieterrein te leggen, waardoor de 
beperkingen ten aanzien van geluidsgevoelige bestemmingen in Zwolle-zuidoost 
grotendeels kunnen worden opgeheven. 

 
Om dit daadwerkelijk mogelijk te maken moet de contour ook planologisch gewijzigd 
worden door een herziening van de bestemmingsplannen, waarbinnen de vastgestelde 

contour nu nog gelegen is. De nieuwe contour zal om die reden vastgelegd worden op 
de plankaart van dit bestemmingsplan en op de plankaart van het aangrenzende 
bestemmingsplan voor de Oude Mars. Op kaart 10 zijn de oude en de nieuwe contour 

weergegeven. De nieuwe contour loopt nu ongeveer parallel aan de IJsselallee en nog 
maar voor een zeer beperkt gedeelte over de bestaande bebouwing van Zwolle-zuidoost. 
In het meest zuidelijke gedeelte van het industrieterrein Marslanden zal door middel van 

een nieuw aan te leggen geluidswal in de groenvoorziening, welke grenst aan de 
bedrijven, een zodanige afscherming van het geluid in de richting van Zwolle-zuidoost en 
de Oude Mars worden gerealiseerd dat een geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A) 

industrielawaai niet zal voorkomen buiten de nieuwe geluidscontour. 
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5.4 Ontwikkeling 
 

5.4.1 Van der Heydenstraat 
 
Op 16 december 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om 
het gebied gelegen tussen de BDG-sporthal en het Van der Heydenpad te bestemmen 

voor maatschappelijke voorzieningen en wonen. Deze functies worden opgenomen in de 
bestemming ´gemengde doeleinden 1´ die aan het perceel wordt toegekend. 
 

De reden voor dit besluit is dat er in Zwolle-zuid behoefte is aan ruimte voor 
maatschappelijke voorzieningen al dan niet gecombineerd met wonen of bijzondere 
woonvormen. Het terrein is tot dusver niet ontwikkeld en vormt een open plek in de 

gevelwand ten noorden van de Oldeneelallee. De route vraagt om een kwaliteitsslag met 
passende, nieuwe bebouwing. In aanvulling op het pakket van groeiende commerciële 
voorzieningen in het winkelcentrum, is besloten om op het kavel een combi van 

maatschappelijke voorzieningen en woningen te faciliteren. De combinatie van deze 
twee functies op deze locatie draagt bij aan de gewenste levendigheid in de routes naar 
het winkelcentrum Zwolle-zuid. Het gebouw krijgt een gedifferentieerde vormgeving en 

hoogtemaatvoering en voorziet als zodanig in een completering van de bebouwing. 
 
Dit bestemmingsplan geeft uitvoering aan dit besluit door het gebied dat nu nog een 

agrarische bestemming heeft te bestemmen voor ´gemengde doeleinden 1´. Binnen 
deze bestemming is wonen in combinatie met maatschappelijke functies mogelijk. De 
maatschappelijke voorzieningen zijn alleen toegestaan op de eerste bouwlaag. Het 

wonen is toegestaan op alle bouwlagen. De maximale bebouwingshoogte op het perceel 
varieert tussen de 11 en 14 meter aan de zijde van de Oldeneelallee en tussen de 4 en 
11 meter aan de zijde van de woningen aan de Cort van der Lindenlaan. Door de 

bouwhoogtes aan de achterzijde beperkter te houden dan aan de voorzijde wordt de 
bebouwing richting de Cort van der Lindenlaan niet te massaal. 
 

Aan de achterzijde blijft het bijbehorende erf over een afstand van tenminste 13 meter tot 
de perceelgrens met de woningen aan de Cort van der Lindenlaan onbebouwd. De 
voorgevelrooilijn ligt in het verlengde van die van de sporthal. 

 
Voor de onderzoeken die in het kader van deze bestemmingswijziging zijn gedaan wordt 
verwezen naar hoofdstuk 4. 

 

5.4.2 Ittersumerlanden-noord 
 
In de Ittersumerlanden-noord wordt gewerkt aan partiële herstructurering van het woon-
gebied. In 2006 is door woningcorporatie en gemeente een proces ingezet waarbij de 

bewoners betrokken worden bij de plannen. Samen met bewoners is gekeken naar 
mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering in deze buurt. 
Op 16 maart 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel over de 

herstructurering van de Ittersumerlanden-noord. De uitgangspunten hiervan zijn het 
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vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid, het vervangen van woningbouw op 

plekken in het gebied en het realiseren van een samenhangende stedenbouwkundige 
structuur met aandacht voor de buitenruimte (zowel tuinen als openbaar gebied).  
 

In samenspraak met deze bewoners worden de mogelijkheden voor herstructurering van 
de Ittersumerlanden-noord verder uitgewerkt tot concrete ontwerpen die vervolgens 
worden vastgelegd middels een planologische procedure. De samenspraak heeft al 

geresulteerd in workshops met de buurtbewoners over de herstructurering van 
Ittersumerlanden-noord. Naar aanleiding hiervan is onder andere besloten dat het park in 
stand blijft en dat er geen afsluiting plaatsvindt van de Staatsmanlaan. 

 
In het voorliggende bestemmingsplan Zwolle-zuidoost is de herstructurering van 
Ittersumerlanden-noord niet opgenomen. Hiervoor zal een aparte planologische 

procedure gevolgd worden. 
 

5.5 Water 
 
Het watersysteem binnen het plangebied blijft ongewijzigd waardoor er geen wijzigingen 

te verwachten zijn in de grondwaterstanden in de diverse buurten van dit plangebied; ook 
wordt de veerkracht van het watersysteem niet gewijzigd. 
 

5.6 Archeologie 
 

Uitgangspunt is dat de archeologische waarden, zoals die zijn omschreven in paragraaf 
2.2.1, worden beschermd. Voor de juridische vertaling van dit uitgangspunt wordt 
verwezen naar paragraaf 6.3 artikel 32. 
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6 Juridische aspecten 
 

6.1 Inleiding 
 
Dit bestemmingsplan is gemaakt conform het ´Handboek bestemmingsplannen Zwolle´ 

versie 12C. 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 regels zijn aangepast aan de Zwolse situatie en uitgebreid met extra 

standaardbestemmingen waaraan in Zwolle behoefte is. De regels voor Zwolle-zuidoost 
zijn voor zover nodig op hun beurt weer aangepast aan specifieke situaties in de wijk. 
 

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 gestapelde woningen, 

waarbij het onderscheid per locatie wordt geregeld door van elkaar verschillende 
bebouwingsregels. 
 

Ter bescherming van bijzondere waarden en ondergrondse infrastructuur is bij een 
aantal bestemmingen voor werken die geen bouwwerken zijn en werkzaamheden een 
aanlegvergunning van burgemeester en wethouders nodig. 

 
Teneinde extra flexibiliteit in het bestemmingsplan te brengen zijn voor sommige 
bestemmingen wijzigingsbevoegdheden van burgemeester en wethouders opgenomen. 

Deze wijzigingsbevoegdheden zijn zodanig opgezet dat de structurele opzet van het 
bestemmingsplan niet wordt aangetast en de waarborgen voor belanghebbenden niet 
in het gedrang komen. 

 
De regels van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende hoofdstukken: 

1. Inleidende regels; 

2. Regels voor basisbestemmingen; 
3. Aanvullende regels voor dubbelbestemmingen; 
4. Overige regels; 

 
gevolgd door de bijlage: 

Bijlage 1 Lijst van afwijkend gebruik 

Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging 
 
 

Inleidende regels: 
De inleidende regels zijn van algemene aard en bestaan uit de volgende 
regels: 

1: Begrippen; 
2: Wijze van meten. 
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Regels voor basisbestemmingen: 
Elke bestemming wordt afzonderlijk in een bestemmingsregel opgenomen, de 
zogenaamde basisbestemming. Dit in tegenstelling tot een bestemming die andere 
bestemmingen als dubbelbestemming overlapt. De opbouw van een bestemmingsregel 

komt hierna aan de orde, waarbij per bestemmingsonderdeel een korte toelichting wordt 
gegeven. 
Alle regels die op een bepaalde bestemming van toepassing zijn, worden zoveel mogelijk 

in de bestemmingsregels zelf geregeld. Op deze wijze wordt bij de digitale 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 bestemmingsregel wordt als volgt opgebouwd: 
1. Bestemmingsomschrijving; 

2. Bouwregels; 
3. Nadere eisen; 
4. Ontheffing van de bouwregels; 

5. Aanlegvergunning; 
6. Specifieke gebruiksregels; 
7. Ontheffing van de gebruiksregels; 

8. Wijzigingsbevoegdheid. 
 
Toelichting op de regels 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. Bouwregels: 
In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde 
bebouwingsregels 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 regel opgenomen. De maximale goothoogte en maximale 
bouwhoogte worden in meters weergegeven, de dakhelling in graden. 

De hoogte van de gebouwen wordt op de plankaart aangegeven, indien er geen 
uniforme hoogteregels 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. 

64/89

 



90 

 

Datum 31 mei 2010 

Titel toelichting bestemmingsplan Zwolle-zuidoost 
 

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 bouwvergunning sturend op te treden door het stellen van nadere 
eisen. De criteria zijn in de bepaling van nadere eisen zelf opgenomen. 
 

4. Ontheffing van de bouwregels: 
In deze bepaling wordt een opsomming gegeven van de bouwregels waarvan 
burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen. Een ontheffing van de 

bouwregels wordt alleen opgenomen indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met 
het gewenste beleid en het een afwijking of verduidelijking betreft van de algemene 
ontheffingsregels. De criteria zijn in de ontheffingsregel zelf opgenomen. 

 

5. Aanlegvergunning: 
Door het opnemen van een aanlegvergunningenstelsel overeenkomstig artikel 3.3 onder 

a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), kunnen specifieke inrichtingsactiviteiten aan 
een aanlegvergunning worden verbonden. Het bouwen wordt niet aangemerkt als 
inrichtingsactiviteit. Een aanlegvergunningenstelsel wordt opgenomen om extra 

bescherming aan een specifieke waarde van de bestemming te bieden, zoals de 
landschappelijke of cultuurhistorische waarde. Een aanlegvergunningenstelsel wordt met 
de criteria voor vergunningverlening in de bestemmingregel opgenomen. 

 

6. Specifieke gebruiksregels: 
In lid 1 van artikel 7.10 Wro wordt aangegeven dat het verboden is gronden en 

bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Ter 
verduidelijking worden in een aantal bestemmingen in de specifieke gebruiksregels 
specifieke vormen van gebruik met name uitgesloten. Dit zijn gebruiksvormen, waarvan 

het op voorhand gewenst is aan te geven dat deze in ieder geval niet zijn toegestaan. 
 

7. Ontheffing van de gebruiksregels: 
Bij specifieke gebruiksregels wordt in een aantal bestemmingen een daarop gerichte 
ontheffingsbevoegdheid opgenomen. Bij zo’n specifieke ontheffingsbevoegdheid zijn ook 
hier de criteria opgenomen. 

  

8. Wijzigingsbevoegdheid: 
Het gaat hier om een specifieke op een bepaalde bestemming gerichte 

wijzigingsbevoegdheid als bedoel in artikel 3.6 van de Wro. Hierin wordt aan 
burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om de betreffende bestemming 
op de aangegeven punten te wijzigen. 

 

Aanvullende regels 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. 
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Het betreft in dit plan: 

 ondergrondse waterleiding; 
 ondergrondse hoogspanningsleiding; 
 bovengrondse hoogspanningsleiding; 

 archeologisch waardevolle gebied; 
 geluidszone industrieterrein. 
 

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 dubbelbestemmingregel is dezelfde als die van een 
basisbestemmingregel, maar alleen die regels worden ter aanvulling opgenomen die 

noodzakelijk zijn. De bouwregels in de dubbelbestemming geven de verhouding van de 
basisbestemming ten opzicht van de dubbelbestemming aan. 
 

Overige regels: 
In dit laatste onderdeel van de regels komen onder andere de flexibiliteitregels en de 
overgangs- en slotregels aan de orde. 

De regels zijn in onderstaande volgorde opgenomen: 
1. Anti-dubbeltelregel; 
2. Algemene bouwregels; 

3. Algemene ontheffingsregels; 
4. Algemene procedureregels 
5. Overgangsrecht; 

6. Slotregel. 
 

Bijlagen: 
Ten slotte zijn als bijlage bij de regels gevoegd: 
1. Een lijst van toegestaan afwijkend gebruik in de bestemmingen woondoeleinden en 

woondoeleinden meergezinshuizen;  

2. Een staat van toegelaten, en niet toegelaten bedrijfsactiviteiten in de bestemming 
bedrijfsdoeleinden; (zie verder bij paragraaf 6.3 artikel 7). 

 

6.2 Inleidende regels 
 

Artikel 1 - Begrippen 
Hierin worden de in de regels 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 
regels 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 Bestemmingsregels 
 

Hierna wordt voor zover nog nodig een aantal artikelen van de regels 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 begrippen is een 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. 
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Afwijkend gebruik: 
De hoofdgebouwen 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 bijlage 1 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 ontheffing 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 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 zijn 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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Wet geluidhinder 
In verband met de Wet geluidhinder is het op een aantal achtererven niet toegestaan 
geluidgevoelige functies te realiseren. De desbetreffende erven zijn aangeduid als ´geen 
geluidgevoelige functie´. 

 
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 ontheffing 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: 
Ook binnen deze woonbestemming is de beroep aanhuisregeling van toepassing (zie 

artikel 3 woondoeleinden W. 
 

Afwijkend gebruik: 
De hoofdgebouwen 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 bijlage 1 van de regels staat aangegeven welk afwijkend 

gebruik is toegelaten en voor welk deel van het hoofdgebouw dit afwijkende gebruik is 
toegestaan. 
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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 ontheffing. 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. 

- 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. 

- 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 ontheffing bij het criterium van de 
Bouwverordening.  
 

Artikel 5 - Woondoeleinden woonwagenstandplaats WWS 
Deze bestemming is voor de woonwagenlocaties in het plangebied. De regels bij deze 
bestemming volgen zoveel mogelijk de vigerende regels zoals vastgelegd in het 

bestemmingsplan ´Spreidingsplan woonwagens´.  
 

Artikel 6 - 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 een ontheffing is bebouwing ten behoeve van aangrenzende 
hoofdgebouwen en daarbij behorende bijgebouwen wel mogelijk, mits geen aantasting 
plaatsvindt van de in de ontheffingsbevoegdheid genoemde criteria. Tevens moet 

zonodig rekening worden gehouden met de Wet geluidhinder. 
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Artikel 7 - Bedrijfsdoeleinden B 
Deze bestemming is van toepassing op de bedrijvenlocatie aan de Nieuwe Deventerweg 
6 waar thans de kringloop zit gevestigd. In de bestemmingsomschrijving wordt 
aangegeven welke bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Hierbij wordt verwezen naar een 

als bijlage bij de voorschriften opgenomen staat van bedrijfsactiviteiten bij 
functiemenging. Daarin staat welke bedrijfsactiviteiten wel en welke niet zijn toegestaan. 
De Staat maakt als bijlage 2 deel uit van de regels en heeft daardoor een rechtstreekse 

werking.  
Toelaatbare activiteiten die niet in de op de bedrijventerreinen gerichte staat voorkomen, 
zijn apart in de bestemmingsomschrijving aangegeven.  

 

Ontheffing 
Een niet in de staat genoemd bedrijf kan in principe niet worden gevestigd. Een zodanig 

bedrijf kan in een concreet geval qua aard en invloed op de omgeving toch wel 
aanvaardbaar zijn. Daarom is voorzien in een ontheffing voor gelijkwaardige bedrijven. 
De formulering is afgestemd op de eisen die de jurisprudentie daaraan stelt. In bijlage 2 

is voorafgaand aan de staat een algemene verklaring van de opzet van de staat en de 
betekenis van de gebruikte afkortingen opgenomen. 
In bijlage 2 is voorafgaand aan de staat een algemene verklaring van de opzet van de 

staat en de betekenis van de gebruikte afkortingen opgenomen. 
 

Wijzigingsbevoegdheid 
Met een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk de bestemming na vrijwillige beëindiging 
van het gebruik voor bedrijfsdoeleinden ter plaatse te wijzigen in een woonbestemming. 
 

Artikel 8 - Bedrijfsdoeleinden garagebedrijf BG 
Deze bestemming is gelegen op de gronden van de garagebedrijven aan de Nieuwe 
Deventerweg en de IJsselcentraleweg. De gronden zijn bestemd voor gebouwen ten 

behoeve van het onderhoud en de verkoop van auto’s, motorfietsen, bromfietsen en 
fietsen, ondergeschikte detailhandel en de verhuur van auto’s. 
 

Artikel 9 - Bedrijfsdoeleinden verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg 
Deze bestemming betreft het bestaande verkooppunt van motorbrandstoffen aan de 
Hollewandsweg. De verkoop van motorbrandstoffen met inbegrip van LPG is toegestaan. 

Ook de exploitatie van een zogenaamde ´autoshop´ en een autowasinrichting zijn 
toegestaan.  
 

Artikel 10 - Bedrijfsdoeleinden verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg 
Deze bestemming betreft het bestaande verkooppunt van motorbrandstoffen aan de 
Nieuwe Deventerweg. De verkoop van motorbrandstoffen met uitzondering van LPG is 

toegestaan. Ook de exploitatie van een zogenaamde ´autoshop´ en een 
autowasinrichting zijn toegestaan.  
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Artikel 11 - Sportdoeleinden 
Op de gronden met deze bestemming mogen sportterreinen worden aangelegd en 
gebouwen ten behoeve van sportvoorzieningen, zoals een kantine worden opgericht. 
Voor het bouwen van tribunes en gebouwen van meer dan 15 m²  geldt dat deze 

uitsluitend binnen een bouwvlak mogen worden gebouwd.  

 

Artikel 12 - 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 en qua geluidhinder 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. Deze zijn echter tot nu toe nog niet geheel 

gerealiseerd. 
 
De aanduiding ´station´ binnen het bouwvlak aan de Ministerlaan 197 maakt binnen deze 

bestemming tevens een spoorwegstation mogelijk. In het tot nu toe geldende plan was 
deze mogelijkheid ook al opgenomen. 
 

In de bestemmingsregels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het perceel van 
de Staatsmanlaan 70. Bij een toekomstige herstructurering van de Ittersumerlanden-
noord (zie paragraaf 5.4) kan op deze manier ingespeeld worden op de mogelijke 

behoefte om een deel van deze bestemming te wijzigen in verkeers- en 
verblijfsdoeleinden. Mocht dit aan de orde komen dan gebeurt dit in samenspraak met de 
betrokken partijen. 

 

Wet geluidhinder: 
In verband met de Wet geluidhinder zijn in een aantal bouwvlakken geen geluidgevoelige 

functies toegestaan. Deze vlakken worden aangeduid als ´geen geluidgevoelige functie´. 

 
Artikel 13 - Gemengde doeleinden 1 GD 1 
Deze bestemming is van toepassing op het perceel aan de Van der Heydenstraat ter 
hoogte van het Van der Heydenpad tegenover het winkelcentrum Zwolle-zuid. Dit 
perceel is bestemd voor maatschappelijke functies in de onderbouw en op de begane 

grond en eengezins- en meergezinswoningen in de bouwlagen boven de eerste 
bouwlaag. 
 

Wet geluidhinder: 
Maatschappelijke functies in de vorm van andere gezondheidsgebouwen (verzorgings-
tehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken en medische 

kleuterdagverblijven) kunnen niet aan de buitengevels parallel aan de Oldeneelallee 
kunnen worden gerealiseerd. De reden hiervan is het wegverkeerslawaai van de 
Oldeneelallee (zie paragraaf 4.2.1). Dit is in de plankaart vertaald door middel van de 

aanduiding ´gagf´ (geen andere gezondheidsfunctie) op de buitenzijde van het bouwvlak 
aan de kant van de Oldeneelallee.  
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Artikel 14 - Gemengde doeleinden 2 GD 2 
Deze bestemming is van toepassing op het perceel aan de Van der Heydenstraat 12. Dit 
is de locatie van de voormalige brandweerkazerne, naast de spoorweg Zwolle - 
Deventer. Op deze locatie zijn maatschappelijke functies en kantoorfuncties mogelijk. 

Wet geluidhinder: 
In verband met de Wet geluidhinder zijn in een aantal bouwvlakken geen 
geluidsgevoelige functies toegestaan. Deze vlakken worden aangeduid als ´geen 

geluidgevoelige functie´. 
 

Artikel 15 - Centrumdoeleinden  
Deze bestemming betreft de gronden van het winkelcentrum Zwolle-zuid rond de Van 
der Capellenstraat, en ten zuiden daarvan in het blok tussen de Ministerlaan en de 
Vrijheid. Binnen deze bestemming zijn toegestaan: 

- woningen; 
- maatschappelijke voorzieningen; 
- detailhandel; 

- dienstverlening; 
- kantoren; 
- horeca; 

- parkeervoorzieningen; 
- en bijzondere woonvormen. 
 

Winkelpassages zijn als van bebouwing vrij te houden onderdoorgangen vastgelegd. 
 

Artikel 16 - Detailhandel 
Deze bestemming is van toepassing op een deel van het winkelcentrum Gerenlanden 
aan de Sellekamp. Binnen deze bestemming is detailhandel toegestaan in 1 bouwlaag. 

 

Artikel 17 - Detailhandel met bovenwoningen DHW 
Boven een groot deel van het winkelcentrum Gerenlanden aan de Sellekamp bevinden 
zich woningen. Om die reden heeft een deel van het winkelcentrum deze bestemming. 

Detailhandel wordt als recht op de eerste bouwlaag (begane grond) toegestaan. Naast 
detailhandel zijn ondergeschikte horeca en dienstverlening op de eerste bouwlaag 
toegestaan. Met ontheffing is het mogelijk om detailhandel ook op de tweede bouwlaag 

(eerste verdieping) en hoger toe te laten bij de bovenwoningen, indien in de 
ruimtebehoefte redelijkerwijs niet op andere wijze kan worden voorzien. 
 

Artikel 18 - Kantoren K 
Deze bestemming ligt op de gronden van het kantoor aan de Oldeneelallee 129. 

 

Artikel 19 - 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: 
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a. 1 rijbaan met 2 rijstroken met waar nodig in- en uitvoegstroken op de 

Aalvangersweg, Hollewandsweg, IJsselcentraleweg, Nieuwe Deventerweg 
(gedeelte tussen Oldeneelallee en IJsselcentraleweg), en Wijheseweg; 

b. 2 rijbanen elk met 1 tot 2 rijstroken met waar nodig in- en uitvoegstroken op de 

Ittersumallee, Oldeneelallee; 
c. 2 rijbanen elk met 2 rijstroken met waar nodig in- en uitvoegstroken op de 

IJsselallee en Wijheseweg. 

 

Binnen deze bestemming mogen nu ook gebouwtjes voor openbare nutsvoorzieningen 
tot 50 m² worden gebouwd 

 

Artikel 20 - Verkeersdoeleinden parkeergarage 
Deze bestemming maakt een ondergrondse parkeergarage mogelijk aan de 

Bredenhorststraat nabij winkelcentrum Zwolle-zuid. In deze bestemming is tevens een 
warenmarkt toegestaan. 
 

Artikel 21 - Verkeers- en verblijfsdoeleinden VV 
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 

mogelijk in deze bestemming. Binnen deze bestemming mogen nu ook gebouwtjes voor 
openbare nutsvoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen tot 50 m² worden 
gebouwd. Nabij Winkelcentrum Zwolle-zuid ter hoogte van de van der Capellenstraat is 

binnen deze bestemming tevens een warenmarkt toegestaan. 

 
Artikel 22 - Verkeersdoeleinden railverkeer 
Deze bestemming ligt op de gronden ten behoeve van de spoorlijn Zwolle – Almelo. 
  

Artikel 23 - Agrarische doeleinden 
Het open gebied tussen de Nieuwe Deventerweg en de spoorlijn Zwolle – Deventer ten 
noorden van Ittersum heeft een agrarische bestemming. Het gebied is in het 
structuurplan aangewezen als mogelijke inbreidingslocatie voor 60 woningen in een 

groenstedelijk woonmilieu. Het is daarom denkbaar dat het gebied op termijn een 
woonbestemming krijgt. Op dit moment is er gezien de woningbouwbehoefte nog geen 
noodzaak om tot ontwikkeling van het gebied over te gaan. Mocht deze noodzaak zich in 

de toekomst voordoen zal te zijner tijd een aparte planologische procedure doorlopen 
worden. 
 

Artikel 24 - Agrarische doeleinden kwekerijbedrijf 
Deze bestemming ligt op de gronden van het glastuinbouwbedrijf aan de 
Hollewandsweg. De bouw van kassen is alleen toegestaan op de gronden aangeduid 

met ´kwekerijbedrijf´. Op de overige gronden zijn onder andere twee bedrijfswoningen 
ten behoeve van het kwekerijbedrijf toegestaan alsmede ondergeschikte detailhandel. 
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Artikel 25 - 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 regels 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 26 - Groenvoorzieningen G 
Uitgangspunten: 
- Het structuurgroen en het buurtgroen 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, dat geen structuur- of buurtgroen is zijn 

opgenomen in de bestemming verkeers- en verblijfsdoeleinden. Binnen deze laatste 

bestemmingen 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. 

 

Aan de Vrijheid in de wijk Ittersumerlanden is de groenbestemming aangeduid als 
´manifestatieterrein´. Het medegebruik van deze gronden als manifestatieterrein is 
hiermee toegestaan. Het begrip manifestatieterrein wordt in de Inleidende regels onder 

´Begrippen´ nader omschreven. 
 

Artikel 27 - Bos B 
Het bos rond Hoog Zuthem is bestemd als bos. In dit gebied is de Boswet met 
herplantplicht van kracht. De cultuurhistorische, landschappelijke en 
natuurwetenschappelijke waarden van de bossen worden door middel van een 

aanlegvergunningenstelsel beschermd. 
 

Artikel 28 - 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. 
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Artikel 29 - 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). 
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 ontheffing, nadat advies van 
de leidingbeheerder is ingewonnen. 
Ter bescherming van de leidingen is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. 

 

Artikel 30 - Ondergrondse hoogspanningsleiding (dubbelbestemming) 
Bouwwerken ten behoeve van andere bestemmingen, welke met deze 

dubbelbestemming samenvallen, mogen uitsluitend worden gebouwd met toepassing 
van een ontheffing, nadat advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. Ter 
bescherming van de leiding is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. 

 

Artikel 31 - Bovengrondse hoogspanningsleiding (dubbelbestemming) 
Ook voor deze dubbelbestemming geld dat bouwwerken ten behoeve van andere 

bestemmingen, welke met deze dubbelbestemming samenvallen uitsluitend worden 
gebouwd met toepassing van een ontheffing. Tevens geldt een 
aanlegvergunningenstelsel. 

 

Artikel 32 - 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 bouwregels en een aanlegvergunningenstelsel 
conform de nieuwe Wet op de archeologische monumentenzorg van toepassing. 

 

Artikel 33 - Geluidszone industrieterrein (dubbelbestemming) 
Deze dubbelbestemming betreft de gewijzigde vastlegging van de geluidszone rond het 
industrieterrein Marslanden als gevolg van de geluidsanering (zie paragraaf 5.3). 

Daarnaast wordt de bestaande geluidszone rond het industrieterrein Harculo 
opgenomen. Deze laatste zone bevindt zich voor een heel klein gedeelte in het uiterste 
zuidwesten van het plangebied. 

 

76/89

 



90 

 

Datum 31 mei 2010 

Titel toelichting bestemmingsplan Zwolle-zuidoost 
 

 

 

6.4 Overige regels 
 
Artikel 34 - Anti-dubbeltelregel 
De anti-dubbeltelregel moet op grond van het Besluit ruimtelijke ordening worden 

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 35 - Algemene bouwregels 
In dit artikel wordt geregeld dat een bouwplan moet voorzien in voldoende ruimte voor 
parkeren, laden en lossen. 
Wat voldoende is, wordt op basis van het algemene parkeerbeleid van de gemeente 

Zwolle bepaald tijdens de beoordeling van het bouwplan. 
Ontheffing kan worden verleend, indien anderszins in voldoende ruimte kan worden 
voorzien. Hierbij kan gedacht worden aan het betalen van een compenserende bijdrage 

aan de gemeente Zwolle. Ten slotte kan ontheffing worden verleend in bijzondere 
omstandigheden, onder andere op basis van criteria van het algemene parkeerbeleid. 
 

Artikel 36 - Algemene ontheffingsregels 
In deze regels is als eerste de op grond van vaste jurisprudentie vereiste algemene 
ontheffing in de vorm van de zogenaamde ´toverformule´ opgenomen. Burgemeester en 

wethouders moeten een ontheffing verlenen van het gebruiksverbod, indien strikte 
toepassing zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke niet 
door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

Daarnaast wordt in deze regels aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid 
gegeven om ontheffing te verlenen van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, 
onderwerpen. Hierbij gaat het om ontheffingsregels die gelden voor alle bestemmingen 

in het plan. Deze regels zijn niet van toepassing, indien en voor zover er specifieke in de 
bestemming zelf geregelde ontheffingsregels van toepassing zijn. Ten slotte zijn de 
criteria voor de toepassing van deze ontheffingsregels hier opgenomen. 

 
Artikel 37 - Algemene wijzigingsregels 
Deze regel maakt het mogelijk de bestemmingen woondoeleinden, woondoeleinden 

meergezinshuizen, tuin, verkeers- en verblijfsdoeleinden alsmede groenvoorzieningen 
onder voorwaarden zodanig te wijzigen dat de situering en de vorm van de aangegeven 
bouwvlakken met bijbehorende tuinen, erven, wegen en groenvoorzieningen worden 

gewijzigd dan wel nieuwe bouwvlakken met bijbehorende tuinen, erven, wegen en 
groenvoorzieningen worden aangegeven. 
 

Artikel 38 - Algemene procedureregels 
Hierin wordt de standaardprocedure bij Zwolse bestemmingsplannen voor de 
voorbereiding van een besluit tot ontheffing of tot het stellen van een nadere eis 

beschreven. 
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Artikel 39 - Overgangsrecht 
In deze regel wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht in de vorm zoals in 
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is voorgeschreven. 
Tevens is een hardheidsclausule opgenomen in de vorm van persoonsgebonden 

overgangsrecht op de wijze zoals door de regering bij de totstandkoming van het besluit 
ruimtelijke ordening werd aanbevolen. 
 

Artikel 40 - Slotregel 
Als laatste wordt de slotregel opgenomen. Deze regel bevat zowel de aanhalingstitel van 
het plan, de aanhalingtitel van de regels als de vaststellingsregel. 

 

Bijlage 1 Lijst van afwijkend gebruik 
Deze bijlage omvat per adres het afwijkend gebruik dat binnen de bestemming 

woondoeleinden (artikel 3) en woondoeleinden meergezinshuizen (artikel 4) is 
toegestaan. 
 

Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging 
Deze bijlage omvat de lijst met daarin de toegelaten bedrijfsactiviteiten binnen de 
bestemming bedrijfsdoeleinden (artikel 7). 

 

6.5 Consequenties van beleid 
 
Het bestemmingsplan heeft voor het overgrote deel een conserverend karakter waarbij 
de huidige planologische situatie wordt voortgezet. In onderstaande gevallen vindt er 

echter een wijziging plaats in de bestaande planologische situatie. De planologische 
wijzigingen hebben als doel om (algemeen) vastgesteld beleid door te voeren en/of 
milieuhygiënische knelpunten weg te nemen. 

 

Aan- en bijgebouwenregeling 
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. 
 

Aanpassing geluidszone bedrijventerrein Marslanden 
Als gevolg van de aanpassing van de geluidzone worden de beperkingen ten aanzien 
van geluidsgevoelige bestemmingen in het oostelijk plangebied grotendeels opgeheven 

(zie paragraaf 5.3.). 
 

Herbestemmen kavel van der Heydenstraat 
Voor deze wijziging wordt verwezen naar paragraaf 5.4.1. 
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6.6 Handhaving 
 
De bestemmingsregels 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 specifieke gebruiksregels, waarin een opsomming is opgenomen van 
de verschillende manieren van gebruik van gronden en bouwwerken die in ieder geval in 

strijd zijn met de bestemming. 
 

6.7 Handboek 
 
Dit bestemmingsplan is vervaardigd conform de richtlijnen van het ´Handboek 

Bestemmingsplannen Zwolle´ versie 12C. Dit handboek is nog gebaseerd op de 
standaarduitgave ´Op de digitale leest´ van het Nederlands Instituut voor de Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) van juni 2003 maar de evaluatie van de Zwolse 

standaard bestemmingsbepalingen van 2007 is reeds meegenomen. Bovendien zijn de 
bestemmingsplanregels al gebaseerd op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. 
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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. 
 

De kosten voor bestemming, begeleiding en uitgifte van de gronden aan de Van der 
Heydenstraat alsmede eventuele kosten voortkomende uit planschadeclaims worden 
gedekt uit de huuropbrengst van de voormalige brandweerkazerne en het 

verkoopresultaat van de kavel.  
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8 Overleg 
 

8.1 Uitkomst overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 
 
Op 23 februari 2009 is het voorontwerpbestemmingsplan Zwolle-zuidoost in het kader 

van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening naar 22 
instanties verzonden met het verzoek om voor 15 mei 2009 schriftelijk te reageren. 
 

De volgende instanties hebben niet gereageerd, waarbij aangenomen wordt dat de 
rijksdiensten gereageerd hebben via de inspectie Ruimtelijke Ordening: 

 

1. Essent Netwerk B.V. 
2. Brandweer Zwolle 
3. KPN, Operator Vaste Net Straalverbindingen 

4. Kamer van Koophandel Oost Nederland 
5. Stichting Milieuraad Zwolle 
6. Stichting Woningbeheer Zwolle 

7. Stichting Delta Wonen 
8. Woningstichting Openbaar Belang 
9. Versteda 

10. Winkeliersvereniging Zwolle Zuid 
11. Stichting Oude Mars 
12. Wijkenvereniging 

13. Wijkcentrum Gerenlanden 
14. Wijkcentrum SIO 
15. Voetbalvereniging SVI 
 

16. Inspectie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
 

Namens alle betrokken rijksdiensten deelt de Inspectie Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu mee dat het voorontwerpbestemmingsplan geen aanleiding geeft tot 
het maken van opmerkingen. 

 

17. Waterschap Groot Salland 
 

Het voorontwerpbestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen. 
 

18. ProRail 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen. 
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19. Vitens 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen. 

 

20. Vrouwen Adviesgroep Zwolle 
 

Het voorontwerpbestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen. 
 

21. De Provincie Overijssel  
 

opmerking 
De provincie Overijssel is van mening dat met het plan een actueel en eigentijds 
ruimtelijke kader wordt geboden, waardoor de burgers (meer) rechtszekerheid wordt 
geboden en een goede basis voor het handhavingsbeleid ontstaat. Voor zover het de 

provinciale diensten betreft wordt hiermee voldaan aan het ambtelijke vooroverleg als 
bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening. 
 

Daarnaast wordt opgemerkt dat als de gemeente voornemens is om (delen van) dit 
ruimtelijk plan door middel van een projectbesluit planologisch mogelijk te maken zonder 
dat de planopzet wezenlijk gewijzigd wordt, de brief tevens beschouwd kan worden als 

vooroverlegreactie t.a.v. het projectbesluit. 
 

reactie 
Hiervan wordt kennisgenomen. 
 

22. Tennet 
 

opmerking 
Tennet geeft aan dat enkele masten van de 220 kV-hoogspanningsverbinding Harculo-

Zwolle Hessenweg en Harculo-Sekdoorn worden afgebroken. Het gaat om de masten 1 
t/m 5 van de hoogspanningsverbinding Harculo-Zwolle Hessenweg en de masten 6 t/m 9 
van de hoogspanningsverbinding Harculo-Sekdoorn.  

De belaste strook van de hoogspanningsverbindingen wordt begrensd door zijden op 25 
meter ter weerszijden van de hartlijn. 
De zakelijk recht overeenkomsten die door het opheffen van de masten niet meer van 

toepassing zijn worden opgeheven. 
 

reactie 
Deze aankomende verandering zal verwerkt worden in de plankaart, zodat voor de 
nabije toekomst het juiste planologische kader wordt weergegeven. De betreffende hoog-
spanningsverbinding wordt dan ook van de plankaart verwijderd.  

De grond achter de woningen Schermerhornstraat 100 en 102 waar een hoogspannings-
mast van de verdwijnende hoogspanningsverbinding aanwezig is wordt omgezet van de 
bestemming ´nutsdoeleinden´ in de bestemming ´groenvoorzieningen´. Deze grond is 

eigendom van de gemeente. 
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De gronden achter de woningen aan de Schermerhornstraat 130 - 196 waren voor het 

deel ter hoogte van de hoogspanningsverbinding bestemd als ´tuin´, zodat hier geen 
gebouwen opgericht mochten worden. Wegens het toekomstige vervallen van de 
beperking van de hoogspanningsleiding wordt deze bestemming omgezet in de 

bestemming ´woondoeleinden´. Dit betekent dat op dit deel van een perceel - dat buiten 
het bouwvlak ligt - bijvoorbeeld bijgebouwen mogen worden opgericht. 
 

8.2 Inloopbijeenkomsten en inspraak 
 

Op 21 januari 2009 is een inloopbijeenkomst gehouden over de ontwikkeling Van der 
Heydenstraat. Deze bijeenkomst vond plaats van 18.00 uur tot 20.00 uur in het 
wijkservicepunt Zwolle-zuid (wijkcentrum de Pol, Gelijkheid 1). De bijeenkomst heeft 

ertoe geleid dat de oorspronkelijke toegestane hoogte van 14 en 11 meter aan de 
achterzijde grotendeels verlaagd is naar 4 meter. Ook is de toegestane bouwhoogte aan 
de achterzijde (kant Van der Heydenpad) verlaagd naar 11 meter over een diepte van 8 

meter. Door deze aanpassingen wordt tegemoet gekomen aan de bewoners van de Cort 
van der Lindenlaan. 
 

Op 14 april 2009 is een inloopbijeenkomst over het voorontwerpbestemmingsplan 
gehouden ten behoeve van de wijkbewoners en belanghebbende organisaties. 
Deze bijeenkomst vond plaats van 16.00 uur tot 21.00 uur in zaal 8 van het wijkcentrum 

SIO (Thorbeckelaan 2). Tijdens deze bijeenkomst was er gelegenheid om het 
voorontwerpbestemmingsplan te bekijken, vragen te stellen aan de aanwezige 
ambtenaren en opmerkingen te maken.  

 
In het kader van de inspraakprocedure heeft het voorontwerpbestemmingsplan Zwolle-
zuidoost van 12 maart 2009 tot en met 22 april 2009 gedurende 6 weken ter inzage 

gelegen in het Informatiecentrum van de gemeente Zwolle (Grote Kerkplein 15) en in het 
wijkservicepunt Zwolle-zuid (wijkcentrum de Pol, Gelijkheid 1). Gedurende deze periode 
was het plan tevens digitaal te raadplegen en te downloaden op de pagina 

voorontwerpplannen van www.bestemmingsplannen.zwolle.nl. 
 
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kon een ieder schriftelijke opmerkingen 

kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. In totaal zijn 21 schriftelijke opmer-
kingen ingediend. In deze paragraaf wordt per kenbaar gemaakte opmerking een samen-
vatting gegeven. Vervolgens wordt de reactie van de gemeente daarop weergegeven. 

 

1. L. Kamerman, Meensliedenlaan 9, 8014 AM Zwolle 
2. A.H.H. van den Boogaard, Meensliedenlaan 3, 8014 NM Zwolle 
 

Opmerking 
De voorzijde van het blok met 9 patiowoningen aan de Meensliedenlaan heeft een 

glasplaat als overkapping boven de voordeur. Het idee is om deze op termijn te 
vervangen door een exemplaar over de gehele breedte. Dit op de bestaande balken-
constructie. Welke mogelijkheden zijn er om de overkapping naar de straatzijde door te 

trekken? 
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Reactie 
Gevraagd wordt naar de mogelijkheid de glasplaat boven de entree aan de voorzijde van 
de patiowoningen op termijn te vervangen door een groter exemplaar (over de gehele 
balkenconstuctie). 

Op zichzelf is het overdekken van de balkconstructie met een lichte / doorzichtige 
glasconstructie stedenbouwkundig aanvaardbaar. De moeilijkheid is echter dat de met 
de glasplaat overkapte ruimte aan de voorzijde dan volgens de begripsbepaling gezien 

moet worden als gebouw. Op dit moment is de tussenruimte bestemd als ´tuin´. In deze 
bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd. Hiermee past een dergelijk plan 
niet binnen het bestemmingsplan zoals dat er nu ligt. Het bestemmen als erf heeft echter 

tot gevolg dat de ruimte volledig mag worden dichtgebouwd. Dit is stedenbouwkundig 
onaanvaardbaar. Geadviseerd wordt voor dit soort gevallen gebruik te maken van de 
binnenplanse ontheffingsmogelijkheid bij de bestemming ´tuin´ (artikel 6, lid 4.1 onder b 

van de regels). De regeling houdt in dat binnenplanse ontheffing kan worden verleend 
voor een bouwplan waarbij een aanbouw, uitbouw of bijgebouw dat hoort bij een 
hoofdgebouw als een woning geheel of gedeeltelijk binnen de bestemming ´tuin´ valt. 

 

3. H. te Siepe namens landelijke rijvereniging Rijden Is Kunst, p/a Fabrieksweg 4, 
8015 PT Zwolle 

 
Opmerking 
Rijden is Kunst kijkt samen met het Ruitersportcentrum Zwolle Zuid naar mogelijkheden 

om een nieuwe locatie voor een buitenbak en kantine voor Rijden Is Kunst te vinden in 
de directe nabijheid van het ruitersportcentrum aan de Hollewandsweg 15b.  
Gewenst is een perceel in de omboste graslanden achter de manege met een eigen 

toegang vanaf de openbare weg aan de Zandhovense kant. De gewenste afmetingen 
van de bak zijn 30 bij 70 meter zodat deze voor ruiter- en mensport bruikbaar is. De 
gewenste grootte van de kantine is ca. 100 m² met daarnaast een afdak voor spring- en 

dressuurmaterialen. De benodigde parkeerplaatsen zijn 10 stuks voor auto´s met trailers 
en 10 stuks voor alleen auto´s.  
Wat zijn de kansen voor de gewenste faciliteiten in het nieuwe bestemmingsplan Zwolle-

zuidoost? 
 

Reactie 
Gevraagd wordt naar mogelijkheden voor een buitenvak en kantine in de omboste 
graslanden achter de bestaande manege aan de Hollewandsweg. Deze locatie maakt 
deel uit van het landgoed Zandhove. Het landgoed Zandhove behoort in zijn geheel tot 

het structuurgroen. De bedoelde omboste graslanden herbergen natuurlijke en 
landschappelijke waarden die behouden moeten blijven. Het is natuurlijk en 
landschappelijk daarom niet gewenst om dit deel van het landgoed te verharden of te 

bebouwen. De bedoelde locatie heeft in het nieuwe bestemmingplan om die reden de 
bestemming ´bos´ gekregen. Dat betekent dat deze gronden bestemd zijn voor bos en 
voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van onder andere de cultuurhistorische 

en landschappelijke waarde van de gronden. Bebouwing anders dan vogelobservatie-
posten is er niet toegestaan. Daarnaast geldt ter bescherming van de natuurlijke en 
landschappelijke waarden een aanlegvergunningenstelsel.  
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Het ruitersportcentrum aan de Hollewandsweg heeft in het bestemmingsplan de 

bestemming ´sportdoeleinden´. Op deze gronden met deze bestemming liggen de 
mogelijkheden voor Rijden Is Kunst om een buitenbak met een kantine op te richten. De 
kantine mag uitsluitend in het aangegeven bouwvlak worden opgericht. 

 

4. J.J. van der Kolk, Postbus 40046, 8004 DA Zwolle 
 

Opmerking 
Artikel 17 gaat over de bestemming ´detailhandel met bovenwoningen´, welke betrekking 
heeft op een groot deel van winkelcentrum Gerenlanden aan de Sellekamp. In de 

gebruiksvoorschriften van deze bestemming is opgenomen dat het gebruik ten behoeve 
van bouwwerken voor horeca gezamenlijk niet meer mag bedragen dan 150 m2.  
Kunnen de gebruiksvoorschriften ten behoeve van horeca verruimd worden? Een ruimer 

gebruik van de winkelpanden is nodig voor het bestaansrecht van het winkelcentrum op 
langere termijn. 
 

Reactie 
Gevraagd wordt naar een verruiming van de gebruiksmogelijkheden van winkelcentrum 
Gerenlanden aan de Sellekamp op het gebied van horeca. De beperking van de 

gebruiksmogelijkheden van horeca in winkelcentrum Gerenlanden door middel van de 
bestemming ´detailhandel met bovenwoningen´ is uit strategische belang ingevoerd. Het 
winkelcentrum aan de Sellekamp is namelijk een buurtwinkelcentrum waarin horeca een 

ondergeschikte en ondersteunende functie bij het winkelen vervult. Voorkomen moet dat 
het winkelcentrum zich zo kan ontwikkelen dat de horeca dominant wordt. Om die reden 
wordt de maximum gezamenlijke oppervlakte voor gebruik van gebouwen voor horeca 

van 150 m2 niet aangepast. 
 

5. D. van der Sluis, Van Hallware 100, 8014 RT Zwolle 

6. J. van Olst, Van Hallware 104, 8014 RT Zwolle 
7. M. de Winther en E. Nijland, p/a Van Hallware 106, 8014 RT Zwolle 
  

Opmerking 
A. Bij een afsluiting van de Staatsmanlaan wordt gevreesd voor verkeersoverlast aan 

de Van Hallware. Kan de Van Hallware tevens worden afgesloten als de 

Staatsmanlaan wordt afgesloten voor doorgaand verkeer? 
B. Aangenomen wordt dat de speelvoorziening achter de Van Hallware 70 t/m 76 blijft 

bestaan. Ook wordt aangenomen dat het groen en de geluidswal, die tevens zorgt 

voor een scheiding met de Nieuwe Deventerweg, blijft bestaan. 
C. De herinrichting van Ittersumerlanden zorgt voor ongewenste verdichting, 

goedkopere huurwoningen, verminderde parkeergelegenheid, aantasting van het 

woongenot. 
D. Een viertal woningen raakt het uitzicht kwijt, krijgen last van verminderde 

daglichttoetreding en worden door inkijk aangetast in hun privacy. 
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E. De sloop van de 96 HAT eenheden5 (gelijk aan ca. 48 eengezinswoningen) en 

terugbouwen van 96 eengezinswoningen zorgt voor vermindering van het groen, 
vermindering van de parkeergelegenheid, vermindering van het woongenot. 

 

Reactie 
A.  Met deze opmerkingen wordt gedoeld op de herstructurering van het woongebied 

van de Ittersumerlanden-noord. Naar aaleiding van overleg met de buurbewoners is 

de herstructurering van Ittersumerlanden-noord niet opgenomen in het voorliggende 
bestemmingsplan Zwolle-zuidoost. Hiervoor zal een aparte planologische procedure 
gevolgd worden (zie paragraaf 5.4.2). 

 Momenteel wordt er overlegd met alle betrokken partijen (bijv. door middel van 
bewonersavonden) over de herstructurering van de Ittersumerlanden-noord. 
Geadviseerd wordt om de genoemde punten hier in te brengen. 

B. t/m E.     zie reactie onder A. 
 
 

8. E.J. Buenk en W. Buenk – Koelewijn, Van Schaikstraat 36, 8015 AN Zwolle 
9. R. van Duijvenvoorde, Van Schaikstraat 16, 8015 AN Zwolle 
10. A. Eikenaar, Van Schaikstraat 32, 8015 AN Zwolle 

11. Goed - Van Eijk, Van Schaikstraat 14, 8015 AN Zwolle 
12. J. Groen, Van Schaikstraat 26, 8015 AN Zwolle 
13. Fam. Horstman, Van Schaikstraat 28, 8015 AN Zwolle 

14. A. Ketting, Van Schaikstraat 18, 8015 AN Zwolle 
15. R. Koerhuis, Van Schaikstraat 20, 8015 AN Zwolle 
16. H. Krijt, Van Schaikstraat 30, 8015 AN Zwolle 

17. P. Memelink, Van Schaikstraat 38, 8015 AN Zwolle 
18. J. Rouwenhorst en B. Rouwenhorst, Van Schaikstraat 24, 8015 AN Zwolle 
19. M. Veld, Van Schaikstraat 34, 8015 AN Zwolle 

20. K.W.A. Wierts, Van Schaikstraat 22, 8015 AN Zwolle 
 
Opmerking 
In het bestemmingsplan wordt onderscheid gemaakt in de vormgeving van de 
bouwvlakken bij de woningen in de Van Schaikstraat. De bouwvlakken van de Van 
Schaikstraat 14 t/m 38 zijn anders vormgegeven dan de bouwvlakken van de Van 

Schaikstraat 40 t/m 52. Gewenst is een gelijke vormgeving van de bouwvlakken op de 
manier zoals bij de Van Schaikstraat 40 t/m 52. 
 

Reactie 
Gevraagd wordt om de woningen op eenzelfde manier te bestemmen als de woningen 
aan de Van Schaikstraat 40 t/m 52.  

Het is van belang om een eenduidige manier van bestemmen te bereiken die recht doet 
aan de bestaande typologie van de woningen. Om die reden wordt de plankaart van het 
bestemmingsplan zo aangepast dat de bouwvlakken van de Van Schaikstraat 14 t/m 38 

op dezelfde wijze worden vormgegeven als de bouwvlakken van de Van Schaikstraat 40 
t/m 52. 

                                                      
5 HAT eenheden: eenheden voor huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. 
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21. I. Yildirim namens Autoservice Gebroeders Yildirim B.V., Nieuwe Deventerweg 
30-32, 8014 AH Zwolle 

 

Opmerking 
In het bestemmingsplan is het tankstation aan de Nieuwe Deventerweg 30-32 niet 
vermeld op de plankaart en in de toelichting. Kan het tankstation worden opgenomen op 

de plankaart en in de toelichting? 
 

Reactie 
In de toelichting wordt het tankstation inderdaad niet genoemd in het hoofdstuk over de 
bestaande situatie (paragraaf 2.2.3.4) waar ook andere tankstations worden beschreven. 
Het tankstation aan de Nieuwe Deventerweg 30-32 is aan deze paragraaf toegevoegd. 

Op de plankaart heeft het tankstation de bestemming ´Bedrijfsdoeleinden garagebedrijf´. 
De gronden met deze bestemming zijn onder andere ook bestemd voor verkooppunten 
van motorbrandstof met uitzondering van LPG. Met de bestemming ´Bedrijfsdoeleinden 

garagebedrijf´ legt het bestemmingsplan het bestaande gebruik van de locatie voor een 
autoservicebedrijf met een tankstation zonder LPG vast. 
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Bijlage 1: Overzicht beleidsnota’s 
 
Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de volgende beleidsuitspraken gebruikt: 

 
 Groenbeleidsplan maart 1998 
 Coffeeshopbeleid oktober 1998 

 Nota Sportambitie 2005 Gemeente Zwolle 1999 
 Dynamiek van Oud & Nieuw, Zwols monumenten- en archeologie beleid 2001 
 Kwaliteit binnen bereik, gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, februari 2001 

 Nota Speelruimte in Zwolle juli 2001 
 Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen, provincie Overijssel februari 

2003 

 Prostitutiebeleid in Zwolle maart 2003 
 Kadernota Detailhandel Zwolle juni 2003 
 Welstandsnota juni 2004 

 De kracht van Zwolle Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) 2005-2009 
 Nota sportaccommodatiebeleid, februari 2005  
 Sportbeleidsplan, gemeente Zwolle 2006 

 Algemene Bijgebouwenregeling 2007 
 Structuurplan Zwolle, juni 2008 
 Mobiliteitsvisie, gemeente Zwolle, vastgesteld februari 2009 

 Omgevingsvisie Overijssel, juli 2009 
 Uitvoeringsprogramma structuurplan, september 2009 
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Bijlage 2: Overzicht onderzoeksrapporten  
 

 

Akoestisch onderzoek Van der Heydenstraat te Zwolle, 19 maart 2009, Cauberg-
Huygen, referentie: 20071608-M03. 
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