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Onderwerp vooroverleg bestemmingsplan Foodcourt 

Ons kenmerk 

RWS-2015/40227 

Datum verzending 

15 september 2015 

Geacht College, 

In het kader van het vooroverleg bestemmingsplan Foodcourt heb ik contact 

gehad met mw. P. van den Broek - Bredewold. Hierbij zend ik u mijn reactie op 

het plan zoals ook per mail van 09.09.2015 verzonden. 

Het voorontwerpbestemmingsplan Foodcourt is gelegen bij de afrit Zwolle Noord. 

In het plan worden in pan 5.5. de toename van het verkeer, de gevolgen hiervan 

op de verkeersafwikkeling (onder andere op de A28) en de hieraan te verbinden 

conclusies beschreven. De toelichting is niet geheel eenduidig. Ik verzoek u aan te 

tonen dat de verkeersgeneratie en extra parkeerbehoefte vanwege het plan niet 

leiden tot extra belasting van de aansluiting A28. 

Voor evt. vragen over dit onderwerp kunt u zich richten tot dhr. W. Wentinck, 

+316-19989509 of dhr. T. Hermus -1-316-54383966 van het RWS district ONN. 

Voorts is in het plan de mogelijkheid tot het plaatsen van een attentiemast 

opgenomen. Bebouwing en reclame mogen niet afleiden van de rijtaak ter hoogte 

van de aansluiting A28. Volgens afspraak met mijn collega mw. Veldman zal de 

reclamemast statisch zijn. Ook bij het ontwerp van de bebouwing verzoeken wij 

rekening te houden met het kader afleiding. 

Hoogachtend 

De minister van Infrastructuur en Milieu, 

namens deze, 

hoofd Netwerkontwikkeling en Visie Rijkswaterstaat Oost-Nederland, 

mevrouw J.C.M. van Haren 

b.a. 

hoofd Communicatie en Strategie Rijkswaterstaat Oost-Nederland, 

--\J' 

mevrouw mr. J.A.T. Daams 
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