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Bijlagen bestemmingsplan Merwedelaan 

 

 

 

De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 

1. het bestemmingsplan “Merwedelaan, ongewijzigd vast te stellen in elektronische vorm, als vervat in het GML-

bestand NL.IMRO 0193.BP10022-0004 met de bijbehorende regels en de bijbehorende ondergrond, als 

vervat in het DGN-bestand NL.IMRO 0193.BP10022-0004 en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens 

vast te stellen in papieren vorm; 

2. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan “Merwedelaan” vast te stellen. 

3. te verklaren dat: 

a . op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is; 

b. dit betekent dat een belanghebbende in een beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij 

aanvoert tegen het besluit; 

c.  na afloop van de beroepstermijn van zes weken geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden 

aangevoerd; 

d. in een beroepschrift moet worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

mailto:j.van.den.berg@zwolle.nl
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5 

 

voorstel 
 

 

 

 

 

 

Datum 14 juni 2011 

Ons kenmerk EC1106-0008 

 

 
Inleiding 

Door de gemeente is het “Geluidsonderzoek gemeentelijke wegen” uitgevoerd waarin in kaart gebracht is langs 

welke gemeentelijke wegen mogelijk hinder optreedt of kan gaan optreden. Er is een prioriteitenlijst en een 

kostenoverzicht voor de te treffen maatregelen opgesteld. Op 16 maart 2010 is dit onderzoek door het college 

vastgesteld. 

De gemeentelijke wegen zijn beoordeeld op drie criteria: geluidsbelasting, verkeerstoename en de situering van de 

achtertuin ten opzichte van de weg. Bij de locatie Merwedelaan doet zich de situatie voor dat er in onderhoud 

(asfaltering) van de weg noodzakelijk is en de locatie hoog op de prioriteitenlijst staat. Formeel hoeft de gemeente 

hier geen actie op te ondernemen aangezien verwacht mag worden dat met gesloten ramen en deuren aan de 

vereiste binnenwaarde wordt voldaan. Door het toepassen van stiller asfalt in combinatie met een scherm kan de 

geluidsbelasting met name op de begane grond en in de tuinen aanzienlijk worden gereduceerd. Daarnaast grenst 

de Merwedelaan direct aan de tuinen van woningen aan de Mosselkreek en Zuidkreek. Door het in zuidelijke 

richting verschuiven van de Merwedelaan zal ook het leefklimaat in deze tuinen verbeteren.  

Het plangebied is gelegen aan de Merwedelaan, globaal vanaf de rotonde aan de Rijnlaan tot en met de 

Westerveldse Aa.  

 

Beoogd effect 

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van het verleggen van de Merwedelaan. 

 

 

Argumenten 

1.1  Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. 

Het ontwerpbestemmingsplan “Merwedelaan ” heeft in het kader van de vaststelling met ingang van  

21 april 2011 tot en met 1 juni 2011 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen in het 

informatiecentrum van het stadskantoor. Daarnaast was het plan te raadplegen op de website  

www.ruimtelijkeplannen.nl .Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Tevens zijn de 

vooroverleginstanties in kennis gesteld van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.  

 

1.2 Het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan ( regels en plankaart) wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is in hoofdstuk 5.5 “Water” onder andere opgenomen dat de 

verlegging van de weg geen consequenties heeft voor het bergende oppervlak in de aanliggende 

waterbergingsvijvers. Na onderzoek is gebleken dat de waterbergingsvijver gelegen ten westen van de 

Westerveldse Aa aan de noordzijde moet worden verkleind. De bestaande bushaltes worden aangepast aan de 

eisen van deze tijd. Het gevolg hiervan is dat de bushalte ter hoogte van Merwedelaan/Grevelingen niet aangepast 

kan worden zonder dat dit consequenties heeft voor de bestaande waterberging. Door circa 100 m³  waterberging 

te dempen is aanpassing van de bestaande bushalte mogelijk. Het dempen van een klein deel van de 

waterberging heeft geen consequenties voor de waterhuishouding in het gebied van Holtenbroek en Aalanden. Uit 

een waterscan (Waterscan Zwolle fase 1 en 2, 29 september 2006) die in opdracht van de gemeente Zwolle en in 

samenwerking met het waterschap Groot Salland door Arcadis is uitgevoerd blijkt dat er voldoende waterberging 

beschikbaar is. De gedeeltelijke demping van de vijver zal niet leiden tot wateroverlast in de aangrenzende wijk in 

een maatgevende situatie. Compensatie van het verlies van ca. 100 m³  aan waterberging is daarom niet 

noodzakelijk. De gemeente zal de verloren berging niet compenseren. Het dempen van de watergang zal 
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plaatsvinden door een natuurvriendelijke oever aan te leggen met een taludlijn van 1:3. Het waterschap heeft 

aangegeven hiermee te kunnen instemmen. De toelichting zal in hoofdstuk 5.5 “Water” worden aangepast.  

 

Desondanks wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Het “juridische “ plan bestaat namelijk uit de 

plankaart en bijhorende regels. Deze worden niet gewijzigd. Bovendien valt de waterbergingsvijver buiten het 

plangebied. De toelichting maakt geen onderdeel uit van het “juridische “ plan. Het vormt ook geen zelfstandig 

criterium bij de beslissingen op omgevingsvergunningen. De toelichting kan wel een rol spelen bij de interpretatie 

van de regels. Dit is niet aan de orde bij de wijzigingen van de waterparagraaf, die zijn opgenomen in de 

toelichting.   

 

2.1  Er zijn in het bestemmingsplan geen “aangewezen bouwplannen” opgenomen. 

Er dient door de gemeenteraad gelijktijdig met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, 

indien er sprake is van zogenaamde “aangewezen bouwplannen”. In het bestemmingsplan wordt het verleggen 

van de Merwedelaan mogelijk gemaakt. Dit is zijn geen aangewezen bouwplan. Gelet hierop hoeft er geen 

exploitatieplan te worden gesteld.  

 

3.1 Artikel 10 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet bepaalt dat in dit raadsbesluit als 

zogenaamde “rechtsmiddelenclausule” wordt vermeld dat de Crisis- en herstelwet voor dit 

bestemmingsplan van toepassing is. 

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op het nieuwe bestemmingsplan, omdat het bestemmingsplan voorziet 

in de verleggen van de Merwedelaan (aanleg van wegen van lokaal belang) Hierdoor valt het bestemmingsplan 

onder categorie 3.4 van de bijlage I van de Crisis- en herstelwet.  

 

Risico’s 

Er zijn geen noemenswaardige risico’s aan het plan verbonden. 

Het plan is op de wettelijke vereiste manier gepubliceerd.  

 

 

Financiën 

Het maken van het bestemmingsplan komt ten laste van het project geluidsanering, het project toegankelijk haltes 

OV en het  regulier onderhoudsbudget. 

 

Communicatie 

De vooroverleginstanties zullen in kennis worden gesteld over de vaststelling van het bestemmingsplan. Het 

besluit tot vaststelling wordt gepubliceerd in de Peperbus en de Staatscourant. Tevens zal het plan worden 

geplaatst op ruimtelijke plannen.nl.  

 

 

Vervolg 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan binnen 6 weken na publicatie door een belanghebbende die een 

zienswijze heeft ingediend en door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 

niet tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht beroep worden ingesteld bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
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Openbaarheid 

Dit bestemmingsplan is openbaar. 

 

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Zwolle, 

 

 

 

 

drs. H.J. Meijer, burgemeester 

 

 

 

 

drs. O. Dijkstra, secretaris 
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Besluit 
 

Jaargang  gb1-2011.118      

Nummer  EC1106-0008 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Merwedelaan 

 

 

De raad van de gemeente Zwolle; 

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 28-06-2011 

 

 

besluit: 

1. het bestemmingsplan “Merwedelaan , ongewijzigd vast te stellen in elektronische vorm, als vervat in het GML-

bestand NL.IMRO 0193.BP10022-0004 met de bijbehorende regels en de bijbehorende ondergrond, als vervat 

in het DGN-bestand NL.IMRO 0193.BP10022-0004 en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te 

stellen in papieren vorm; 

2. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan “Merwedelaan” vast te stellen. 

3. te verklaren dat: 

a . op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is; 

b. dit betekent dat een belanghebbende in een beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij 

aanvoert tegen het besluit; 

c.  na afloop van de beroepstermijn van zes weken geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden 

aangevoerd; 

d. in een beroepschrift moet worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11-07-2011 

 

 

de voorzitter, 

 

 

de griffier, 
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