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Besluit 

 

besluit 

Jaargang 2016  

Nummer 2016-24900 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Foodcourt De Vrolijkheid  

 

 

 

 

De raad van de gemeente Zwolle; 

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 20 december 2016; 

 

 

besluit: 

 

1 in te stemmen met beantwoording van de zienswijzen omtrent het bestemmingsplan 

‘Foodcourt De Vrolijkheid' zoals omschreven in de nota van zienswijzen ‘Foodcourt De 

Vrolijkheid’; 

2 het bestemmingsplan ‘Foodcourt De Vrolijkheid’ gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen, 

zoals omschreven in de wijzigingsnota ‘Foodcourt De Vrolijkheid’; 

3 het bestemmingsplan ‘Foodcourt De Vrolijkheid' vast te stellen in elektronische vorm, als 

vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0193.BP13009-0004 met de bijbehorende regels en de 

bijbehorende ondergrond, als vervat in het DGN-bestand NL.IMRO.0193.BP13009-0004 en de 

verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm; 

4 uiterlijk binnen zes weken na dit besluit de vaststelling te publiceren in Staatscourant en 

Gemeenteblad danwel eerder dan zes weken als de reactie van de provincie daartoe 

aanleiding geeft; 

5 geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 februari 2017, 

 

 

de voorzitter,    

 

 

 

 

 

 

de griffier, 
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voorstel 

 

 

 

Beslisnota voor de raad 

 

Datum 12 december 2016 

 

 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Foodcourt De Vrolijkheid 

Versienummer 1 

  

Portefeuillehouder Ed Anker 

Informant Jan Pieter Koppert / Auke Sipma 

Eenheid/Afdeling ECR / PULV 

Telefoon (038) 498 2097 / 2439 

Email J.Koppert@zwolle.nl, a.spima@zwolle.nl 

 

Bijlagen  
1. Raadsbesluit vaststelling Foodcourt De Vrolijkheid 
2. Nota van zienswijzen Foodcourt De Vrolijkheid 
3. Wijzigingsnota Foodcourt De Vrolijkheid 
4.  Zienswijzen 1 t/m 3 
5. Vast te stellen bestemmingsplan Foodcourt Vrolijkheid (incl. verbeelding) 
6. Bijlagen bij het bestemmingsplan (juni 2016)  
7. Bijlagen (geluid, verkeer, luchtkwaliteit) bij het bestemmingsplan (november 2016) 
8.  Gespreksverslagen gevoerde overleggen 

De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 

1 in te stemmen met beantwoording van de zienswijzen omtrent het bestemmingsplan 

‘Foodcourt De Vrolijkheid' zoals omschreven in de nota van zienswijzen ‘Foodcourt De 

Vrolijkheid’; 

2 het bestemmingsplan ‘Foodcourt De Vrolijkheid’ gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen, 

zoals omschreven in de wijzigingsnota ‘Foodcourt De Vrolijkheid’; 

3 het bestemmingsplan ‘Foodcourt De Vrolijkheid' vast te stellen in elektronische vorm, als 

vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0193.BP13009-0004 met de bijbehorende regels en de 

bijbehorende ondergrond, als vervat in het DGN-bestand NL.IMRO.0193.BP13009-0004 en de 

verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm; 

4 uiterlijk binnen zes weken na dit besluit de vaststelling te publiceren in Staatscourant en 

Gemeenteblad danwel eerder dan zes weken als de reactie van de provincie daartoe 

aanleiding geeft; 

5 geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen. 
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Toelichting op het voorstel 

 

Inleiding 

Op de locatie aan de Oude Meppelerweg 1-3 is een initiatief gestart voor herontwikkeling van 

horecagelegenheid "De Vrolijkheid" tot een foodcourt met diverse horecagelegenheden. Op het terrein 

wordt een attentiemast met een hoogte van 40 meter gerealiseerd. Ten behoeve van deze ontwikkeling 

dient het bestemmingsplan aangepast te worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage 

gelegen waarbij door twee verschillende bewonersgroepen en de franchisenemer van McDonalds 

Zwolle-noord zienswijzen zijn  ingediend (in totaal 3 zienswijzen). Gelijktijdig is middels de 

coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening de procedure voor het verlenen van een 

omgevingsvergunning gestart. De vergunning is inmiddels verleend. Het college is hierin bevoegd 

gezag. De vergunning treedt pas in werking nadat deze gelijktijdig met het door uw raad vastgestelde 

bestemmingsplan wordt gepubliceerd. Tegen de omgevingsvergunning zijn gelijkluidende zienswijzen 

ingediend door twee van de drie reclamanten. Het college is ten aanzien van het besluit omtrent de 

omgevingsvergunning een vergelijkbare beantwoording voorgesteld. 

 

Op 6 juni jl. is dit bestemmingsplan geagendeerd geweest voor vaststelling door uw raad. Naar 

aanleiding van inspreekreacties is het voorstel niet rijp voor besluitvorming bevonden en van de 

agenda afgevoerd. Er zijn extra onderzoeken gedaan en er is overlegd geweest met alle betrokkenen. 

U bent hierover onlangs geïnformeerd middels een informatienota. Dit heeft geleid tot aanpassing van 

dit voorstel en de nota van zienswijzen. Het bestemmingsplan (regels en plankaart)  zelf is niet 

gewijzigd. In de toelichting zijn de aangepaste onderzoeken verwerkt en als nieuwe bijlagen 

bijgevoegd bij het vast te stellen bestemmingsplan. 

Beoogd effect 

Het doel van dit bestemmingsplan is het mogelijk maken van een nieuwbouwplan voor het Foodcourt 

De Vrolijkheid. 

Argumenten 

1. Er zijn zienswijzen ingediend, waarop in de nota van zienswijzen een reactie is weergegeven, 

waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij bestaand beleid. 

Tegen het bestemmingsplan zijn drie zienswijzen ingediend door twee verschillende bewonersgroepen 

en de franchisenemer van McDonalds Zwolle-Noord. 

 

Korte samenvatting zienswijzen 

Zienswijze 1 (omwonenden Haarbeek, Hofbeek en Eerbeek) is gericht tegen de attentiemast bij het 

foodcourt. Omwonenden zijn van mening dat er alternatieven zijn en dat een mast met deze hoogte 

overlast (verlies van uitzicht, lichthinder) geeft. Zienswijze 2 (omwonenden Glanerbeek, Aapark, 

Gaasp) richt zich op de te verwachten negatieve gevolgen van het foodcourt (verkeerstoename, 

geluidsoverlast, negatieve gevolgen voor milieu en natuur). Zienswijze 3 (franchisenemer McDonalds) 

richt zich op de verantwoording vanuit de horecavisie, het onderzoek naar de ladder voor duurzame 

verstedelijking en de te verwachten verkeersaantrekkende werking. 

 

Korte samenvatting reactie gemeente 
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Voor wat betreft zienswijze 1 past de attentiemast in de vastgestelde beleidsvisie attentiemasten. In 

onze ogen zijn alternatieven wel onderzocht en wordt dit ondersteund door middel van visualisaties. De 

onderzoeken rondom haalbaarheid van deze attentiemast zijn eveneens zorgvuldig uitgevoerd. In 

relatie tot de afstand van omwonenden tot aan de mast (700 – 900 meter) vinden wij dat belangen van 

omwonenden niet onevenredig worden geschaad. Voor zienswijze 2 geldt dat de verwachte gevolgen 

goed zijn onderzocht. Naar aanleiding van de inspraakreactie zijn de gevolgen nogmaals specifieker 

onderzocht. Hieruit blijkt dat er geen onaanvaardbaar woon- en leefklimaat ontstaat. Voor wat betreft 

zienswijze 3 zijn wij van mening dat het onderzoek naar de ladder voor duurzame verstedelijking 

aantoont dat er behoefte is aan  een foodcourt, zowel lokaal als regionaal. De eerste gesprekken en 

kennisname van het initiatief dateren van voor de vaststelling van  de horecavisie. Om de verwachte 

verkeersdruk (zowel een autonome druk als één als gevolg van het foodcourt) in goede banen te 

leiden worden/zijn verkeersmaatregelen genomen op de Oude Meppelerweg en de Ceintuurbaan. 

Naar aanleiding van inspraakreactie van reclamant is specifiek onderzoek gedaan naar de 

verkeersafwikkeling. Hieruit blijkt dat het verkeer als gevolg van het foodcourt maar beperkt is. 

Hierdoor is het de verwachting dat de negatieve gevolgen voor reclamant beperkt blijven.  

 

Wij stellen u voor om de zienswijzen tegen het bestemmingsplan ongegrond te verklaren en in te 

stemmen met de beantwoording hiervan zoals voorgesteld in de nota van zienswijzen. 

 

2.  Er zijn ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in het vast te stellen plan  

Aan de planregels is een ‘algemene gebruiksregel’ voor parkeren toegevoegd. Deze merkt 

ingebruikname van panden bij functiewijziging als niet voldaan wordt aan het parkeerbeleid aan als 

strijdig gebruik. Deze regel was nog niet toegevoegd aan de planregels. Dit is conform  het handboek 

bestemmingsplannen Zwolle. 

 

3.   Het bestemmingsplan wordt zowel digitaal als analoog gewijzigd vastgesteld 

Sinds de eisen van de digitalisering per 1 januari 2010 zijn gaan gelden, is het nodig om in het 

raadsbesluit de gewijzigde vaststelling te benoemen in technische bestandsnamen. Naast de digitale 

vaststelling, blijft het nodig om ook de papieren vorm van het bestemmingsplan vast te stellen, hoewel 

juridisch het digitale exemplaar bindend is. 

 

4  Het bestemmingsplan dient uiterlijk binnen zes weken te worden gepubliceerd als vastgesteld 

bestemmingsplan 

Sinds de Wet ruimtelijke ordening in werking is getreden, moet een besluit van de gemeenteraad dat 

een bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, eerst na zes weken worden gepubliceerd. De reden dat 

met publicatie moet worden gewacht is het feit dat de provincie zes weken de gelegenheid heeft om 

aan te geven of zij in de wijzigingen aanleiding ziet om een reactieve aanwijzing te geven. Het 

beslispunt zorgt ervoor dat niet de volle zes wekentermijn behoeft te gewacht met publiceren, maar dat 

daar direct toe kan worden overgegaan, zodra het standpunt van de provincie bekend is. 

 

5. Het verhaal van de kosten is op andere wijze verzekerd 

Er is sprake van een aangewezen bouwplan. Er is een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar 

gesloten. Een exploitatieplan is hierdoor niet nodig. 

Risico’s 
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Tegen het plan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit is alleen mogelijk voor de 

indieners van de zienswijzen en een belanghebbende wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 

hij niet tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. 

Financiën 

Er is sprake van een aangewezen bouwplan. Er is een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar 

gesloten. Een exploitatieplan is hierdoor niet nodig.  

Communicatie 
Na vaststelling door uw raad zullen degenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht op de 
hoogte worden gesteld van de besluitvorming. Het besluit tot vaststelling wordt gepubliceerd  in het 
Gemeenteblad en de Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl. 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 beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Ook kan 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. Tenslotte kan een belanghebbende tegen de wijziging op het bestemmingsplan 
beroep instellen. Na vaststelling door uw raad zal degenen die een zienswijze naar voren heeft 
gebracht op de hoogte worden gesteld van de besluitvorming. Het besluit tot vaststelling wordt 
gepubliceerd in het Gemeenteblad en de Staatscourant. Tevens zal het plan worden geplaatst op 
ruimtelijke plannen.nl. 
 
De inwerkingtreding van het bestemmingsplan is gekoppeld aan het einde van de tervisielegging van 
het vastgestelde bestemmingsplan, tenzij binnen deze termijn een voorlopige voorziening gevraagd 
zou worden. Een voorlopige voorziening schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan.  
 
De aanvraag om omgevingsvergunning is gekoppeld aan het bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat 
deze in werking treedt gelijktijdig met het bestemmingsplan. Tegen de vergunning staat, net als tegen 
het bestemmingsplan, beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

Openbaarheid 

Het bestemmingsplan met alle bijbehorende stukken zijn openbaar. 

 

Burgemeester en Wethouders van Zwolle, 

 

 

 

 

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester 

 

 

 

 

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris a.i. 
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Datum 12 december 2016 

Titel Nota van zienswijzen Foodcourt De Vrolijkheid 

 

Inleiding 
 
Het ontwerpbestemmingsplan Foodcourt De Vrolijkheid (hierna: 
ontwerpbestemmingsplan) heeft met ingang van 11 februari 2016 tot en met 23 maart 
2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen in het informatiecentrum 
van het stadskantoor aan het Lubeckplein te Zwolle. Gelijktijdig is, gebruikmakend van 
de coördinatieregeling uit de Wro, een omgevingsvergunning voor de bouw van het 
foodcourt ter inzage gelegd. Deze terinzagelegging met de vermelding van de 
mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar 
te maken, is op woensdag 10 februari 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en in het 
Gemeenteblad. Tevens was het ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien op de 
website 
 
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP13009-0003 
 
De bronbestanden zijn beschikbaar via  
 
http://ro.zwolle.nl/plans/NL.IMRO.0193.BP13009-/NL.IMRO.0193.BP13009-0003/ 
 
Een ieder kon op een computer in het informatiecentrum of elders het digitale plan 
raadplegen. Daarnaast zijn de vooroverleginstanties in kennis gesteld van de 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.  
 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn drie schriftelijke zienswijzen naar voren 
gebracht door: 
 
1.  49 omwonenden (35 adressen) aan de Haarbeek, Hofbeek en Eerbeek  
2. 18 omwonenden (18 adressen) aan de Glanerbeek, Aapark en Gaasp     
3. franchisenemer McDonalds Zwolle-Noord          
 
Zienswijze 1 en 2 zijn tevens gericht tegen de ontwerpomgevingsvergunning. 
 
De zienswijzen zijn als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd. 
 
Er zijn geen mondelinge zienswijzen naar voren gebracht.  
 
Ontvankelijkheid van de zienswijzen 
 
De zienswijzen zijn tijdig ontvangen, zodat wij deze zienswijzen hierna inhoudelijk  
behandelen.  
 
Insprekers 
 
Op 6 juni 2016 hebben, voorafgaande aan raadsbehandeling, alle drie de reclamanten 
ingesproken bij de raad. Dit heeft geleid tot uitstel van besluitvorming, nieuw overleg en 
nieuwe onderzoeken. De resultaten van deze ronde zijn verwerkt in deze nota van 
zienswijzen. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP13009-0003
http://ro.zwolle.nl/plans/NL.IMRO.0193.BP13009-/NL.IMRO.0193.BP13009-0003/


11 

 

Datum 12 december 2016 

Titel Nota van zienswijzen Foodcourt De Vrolijkheid 

 

 
 
Samenvatting van en commentaar op de ontvankelijke zienswijzen 
 
Wij hebben de zienswijzen kort samengevat en van commentaar voorzien. 
 
1. Zienswijze 49 omwonenden (35 adressen) aan de Haarbeek, Hofbeek en 

Eerbeek 
 
1.1 hinder attentiemast, alternatieve locaties, compenserende maatregelen  
 
samenvatting 
De zienswijze richt zich tegen de komst van de attentiemast nabij het Foodcourt De 
vrolijkheid (hierna: foodcourt). Reclamanten zijn van mening dat onvoldoende is 
gekeken naar alternatieve, minder hinder veroorzakende locaties voor de attentiemast 
en dat niet is gezocht naar mogelijkheden om de hinder te verminderen en/of te 
compenseren.  
 
reactie gemeente 
Het college kan zich voorstellen dat plaatsing  van een hoge attentiemast bezorgdheid 
oproept van omwonenden. Het college draagt zorg voor een juiste afweging van 
belangen en daartoe behoren eveneens de belangen van omwonenden. Het initiatief is 
getoetst aan de Beleidsvisie Attentiemasten (meer hierover bij punt 1.3) en past binnen 
deze kaders. In de toelichting van het bestemmingsplan is een beeldeffectrapportage 
opgenomen. Volgens het college heeft er een juiste afweging plaatsgevonden tussen 
belangen van de initiatiefnemer (namelijk het genereren van attentiewaarde middels de 
mast), de belangen van omwonenden (het voorkomen van zo veel mogelijk hinder) en 
de gevolgen voor natuur, veiligheid en landschap. 
 
Wij zijn, in tegenstelling tot wat reclamant beweert, van mening dat voldoende locaties 
en alternatieven zijn onderzocht. In de Beleidsvisie Attentiemasten is, ondersteund door 
visualisaties, een uitgebreid locatieonderzoek gedaan naar op welke locaties en in 
welke gebieden in Zwolle medewerking verleend zou kunnen worden aan initiatieven 
voor attentiemasten en daartoe behoort ook het gebied waar de in het 
bestemmingsplan  geplande attentiemast zou komen te staan. Ook in de bij het 
bestemmingsplan gevoegde beeldeffectrapportage zijn verschillende alternatieven 
uitgewerkt (zie bij reactie op punt 1.2). 
 
Gelet op de beperkte impact van de attentiemast op het uitzicht van omwonenden 
afgewogen tegen het  belang van de attentiewaarde voor het foodcourt, het belang van 
bezoekers van het foodcourt en de daarmee gepaard gaande verkeersafwikkeling bij de 
juiste afslag, achten wij het belang om een attentiemast van 40 meter toe te staan 
groter dan het belang van de omwonenden om gevrijwaard te blijven van ieder zicht op 
een attentiemast.  
 
Immers: 
• de afstand van de woningen tot de mast bedraagt ca. 700 meter,  
• de mast wordt van 23:00 tot 7:00 uur niet verlicht,  
• de mast is in overeenstemming met de Beleidsvisie Attentiemasten. 
 

1.2  voorstellen omwonenden 
 
samenvatting 
Voorstellen van omwonenden voor lagere attentiemasten zijn niet serieus onderzocht. 
Reclamanten zijn van mening dat een mast goed te combineren is met een (nieuw aan 
te leggen) extra oprit naar de A28. 
 
reactie gemeente   
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Dit punt is nader toegelicht in een gesprek op 13 juli 2016 en is tevens besproken in 
een gezamenlijk overleg met de ontwikkelaar op 26 oktober 2016.  
 
Het college heeft de voorstellen van omwonenden beoordeeld. Voor wat betreft 
verkeersveiligheid lijkt een (lagere) attentiemast op een locatie bij de oprit van de A28 
inpasbaar. Rijkswaterstaat zal hier vooralsnog geen moeite mee hebben. Dit is echter 
niet het enige criterium waar wij aan toetsen. 
 
Omdat de attentiemast past in het door ons vastgestelde beleid, wat zorgvuldig tot 
stand is gekomen, zien wij geen reden om hier geen medewerking aan te verlenen. Een 
beeldeffectrapportage geeft aan dat de gevolgen voor het landschap in onze ogen 
aanvaardbaar zijn. Om deze redenen vinden wij het niet gepast om de ontwikkelaar te 
verplichten om naar een alternatieve locatie, op grond van derden, in afwijking van ons 
beleid, te zoeken of om de hoogte van de mast te verlagen waardoor de attentiewaarde 
afneemt. 
 
De initiatiefnemer heeft in het gesprek van 25 oktober jl. nogmaals bevestigd dat hij de 
mast op zijn eigen terrein wil ontwikkelen. Hij had liever een mast van 55 meter hoog 
gerealiseerd, maar houdt zich aan de Beleidsvisie Attentiemasten waarin een maximale 
hoogte van 40 meter wordt toegestaan. 
 
Het college is van mening dat de initiatiefnemer diverse alternatieven serieus heeft 
onderzocht. Een lagere mast is niet gewenst omdat hiermee niet de gewenste 
attentiewaarde wordt gehaald. Ten aanzien van het voorkomen van zoveel mogelijk 
lichthinder worden maatregelen genomen. Zo is dynamische en nachtelijke verlichting 
niet toegestaan (zie verder bij punt 1.3).  
 
Onderzocht is of groencompensatie het zicht van bewoners op de mast kan 
verminderen. Dit is echter niet het geval. 
 

1.3  beleidsvisie attentiemasten 

 

samenvatting 

Reclamant is van mening dat de Beleidsvisie Attentiemasten niet bindend is voor 

burgers omdat geen bezwaar en/of beroep mogelijk was. De genoemde hoogtes voor 

attentiemasten kunnen best lager. Nergens in Nederland komen volgens reclamant 

dicht bij woonwijken dergelijke hoge masten voor. 

 

reactie gemeente 

Het college heeft op 28 januari 2014, na behandeling in diverse raadsvergaderingen, 

het reclamebeleid aangepast. Hierin is de Beleidsvisie Attentiemasten opgenomen. 

Deze wijziging is gepubliceerd in het Gemeenteblad op 12 februari 2014 en vervolgens 

in werking getreden. De beleidsregel is inderdaad geen algemeen verbindend 

voorschrift, maar een kader voor toetsing van nieuwe initiatieven.  

 

In de beleidsvisie wordt, ondersteund door visualisatiestudies,  beargumenteerd hoe 

hoog attentiemasten moeten zijn om voldoende zichtbaar te zijn vanaf de A28. Tevens 

wordt er vanuit landschappelijke inpassing aanknopingspunten gezocht. Als 

uitgangspunten voor het formuleren van criteria zijn genomen: 

- het respecteren van stedenbouwkundige en landschappelijke structuren; 

- de zichtbaarheid van een attentiemast in relatie tot de hoogte van bomen; 

- de zichtbaarheid van de mast (attentiewaarde) vanaf de A28. 
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Eén van de voorwaarden uit de beleidsvisie is dat attentiemasten op eigen grond in het 

plangebied worden gerealiseerd en dat er een beeldeffectrapportage wordt aangeleverd 

om de gevolgen voor de omgeving inzichtelijk te maken. Tevens wordt als voorwaarde 

gesteld dat bewegende (dynamische) beelden en nachtelijke verlichting niet zijn 

toegestaan. De attentiemast ten behoeve van het foodcourt voldoet aan het 

vastgestelde beleid. 

 

1.4  Effecten op omgeving niet onderzocht  

 

samenvatting 

Volgens reclamant is geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten op 

verkeersveiligheid, natuur, milieu, hinder voor bewoners  en zijn de kosten en baten niet 

evenwichtig tegen elkaar afgewogen.  

 

reactie gemeente 

Wij hebben naar onze mening op zorgvuldige wijze zowel de beleidsvisie als dit 

bestemmingsplan voorbereid. Daarom zijn er eisen gesteld aan vormgeving en aanzien 

en wordt de initiatiefnemer verplicht om een beeldeffectrapportage aan te leveren bij 

een aanvraag (zie ook reactie bij punt 1.3). Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar alle 

verschillende ruimtelijke effecten. Tevens is er, naar aanleiding van een inspraakreactie 

tijdens de raadsvergadering op 6 juni jl nader onderzoek gedaan naar de 

verkeersafwikkeling en gevolgen voor het milieu (geluid en fijnstof). In de toelichting van 

het bestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen wordt hier nader op ingegaan.  

 

Het is niet aan het college om kosten en baten van dergelijke initiatieven tegen elkaar af 

te wegen. De gemeente faciliteert de vraag vanuit de markt vanuit de gedachte dat 

dergelijke attentiemasten de zichtbaarheid van initiatieven vanaf de A28 vergroten 

waarmee de economische dynamiek in Zwolle versterkt wordt. 

 

1.5  toetsing aan Ladder voor Duurzame Verstedelijking, effecten mast op natuur en 

landschap 

 

samenvatting 

In de tekst over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt heel eenzijdig 

toegeschreven naar een regionale behoefte aan restaurants voor gemaksvoedsel op 

deze locatie. Tevens zijn volgens reclamant effecten van de verlichting van de mast op 

natuur en landschap niet weergegeven. 

 

reactie gemeente 

Toetsing aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een procesvereiste dat nodig 

is in het kader van dit bestemmingsplan. Het onderzoek toont volgens het college aan 

dat er in de regio marktruimte is voor dit horeca-initiatief. Het onderzoek is opgesteld 

door een ter zake deskundig bureau (BRO adviseurs te Boxtel). Het college heeft geen 

reden om aan te nemen dat de conclusies onjuist zijn. 

 

Tevens is een natuurwaardenonderzoek gedaan (bijlage 10  in het bestemmingsplan). 

In dit onderzoek is onder andere ingegaan op de gevolgen van kunstmatige verlichting 



11 

 

Datum 12 december 2016 

Titel Nota van zienswijzen Foodcourt De Vrolijkheid 

 

voor de vleermuis. Geconcludeerd wordt dat het plangebied beperkte betekenis heeft 

als leefgebied voor vleermuizen. Op andere natuurwaarden heeft de voorgenomen 

ontwikkeling eveneens weinig invloed. Het college heeft geen reden om deze 

conclusies in twijfel te trekken en is van mening dat de effecten op natuur en landschap 

goed zijn afgewogen. 

 

Daarnaast worden, als gezegd in reactie op punt 1.3, voorwaarden gesteld aan de 

lichtuitstraling van de attentiemast. Zo is, mede omwille van milieubewust 

stroomgebruik, verlichting tussen 23.00 uur en 7.00 niet toegestaan.  

 

conclusie 

 

Het college begrijpt de zorgen omtrent de zichtbaarheid van de attentiemast voor 

omwonenden aan de Haarbeek, Hofbeek en Eerbeek. Desalniettemin zijn we van 

mening dat de belangen van deze omwonenden op een juiste manier zijn afgewogen 

tegen die van de initiatiefnemer en zien wij in deze zienswijze geen reden om het 

bestemmingsplan aan te passen. Wij delen de zienswijze dan ook niet. 

 

 
2. Zienswijze 18 omwonenden (18 adressen) aan de Glanerbeek, Aapark en 

Gaasp              

 

2.1 Toename verkeersbewegingen 

 

samenvatting 

Reclamant is van mening dat het foodcourt met een attentiemast zorgt voor een 

toename van verkeer op de op- en afritten van de A28 nabij de Zwartewaterallee en 

Ceintuurbaan. Dit heeft ongunstige gevolgen voor de kwaliteit  van de leefomgeving en 

gezondheid van omwonenden. 

 

reactie gemeente 
Het college kan zich de bezorgdheid van bewoners bij een verkeerstoename op de 
bedoelde kruising voorstellen. In de toekomst wordt een verdere verkeerstoename 
verwacht waarvan een beperkt deel is toe te schrijven aan de realisatie van het  
foodcourt. Nader onderzoek naar aanleiding van de inspraakreactie van reclamant wijst 
uit dat dit 5% is. Er zijn recent al extra verkeersmaatregelen genomen om de 
doorstroming te verbeteren. De kruising is aangepast waarbij een extra wegvak naar de 
oprit van de A28 richting Meppel is aangelegd. Ook is het wegvak op de Ceintuurbaan 
in zuidelijke richting verbreed. 
 

Als gezegd is maar een beperkt deel van de verkeerstoename toe te schrijven aan de 

realisatie van het foodcourt. Het is wel aannemelijk dat het foodcourt op de Oude 

Meppelerweg een grotere verkeersaantrekkende werking heeft. Om die reden worden 

ook hier verkeersmaatregelen genomen. De Oude Meppelerweg wordt, op kosten van 

de initiatiefnemer, aangepast.  

 

Met deze maatregelen moeten verkeersopstoppingen zo veel mogelijk worden 

voorkomen en achten wij de situatie beheersbaar.  
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2.2 Toename geluidsoverlast, luchtvervuiling en fijnstof 

 

samenvatting 

Door de toename van verkeersbewegingen vrezen reclamanten een toename van 

geluidsoverlast, luchtvervuiling en fijnstof op de op- en afritten van de A28. 

 

reactie gemeente    

Het college is van mening dat omwonenden niet de dupe moeten worden van nieuwe 

ontwikkelingen doordat zij blootgesteld worden aan onverantwoorde geluidsoverlast  of 

hoeveelheden luchtvervuiling. Daarom is er vooraf aan de bestemmingsplanprocedure 

onderzoek gedaan naar wat de gevolgen zijn. Naar aanleiding van de inspraakreactie 

van reclamant op 6 juni jl. is nader en specifieker onderzocht wat de gevolgen zijn op 

het gebied van geluid en luchtkwaliteit. 

 

Met dit onderzoek wordt bevestigd dat de toename van geluid als gevolg van verkeer 

van en naar het foodcourt nihil en niet waarneembaar is. Ook de ontwikkeling van de 

luchtkwaliteit is nader onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit voldoet 

aan de grenswaarden uit de Wet Milieubeheer.  

 

2.3  Gevolgen voor LPG-opslag 

 

samenvatting 

De brandstof- en LPG-opslag levert extra risico’s voor omwonenden door de 

verkeerstoename. Reclamanten krijgen onvoldoende inzicht in de gevolgen voor 

gezondheid, veiligheid en overlast. Ook een calamiteitenplan en risicoanalyse 

ontbreekt. 

 

reactie gemeente 

Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan is eveneens onderzoek gedaan naar 

externe veiligheid (zie de bijlagen bij de toelichting). Dit is ook wettelijk verplicht op 

grond van het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Het 

voorontwerpbestemmingsplan, inclusief deze onderzoeken, zijn ter advisering 

voorgelegd aan de Veiligheidsregio, waarin onder andere de brandweer, de politie en 

de GGD vertegenwoordigd zijn.  

 

Er verandert niets aan de brandstof- en LPG-opslag. In die zin blijven de risico’s voor 

omwonenden en de kans op een ongeluk even groot als in de huidige situatie. Er valt 

echter wel een toename van personen te verwachten in het gebied waardoor de impact 

bij een ongeluk groter kan worden. Om aan te tonen of dit nog verantwoord is, wordt het 

zogenaamde groepsrisico berekend. Uit de berekeningen, gemaakt door een deskundig 

risico-analist, komt naar voren dat de toename van het groepsrisico klein is en ruim 

onder de oriëntatiewaarde blijft. Dat wil zeggen dat het risico op een ramp met veel 

meer slachtoffers niet veel groter is dan nu het geval is. Het college acht dit risico 

aanvaardbaar, mede omdat de brandweer kan instemmen met deze ontwikkeling. 

Daarnaast zijn we van mening dat er in de vergunning voor het LPG-station voldoende 

maatregelen zijn opgenomen (o.a. maximale doorzet, laad- en losmomenten) ter 

bescherming van omwonenden en passanten.  
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De risicoanalyse is te vinden in de bijlagen bij het bestemmingsplan. Een 

calamiteitenplan is ten behoeve van het bestemmingsplan niet noodzakelijk.  

 

2.4 Kosten gemeente    

 

samenvatting 

De kosten die de gemeente Zwolle moeten maken voor aanpassingen in de openbare 

ruimte zijn niet in beeld gebracht. Ook de kosten voor maatregelen om overlast voor 

omwonenden te verminderen zijn niet inzichtelijk gemaakt. 

 

reactie gemeente 

Het is gebruikelijk dat gemeentelijke kosten die gemaakt moeten worden in verband met 

een particulier initiatief, worden verhaald op de initiatiefnemer. Dat betekent dat de 

initiatiefnemer deze kosten zelf zal betalen. Dit zijn onder andere plankosten en 

bijvoorbeeld de kosten die gemaakt worden ten behoeve van het aanpassen van de 

openbare ruimte. Hiervoor wordt een anterieure overeenkomst gesloten. In dit geval is 

ook een overeenkomst met de initiatiefnemer van het foodcourt afgesloten. Hij is 

verantwoordelijk voor te maken kosten in verband met aanpassingen aan de weg- en 

waterinfrastructuur. In principe geldt dit ook voor maatregelen om overlast voor 

omwonenden te verminderen. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is 

gepubliceerd in het Gemeenteblad. 
 
conclusie 
 
Het college begrijpt dat er zorgen zijn bij omwonenden. Naar aanleiding van deze 
zienswijze en de inspraakreactie tijdens de raadsvergadering is er nader onderzoek 
gedaan. Wij zijn van mening dat alle effecten goed inzichtelijk zijn gemaakt en zien 
geen aanleiding om andere conclusies te trekken uit de onderzoeken die een 
vaststelling van het bestemmingsplan in de weg staan. Wij delen de zienswijze dan ook 
niet.  
 

 
3. Zienswijze McDonald’s Zwolle-Noord, franchisenemer 
 
3.1 aard restaurants 
 
samenvatting 
 
Reclamant stelt dat Subway in de bijlage ‘Zwolle; haalbaarheid en effecten Foodcourt 
herontwikkelingslocatie De Vrolijkheid' van BRO adviseurs (hierna 
haalbaarheidsonderzoek) ten onrechte niet benoemd wordt als ‘fastfoodrestaurant’, 
zodat de uitgangspunten in deze bijlage niet kloppen, waar gesproken wordt van 
toevoeging van twee fastfoodrestaurants en niet van drie. 
 
reactie gemeente    
 
De formule van Subway is wezenlijk anders dan die van bijvoorbeeld Kentucky Fried 
Chicken, Burger King of McDonalds. Dit onderscheid is echter niet relevant. Voor de 
cijfermatige onderbouwing van de marktruimte voor horeca is Subway gerekend tot de 
fastfoodrestaurants. Voor de onderbouwing is gerekend met de meest actuele cijfers 
zoals deze bekend zijn voor fastfoodrestaurants (bron: Kenniscentrum Horeca, 2013). 
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Zie hiervoor ook paragraaf 3.3 (blz 19) van het haalbaarheidsonderzoek. Hiermee 
kloppen de cijfermatige uitgangspunten uit het haalbaarheidsonderzoek.  
 
3.2  horecavisie 
 
samenvatting  
 
Reclamant is van mening dat een overaanbod aan horeca wordt gecreëerd op deze 
locatie. Dit is niet in overeenstemming met de horecavisie. 
 
reactie gemeente                 
 
In mei 2012 heeft de ontwikkelaar een eerste initiatief ingediend voor herontwikkeling 
van De Vrolijkheid. Het initiatief bestond destijds uit de bouw van een hotel en een groot 
horecaplein met ca. 4000 m2 bvo (brutovloeroppervlakte) horeca. Op dat moment zijn 
eveneens de voorbereidingen voor het opstellen van de horecavisie gestart. ‘Van 
Spronsen Horeca Advies’ heeft de gemeente hierover geadviseerd. 
 
Van Spronsen heeft ons het volgende advies gegeven met betrekking tot het 
maximaliseren van het aantal horecameters voor ontwikkeling van De Vrolijkheid. Dit 
aantal is de norm geworden op basis waarvan nieuwe plannen voor Foodcourt De 
Vrolijkheid zijn uitgewerkt. Het hotel is vervallen. 
 
Van Spronsen adviseerde het maximum te stellen van 400 m2 vvo 
(verkoopvloeroppervlakte). Hiermee bleef er voldoende uitbreidingspotentieel over voor 
wijkgerelateerde horeca. Samen met de bestaande horecameters uit restaurant De 
Vrolijkheid, zijnde 600 m2 bvo (dat is 420 m2 vvo), kan er maximaal 820 m2 vvo, ofwel 
1170 m2 bvo worden gerealiseerd. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een 
eerder advies van Van Spronsen, waarbij is aangegeven dat een groot foodcourt met 
een attentiemast zeker 50% van de omzet realiseert middels passanten en inwoners uit 
de regio.  
 
De toegestane hoeveelheid horeca-m² voor het project De Vrolijkheid bedraagt 
daarmee: 

Berekening m² 

Bestaande m2 BVO en VVO restaurant De Vrolijkheid 600 

Uitbreiding volgens Zwolse quotum (400m2 VVO en 30%BVO) 570 

Verdubbeling m2 door 50% omzet van A28 1.170 

Totale horecaontwikkeling De Vrolijkheid BVO 2.340 

Totale horecaontwikkeling De Vrolijkheid VVO 1.638 

Uitbreiding horeca in VVO 1.218 

 
Het advies van Van Spronsen dateert van 2012. Desgevraagd bevestigd het bureau in 
2016 de aannames en conclusies van destijds. 
 
Voorgaande laat zien dat al voordat de horecavisie is vastgesteld is bepaald wat het 
maximum aantal horecameters voor het foodcourt zou moeten zijn. Het 
uitbreidingspotentieel voor horeca zoals omschreven in de horecavisie is hierop 
aangepast.  
 
De horecavisie is door het college vastgesteld op 18 december 2012 en door de raad 
op 25 februari 2013. In de horecavisie is het volgende opgenomen: ‘Naast deze 
duidelijke visie is er sprake van verschillende plannen en projecten die al langer lopen 
in Zwolle. De locaties van deze projecten en plannen komen niet altijd overeen met de 
visie en de vraag komt op hoe hier mee om te gaan. Er zou sprake zijn van onbehoorlijk 
bestuur wanneer de gemeente projecten, waar reeds lang aan wordt gewerkt, niet meer 
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zou faciliteren’. Deze passage is onder andere opgenomen om medewerking aan het 
foodcourt te kunnen verlenen. 
 
3.3 regionale behoefte 
 
samenvatting 
 
Reclamant stelt dat een onderzoek naar de behoefte van fastfoodrestaurants in 
vergelijking met andere gemeente weinig zinvol is, als niet is onderbouwd dat er een 
behoefte is binnen deze locatie en de directe omgeving. 
 
reactie gemeente      
 
In het haalbaarheidsonderzoek is aangetoond dat het aantal horecavestigingen (met 
name fastfood) in Zwolle achterblijft in vergelijking met referentiegemeenten in 
Nederland. Relatief gezien zijn er dus minder horecazaken per inwoner dan in andere 
vergelijkbare steden. Daarnaast is het de verwachting dat het inwoneraantal van Zwolle 
de komende jaren nog zal stijgen. Hieruit kan al geconcludeerd worden dat er ook in de 
lokale markt van Zwolle ruimte is voor het initiatief.  
 
Het foodcourt richt zich op een groter regionaal verzorgingsgebied. Door de ligging aan 
de A28 en de N35 is het foodcourt relatief makkelijk ontsloten voor de regio. In het 
haalbaarheidsonderzoek is aangetoond dat er marktruimte is voor het initiatief. Er is 
meer vraag naar horeca (bestedingen) dan aanbod (aantal horecazaken)

1
. Gelet hierop 

zijn wij van mening dat het foodcourt voorziet zowel in een lokale behoefte vanuit de 
omgeving als in een regionale behoefte. 
 
3.4 verkeer 
 
samenvatting 
 
Reclamant betwijfelt of is onderzocht wat de gevolgen voor de verkeerstructuur zijn 
tijdens piekmomenten. Daarnaast is het hem onduidelijk wat de gevolgen zijn voor 
Ceintuurbaan en / of Meppelerweg. Reclamant vreest verkeersopstoppingen en slechte 
bereikbaarheid van bedrijven en woningen. 
 
reactie gemeente    
 
Reclamant noemt de Meppelerweg. Daarmee wordt bedoelt de Oude Meppelerweg 
(richting foodcourt), de Meppelerstraatweg (richting McDonalds) of wellicht beide. Dat 
blijkt niet uit de zienswijze. In de reactie van de gemeente wordt hierin onderscheid 
gemaakt. 
 
Naar aanleiding van de inspraakreactie van reclamant is nader en specifiek onderzoek 
(zie bijlage Verkeersanalyse Effect op omliggend wegennet Foodcourt De Vrolijkheid te 
Zwolle) gedaan naar de verkeerssituatie ter plaatse.  
 
Op basis van CROW-richtlijnen zijn voor wegvakken afwikkelingscapaciteiten bepaald. 
Verkeersberekingen op maatgevende momenten in de week laten zien dat door 
ontwikkeling van het foodcourt de verhouding tussen verwachte intensiteit en capaciteit 
relatief laag scoort en zit in de categorie ‘goede verkeersafwikkeling zonder 
noemenswaardige filevorming’. Opgemerkt dient te worden dat hierbinnen geen 
rekening is gehouden met de kruising en VRI (Verkeersregelinstallatie). Het is bekend 

                                                      
1
De totale horecabestedingen vanuit COROP-gebied Noord-Overijssel zijn met jaarlijks 214,8 mln. hoger dan 

de ‘claim’ van het gevestigde aanbod (195,9 mln.) Per saldo is er dus een uitstroom van € 18,9 per jaar (naar 
buiten de regio). Dit is 9% van de totale horecabestedingen (haalbaarheidsonderzoek, BRO). 
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dat er op bepaalde tijden congestie ontstaat op de kruising. De verkeerstoename zal 
mogelijk groeien door verdere ontwikkelingen op bedrijventerrein Vrolijkheid en rondom 
Isala en Oosterenk. Ook de ontwikkeling  van Stadshagen heeft gezorgd en zorgt nog 
steeds voor een toename van verkeer op de bedoelde kruising. Dit heeft onze 
aandacht. Om deze reden is de oprit naar de A28 (richting Meppel) verdubbeld en is 
ook het wegvak op de Ceintuurbaan in zuidelijke richting verbreed. 
 
De toename van verkeersbewegingen als gevolg van realisatie van het Foodcourt 
draagt maar zeer beperkt bij aan de totale verkeerstoename (5%). Met de reeds gedane 
investeringen achten wij de verkeerssituatie beheersbaar.  
 
 
conclusie 
 
We zijn van mening dat de in de zienswijze genoemde zorgen op basis van 
onderzoeksresultaten voldoende weerlegd kunnen worden. We delen de zienswijze dan 
ook niet. 
 



2 

 

 

Opdrachtgever OWP 

Opdrachtnemer ECR 

Versie 1 

Datum 18-4-2016 

 

 

Wijzigingsnota 
 
bestemmingsplan Foodcourt De Vrolijkheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Datum 18-4-2016 

Titel Wijzigingsnota bestemmingsplan Foodcourt De Vrolijkheid 

 

 

 

 

Wijzigingen 
 

 

Ambtshalve wijzigingen: 

 

 

Wijzigingen in de regels:  

Toevoegen artikel 12 ‘Algemene gebruiksregels’ voor parkeren en laden en lossen 

conform handboek bestemmingsplannen Zwolle versie 21. 

 

Toelichting 
In het ontwerpbestemmingsplan Foodcourt De Vrolijkheid was al een algemeen 
bouwvoorschrift opgenomen waarin is geregeld dat niet gebouwd mag worden zonder 
dat wordt voorzien in voldoende parkeerruimte. Op basis van voortschrijdend inzicht is, 
conform het handboek bestemmingsplannen Zwolle versie 21, een regel toegevoegd 
dat ook bij een wijziging van het gebruik van het terrein moet worden voorzien in 
voldoende parkeerruimte.  
 
Hiermee wordt de volgende regel toegevoegd: 
 
‘onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels mag het gebruik 
van een gebouw of van een onbebouwd terrein uitsluitend worden gewijzigd, indien in, 
op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het 
bouwwerk behoort, voorzien wordt in voldoende parkeerruimte ten behoeve van het 
parkeren of stallen van motorvoertuigen’. 
 
Hiervan kan (met een binnenplanse afwijking) worden afgeweken als op andere wijze 
wordt voorzien in voldoende parkeerruimte. 
 
Met deze wijziging wordt aangesloten bij het handboek bestemmingsplannen Zwolle en 
de planregels voor parkeren zoals deze zijn vastgelegd voor de recente plannen in de 
gemeente.  



 

 

voorstel 

 

  

 

Informatienota voor de raad 

 

Datum 12 december 2016 

 

 

Onderwerp vaststelling bestemmingsplan Foodcourt Vrolijkheid 

Versienummer  

  

Portefeuillehouder Ed Anker 

  

Informant J.P. Koppert 

Eenheid/Afdeling Expertisecentrum/EC 

Telefoon 038 498 2097 

Email J.Koppert@zwolle.nl 

Bijlagen  
1. Aanvullende bijlagen (geluid, verkeer, luchtkwaliteit) bij het bestemmingsplan (november 2016) 
2.  Gespreksverslagen gevoerde overleggen 

 

Wij stellen u voor kennis te nemen van: 

 

1. de wijze waarop is omgegaan met de vragen en voorstellen van omwonenden en de 

franchiseondernemer van de McDonalds zoals naar voren gebracht voorafgaand aan de raad 

van 6 juni jl.; 

2. de beantwoording  van de vragen zoals deze is geformuleerd aan de hand van nieuwe 

onderzoeksresultaten zoals vermeld in diverse bijlagen 
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- Toelichting op het voorstel 

 

Inleiding 

Op 6 juni 2016 heeft uw raad besloten het agendapunt “vaststellen bestemmingsplan Foodcourt De 

Vrolijkheid” af te voeren van de agenda. De aanleiding hiervoor waren drie inspraakreacties vooraf aan 

het agendapunt waarin insprekers diverse vragen en opmerkingen plaatsten over proces en inhoud 

van het voorstel.   

 

Middels deze informatienota willen wij uw raad informeren over op welke wijze wij zijn omgegaan met 

deze vragen en opmerkingen. Wij bieden u opnieuw de beslisnota aan inclusief bijlagen (o.a. Nota van 

zienswijzen, bestemmingsplan, bijlagen bij bestemmingsplan, etc.) ter vaststelling.  

 

Kort samengevat betroffen de reacties het volgende: 

- dhr. Karssen (namens bewoners Haarbeek, Hofbeek, Eerbeek) voelt zich niet gehoord in een, 

volgens hem, slecht georganiseerd communicatieproces. De bezwaren van de bewoners 

richten zich vooral tegen de attentiemast van 40 meter hoog en het ontbreken van 

compenserend groen; 

- dhr. Mensink (namens bewoners Aapark, Gaasp, Glanerbeek) betwist onderzoeksresultaten 

en heeft zorgen met betrekking tot negatieve gevolgen zoals geluidsoverlast, toename fijnstof, 

bodemvervuiling; 

- dhr. Feenstra (franchisenemer McDonalds) vraagt zich af hoe dit initiatief zich verhoudt tot 

gemaakte afspraken in de Horecavisie en spreekt zijn zorgen uit met betrekking tot een 

toename van verkeer op de kruising bij de Ceintuurbaan en op- en afritten van de A28. 

 

Naar aanleiding van die inspraakreacties hebben we een aantal zaken nader onderzocht. Dit betreft de 

mogelijkheid om compenserende maatregelen te treffen voor omwonenden, zodat negatieve gevolgen 

verminderd kunnen worden. Daarnaast zijn de consequenties voor het verkeer op de kruising 

Meppelerweg – Ceintuurbaan beter in beeld gebracht zodat ook eventuele gevolgen voor de 

McDonalds beter in beeld zijn. 

Kernboodschap 

 

Naar aanleiding van vragen zijn er aanvullende onderzoeken gedaan en zijn er nieuwe gesprekken 

geweest tussen gemeente en betrokkenen. Er is geprobeerd om partijen nader tot elkaar te brengen. 

Dit heeft niet geleid tot wijziging van de planregels en de verbeelding van het bestemmingsplan 

Foodcourt Vrolijkheid. De toelichting van het bestemmingsplan is aangevuld met de gedane 

onderzoeken. 

 

Consequenties 

1.1. De vragen en opmerkingen hebben geleid tot nieuwe gesprekken. 

 

De omwonenden geven aan zich niet voldoende gehoord te voelen voorafgaand aan de 

geplande vaststelling van het bestemmingsplan op 6 juni jl. In aanloop naar die 

raadsvergadering is op 13 mei 2015 een informatiebijeenkomst geweest, georganiseerd door 

file://///test.intern/Data/GezamenlijkY/Gemeente/Div/Handleidingen_WO/formats%20college-raad/html/informatienota%20voor%20college%20en%20raad%20handleiding.htm
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de ontwikkelaar. Daarnaast zijn heer Karssen en heer Mensink, namens de bewoners, op 6 juli 

2015 bij de ontwikkelaar in gesprek gegaan. Ook is er op 24 september 2015 overleg geweest 

met de wethouder. Dit niet tot tevredenheid van de omwonenden. 

 

Na de raad van 6 juni is er opnieuw - eerst afzonderlijk - gesproken met heer Karssen en heer 

Mensink, met heer Feenstra en met de ontwikkelaar. Vervolgens zijn alle partijen ook 

gezamenlijk om tafel gegaan. Dit was op 26 oktober jl. De insprekers hebben nogmaals hun 

bedenkingen geuit tegen het plan alswel tegen onderdelen van het plan (attentiemast). Een 

aantal vragen zijn beantwoord in dit gesprek.  

 

Dit gezamenlijke overleg heeft niet geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan zoals 

dat er lag. Met de gedane onderzoeken is geprobeerd meer duidelijkheid te verschaffen voor 

wat betreft de gevolgen van het foodcourt. Geconstateerd is dat de voorgestelde hoogte van 

de attentiemast bezwaarlijk blijft voor omwonenden. 

 

2.1. Een verlaging van de hoogte van de attentiemast is niet haalbaar, compensatie in de vorm van 

groenaanleg achten we niet zinvol. 

 

Inspreker Karssen geeft aan dat de hoogte van 40 meter van de attentiemast het grootste 

bezwaar is. Deze is hiermee zichtbaar voor omwonenden en zal, net als de geplaatste 

McDonaldsmast, als storend ervaren worden. Karssen verzoekt de gemeente en de 

ontwikkelaar te kijken naar mogelijkheden voor een lagere attentiemast en / of een alternatieve 

locatie. De ontwikkelaar geeft aan dat hij graag een hogere mast had willen bouwen (55 

meter), maar dat hij zich heeft gehouden aan het door de gemeente vastgestelde beleid  voor 

attentiemasten. Een lagere mast is voor hem onbespreekbaar want deze behaalt niet de 

gewenste attentiewaarde. Volgens hem wordt dit aangetoond met de beeldeffectrapportage. 

 

Omdat de attentiemast past in het door de raad vastgestelde beleid, wat zorgvuldig tot stand is 

gekomen, zien wij geen reden om hier geen medewerking aan te verlenen. Een 

beeldeffectrapportage geeft aan dat de gevolgen voor het landschap in onze ogen 

aanvaardbaar zijn. Om deze redenen vinden wij het niet gepast om de ontwikkelaar te 

verplichten om naar een alternatieve locatie, op grond van derden, in afwijking van ons beleid, 

te zoeken of om de hoogte van de mast te verlagen waardoor de attentiewaarde afneemt. 

 

Wij hebben gekeken of compensatie in de vorm van groenaanleg het zicht vanuit betreffende 

woningen zou verminderen. In de zichtlijn ‘attentiemast – woningen Aalanden’ ligt al een 

bossage met hoog opgaand groen. Extra groenaanleg of verdichting van dit bossage wordt niet 

zinvol geacht en zal het zicht op de mast, voor zover dat nu zal ontstaan voor omwonenden, 

niet verminderen. 

 

2.2. Het aspect geluid is nader onderzocht en levert geen belemmering voor ontwikkeling van de 

locatie 

  

Inspreker Mensink geeft aan dat de gepubliceerde stukken in aanloop naar de 

raadsvergadering van 6 juni jl. onvolledig zijn en vragen oproepen met betrekking tot mogelijke 

geluidsoverlast, toename fijnstof en bodemvervuiling. Tevens vraagt Mensink of 
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geluidswerende maatregelen in de vorm van het verlengen van de geluidswal langs de (oprit 

van de) A28 mogelijk zijn. 

 

De geluidsoverlast voor bewoners in de Aalanden nabij de bedoelde kruising wordt erkend. In 

het Gemeentelijke Actieplan Geluid krijgt de locatie echter minder prioriteit dan andere 

‘knelpunten’. Er is geen wettelijke verplichting om geluidbelasting te verlagen, maar de 

gemeente heeft bij dergelijke knelpunten wel de ambitie om op termijn situatie te verbeteren. 

 

Voor wat betreft het bestemmingsplan Foodcourt Vrolijkheid zijn voorafgaand aan de 

raadsvergadering op 6 juni jl. geen specifieke geluidsonderzoeken gedaan omdat verwacht 

werd dat er nauwelijks effect zouden optreden. Naar aanleiding van de reactie van Mensink is 

dit wel onderzocht (zie bijlage Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Foodcourt De 

Vrolijkheid). Op basis van de te verwachten verkeersintensiteiten is bepaald wat de bijdrage 

aan geluid is  van het extra verkeer dat gegenereerd wordt door het foodcourt. Deze bijdrage is 

zeer gering namelijk 0,13 dB. Hiermee wordt de verwachting bevestigd. In de praktijk is een 

verschil van 0,13 dB niet waarneembaar. Desalniettemin is gekeken of de geluidswal verlengd 

kan worden. Op zich staan wij hier positief tegenover gegeven ook het feit dat de locatie wordt 

genoemd in het Actieplan Geluid en daarmee voor ons in beeld is als knelpunt. Eventueel zou 

vrijkomende grond uit het foodcourt gebruikt kunnen worden. Ware het niet dat de wal dan op 

een gastransportleiding van de Gasunie komt te liggen. Op deze leiding mag niet worden 

gebouwd en gronden kunnen niet zondermeer worden opgehoogd. Dit beperkt de 

‘bereikbaarheid’ van de leiding waarmee de leidingbeheerder waarschijnlijk niet blij zal zijn.  

Verlegging van de leiding zal een erg kostbaar traject worden waarbij overeenstemming met de 

Gasunie moet worden bereikt. Mede omdat de geluidseffecten als gevolg van  het foodcourt 

niet tot nauwelijks waarneembaar zijn, hebben we dit traject nu niet verder onderzocht.  

 

2.3 Het aspect luchtkwaliteit (in relatie tot fijnstof) is nader onderzocht en levert geen belemmering 

voor ontwikkeling van de locatie 

 

Ook de ontwikkeling van de luchtkwaliteit als gevolg van de realisering van het foodcourt is 

nader onderzocht. Uit dit onderzoek (zie bijlage Rapportage luchtkwaliteit Foodcourt De 

Vrolijkheid) blijkt dat de luchtkwaliteit, zoals verwacht, voldoet aan de grenswaarden uit de Wet 

Milieubeheer.  

 

2.4 Het aspect bodem is niet nader onderzocht want het reeds gedane onderzoek levert geen 

belemmering voor ontwikkeling van de locatie. 

 

Het bodemonderzoek is door een onafhankelijk, gecertificeerd adviesbureau uitgevoerd 

conform de landelijk geldende regels. De gemeente Zwolle heeft op verzoek van het bureau 

alle bij haar aanwezige relevante stukken (bouw-, hinderwet- en milieuarchief) ter beschikking 

gesteld. De aanwezigheid van een asfaltmenginstallatie op het westelijke deel van de locatie is 

door het bureau niet vastgesteld. De bodem van dit deel blijkt in ieder geval niet 

noemenswaardig verontreinigd te zijn door het verwerken van (mogelijk teerhoudend) asfalt. 

Het onderzoek concludeert wel dat de grond van het oostelijke deel is verontreinigd met PAK. 

De “dumping” van teerhoudend asfalt afkomstig van de Oude Meppelerstraatweg zou hier een 

verklaring voor kunnen zijn. Uit het bodemonderzoek blijkt verder niet dat de eventuele opslag 
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van bouwmaterialen en motorbrandstoffen dan wel de onttrekking van grote hoeveelheden 

grondwater een noemenswaardige negatieve invloed hebben gehad op de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem. Van de ondergrondse benzinetank vermoedt het onderzoeksbureau 

dat er wel een vergunning is aangevraagd, maar dat er nooit een tank is geïnstalleerd. Tijdens 

het bodemonderzoek is noch een ondergrondse tank, noch een olieverontreiniging 

aangetroffen. Mocht men bij het bouwrijp maken van de locatie alsnog op een tank of een 

olieverontreiniging stuiten, dan zal de gemeente erop toezien dat deze conform de landelijk 

geldende regels wordt gesaneerd. De op het oostelijke deel van de locatie aangetroffen 

bodemverontreiniging met PAK is middel relatief eenvoudige maatregelen te saneren. 

Derhalve vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. Dit 

is dan ook de conclusie zoals die is opgenomen in het vast te stellen bestemmingsplan.  

 

2.5 De toename van verkeer die toegeschreven kan worden aan het foodcourt is beperkt ten 

opzichte van de autonome verkeerstoename. Op dit punt behoeft het bestemmingsplan geen 

aanpassing. 

  

Inspreker Feenstra (McDonalds) geeft aan zich zorgen te maken over de verkeerstoename op 

het kruispunt rondom de Ceintuurbaan – Oude Meppelerweg. In het voorgaande was dit niet 

nader onderzocht omdat verwacht werd dat de toename van verkeer als gevolg van het 

foodcourt maar in beperkte mate bijdraagt aan de verkeersafwikkeling op de bedoelde kruising. 

Nader onderzoek bevestigt deze aanname. 

 

Op basis van CROW-richtlijnen zijn voor wegvakken afwikkelingscapaciteiten bepaald (zie 

bijlage Verkeersanalyse Effect op omliggend wegennet Foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle). 

Verkeersberekingen op maatgevende momenten in de week laten zien dat door ontwikkeling 

van het foodcourt de verhouding tussen verwachte intensiteit en capaciteit relatief laag scoort 

en zit in de categorie ‘goede verkeersafwikkeling zonder noemenswaardige filevorming’. 

Opgemerkt dient te worden dat hierbinnen geen rekening is gehouden met de kruising en VRI 

(Verkeersregelinstallatie). Het is bekend dat er op bepaalde tijden congestie ontstaat op de 

kruising. De verkeerstoename zal mogelijk groeien door verdere ontwikkelingen op 

bedrijventerrein Vrolijkheid rondom Isala en Oosterenk. Ook de ontwikkeling  van Stadshagen 

heeft gezorgd en zorgt nog steeds voor een toename van verkeer op de bedoelde kruising. Dit 

heeft onze aandacht. Om deze reden is de oprit naar de A28 (richting Meppel) verdubbeld en 

is ook het wegvak op de Ceintuurbaan in zuidelijke richting verbreed. 

 

De toename van verkeersbewegingen als gevolg van realisatie van het Foodcourt draagt maar 

beperkt bij aan de totale verkeerstoename (5%). Met de reeds gedane investeringen achten wij 

de verkeerssituatie beheersbaar.  

 

2.6. De ontwikkeling van Foodcourt De Vrolijkheid is meegenomen in het opstellen van de 

Horecavisie en past daarmee in het horecabeleid van de gemeente. 

 

Feenstra vraagt zich tevens af hoe dit initiatief zich verhoudt tot gemaakte afspraken in het 

kader van de Horecavisie 2012.  
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In september 2011 heeft de ontwikkelaar een eerste initiatief ingediend voor herontwikkeling 
van De Vrolijkheid. Het initiatief bestond destijds uit de bouw van een hotel en een groot 
horecaplein met ca. 4000 m2 bvo (brutovloeroppervlakte) horeca. Op dat moment zijn 
eveneens de voorbereidingen voor het opstellen van de horecavisie gestart. ‘Van Spronsen 
Horeca Advies’ heeft de gemeente hierover geadviseerd. 
 
Van Spronsen heeft ons het volgende advies (mei 2012) gegeven met betrekking tot het 
maximaliseren van het aantal horecameters voor ontwikkeling van De Vrolijkheid. Dit aantal is 
de norm geworden op basis waarvan nieuwe plannen voor Foodcourt De Vrolijkheid zijn 
uitgewerkt. Het hotel is vervallen. 
 
Van Spronsen adviseerde het maximum te stellen van 400 m2 vvo (verkoopvloeroppervlakte). 
Hiermee bleef er voldoende uitbreidingspotentieel over voor wijkgerelateerde horeca. Samen 
met de bestaande horecameters uit restaurant De Vrolijkheid, zijnde 600 m2 bvo (dat is 420 
m2 vvo), kan er maximaal 820 m2 vvo, ofwel 1170 m2 bvo worden gerealiseerd. Hierbij is nog 
geen rekening gehouden met een eerder advies van Van Spronsen, waarbij is aangegeven dat 
een groot foodcourt met een attentiemast zeker 50% van de omzet realiseert middels 
passanten en inwoners uit de regio.  
 
De toegestane hoeveelheid horeca-m² voor het project De Vrolijkheid bedraagt daarmee: 

Berekening m² 

Bestaande m2 BVO en VVO restaurant De Vrolijkheid 600 

Uitbreiding volgens Zwolse quotum (400m2 VVO en 30%BVO) 570 

Verdubbeling m2 door 50% omzet van A28 1.170 

Totale horecaontwikkeling De Vrolijkheid BVO 2.340 

Totale horecaontwikkeling De Vrolijkheid VVO 1.638 

Uitbreiding horeca in VVO 1.218 

 
Het advies van Van Spronsen dateert van 2012. Desgevraagd bevestigd het bureau in 2016 de 
aannames en conclusies van destijds. 
 
Voorgaande laat zien dat al voordat de horecavisie is vastgesteld is bepaald wat het maximum 
aantal horecameters voor het foodcourt zou moeten zijn. Het uitbreidingspotentieel voor horeca 
zoals omschreven in de horecavisie is hierop aangepast.  
 
De horecavisie is door het college vastgesteld op 18 december 2012 en door de raad op 25 
februari 2013. In de horecavisie is het volgende opgenomen: ‘Naast deze duidelijke visie is er 
sprake van verschillende plannen en projecten die al langer lopen in Zwolle. De locaties van 
deze projecten en plannen komen niet altijd overeen met de visie en de vraag komt op hoe hier 
mee om te gaan. Er zou sprake zijn van onbehoorlijk bestuur wanneer de gemeente projecten, 
waar reeds lang aan wordt gewerkt, niet meer zou faciliteren’. Deze passage is onder andere 
opgenomen om medewerking aan het foodcourt te kunnen verlenen. 

 

Middels het ‘Haalbaarheidsonderzoek en toetsing Ladder voor duurzame verstedelijking’ door 

BRO is aangetoond dat het foodcourt voorziet in een behoefte en geen ontwrichting oplevert 

van de regionale horecastructuur. Wie zien geen aanleiding om te twijfelen aan de adviezen 

van BRO en Van Spronsen Horeca en Advies. 

 

2.7  Het hernieuwde communicatieproces en de extra onderzoeken leiden niet tot planwijzigingen. 
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Wij zijn van mening dat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Diverse onderzoeken 

tonen onzes inziens aan dat verwachte effecten als gevolg van het foodcourt beperkt zijn en 

een vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg staan.  

 

Verschillende inzichten over de hoogte en de locatie van de attentiemast blijven bestaan. 

Gezien het vastgestelde beleid aangaande attentiemasten zien wij geen reden om geen 

medewerking te verlenen aan het gevraagde initiatief. 

Communicatie 

 

De stukken die aan de raad van 6 juni jl zijn aangeboden zijn openbaar. De nieuwe 

onderzoeksresultaten en onze conclusies daaromtrent zijn gedeeld met alle insprekers en zijn 

eveneens openbaar. 

Vervolg 

 

 

Het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Na vaststelling van het bestemmingsplan hebben 

diegene die een zienswijze hebben ingediend de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad 

van State. 

 

Openbaarheid 

De voorstellen zijn openbaar. 

 

Burgemeester en Wethouders van Zwolle, 

 

 

 

 

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester 

 

 

 

 

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris 

 



 
 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

Foodcourt in Zwolle 

 

 
  

De Milieuadviseur 
Datum: 28 oktober 2016 
Projectnummer: 16056 



 

Samenvatting 

Aan de Oude Meppelerweg wordt een foodcourt gerealiseerd. Deze ontwikkeling zorgt voor een 
beperkte toename van de verkeersintensiteit op de omliggende wegen. De toename van de 
geluidshinder bij woningen of andere geluidsgevoelige objecten bedraagt maximaal 0,13 dB door de 
realisatie van het Foodcourt. 
 Een dergelijk kleine toename is verwaarloosbaar en niet waarneembaar. De toename van de 
geluidshinder door de ontwikkeling van het Foodcourt blijft ruimschoots binnen de normeringen en is 
derhalve alleszins acceptabel. 
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1 Inleiding 

Aan de Oude Meppelerweg in Zwolle is De Vrolijkheid Invest B.V. voornemens om een nieuwe 
ontwikkeling te realiseren, genaamd Foodcourt De Vrolijkheid. Op deze locatie worden enkele 
fastfoodrestaurants, waaronder een KFC, Burger King, Subway en La Place, voorzien. In de 
onderstaande figuur is de ligging van het nieuwe foodcourt (oranje vlak) weergegeven: 
 

 

Figuur 1: Globale ligging van het nieuwe foodcourt 
 
De nieuwe ontwikkeling zorgt voor een toename van de verkeersintensiteit op de omliggende wegen. 
Om inzicht te krijgen in de toename van de verkeersintensiteit is een verkeersonderzoek uitgevoerd.  
De toename van de verkeersintensiteit op de omliggende wegen zal ook zorgen voor een toename van 
de geluidshinder. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de toename van de geluidshinder op de 
omliggende wegen door de ontwikkeling van het Foodcourt. 
  



 

       
   

4 

2 Uitgangspunten 

Het Foodcourt wordt ontsloten door de Oude Meppelerweg. Door de ontwikkeling neemt de 
verkeersintensiteit op de omliggende wegen toe. De toename van de verkeersintensiteit door de 
realisatie van een plan wordt ook wel planbijdrage genoemd. 
Doordat de verkeersintensiteit op de omliggende wegen hoger wordt zal ook de geluidshinder van deze 
wegen toenemen.  
De gemeente Zwolle heeft een geluidskaart1 gemaakt waarop de geluidsbelastingen op 
geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, zijn weergegeven voor de toekomstige situatie 2030.  
Deze geluidskaart is hieronder weergegeven. Uit deze kaart wordt duidelijk dat de woningen ten westen 
van de Centuurbaan liggen. 
 

Figuur 2: Geluidsbelastingen bij de omliggende woningen in 2030 

  

                                                           
1  Deze kaart is te raadplegen op https://www.zwolle.nl/natuur-en-milieu/projecten/geluidsbelastingkaarten/wegverkeer 



 

 
 

5 

3 Toename geluidshinder 

Door Agel Adviseurs is een verkeersonderzoek2 uitgevoerd naar de gevolgen van de realisatie van het 
Foodcourt aan de Oude Meppelerweg. Uit dit verkeersonderzoek blijkt dat de planbijdrage maximaal 
1982 voertuigbewegingen per etmaal (mvt/e) bedraagt. Het verkeer vanuit het Foodcourt verdeelt zich 
over de omliggende wegen. In het verkeersonderzoek is de planbijdrage op 10 omliggende wegvakken 
onderzocht. Deze wegvakken zijn weergegeven in de onderstaande kaart. 
 

 

Figuur 3: Nummering van de wegen in de omgeving van het Foodcourt 
 
In bijlage A is een overzichtskaart weergegeven van de wegen in de omgeving van het foodcourt. Op 
deze kaart zijn de verkeersintensiteiten weergegeven in 2026 in de situatie zonder realisatie van het 
foodcourt, de toename van de verkeersintensiteit door de realisatie van het foodcourt en de 
verkeersintensiteit met de realisatie van het foodcourt. 
  

                                                           
2  Verkeersanalyse Effect op omliggende wegennet Foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle, uitgevoerd door Agel Adviseurs, 

projectnummer 20160376-00, d.d. 14 oktober 2016 
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In de onderstaande tabel is de verkeersintensiteit van de onderzochte wegvakken weergegeven voor het 
jaar 2026. Hierin is zowel de situatie zonder realisatie van het Foodcourt (2016, autonome situatie) als 
de situatie na de realisatie van het Foodcourt (2016 + Foodcourt) weergegeven. Tevens is de toename 
van de geluidshinder in de tabel weergegeven: 
 

Toename van geluidshinder 

  Verkeersintensiteit in mvt/e Toename van 
geluids-
hinder3 
 in dB 

2026 
(autonome 

situatie) 

Planbijdrage 2026 + plan 

1 Oude Meppelerweg  
(ten westen van Foodcourt) 

12.900 1.982 14.882 0,62 

1.1 Oude Meppelerweg 
(ten oosten van Foodcourt) 

12.990 372 13.362 0,12 

2 Meppelerstraatweg 10.607 117 10.724 0,05 
3 Ceintuurbaan  

(ten zuiden van Oude Meppelerweg) 41.611 232 41.843 0,02 

4 Ceintuurbaan  
(Oude Meppelerweg - zuidelijke opritten A28) 

46.967 1.633 48.600 0,15 

5 Ceintuurbaan  
(tussen de zuidelijke en noordelijke opritten) 31.657 991 32.648 0,13 

6 Zwartewaterallee 19.317 349 19.666 0,08 
7 Oprit A28 Meppel 12.494 321 12.815 0,11 
8 Oprit A28 Amersfoort 10.694 321 11.015 0,13 
9 Afrit A28 Meppel 12.744 321 13.065 0,11 
10 Oprit A28 Amersfoort 10.763 321 11.084 0,13

Tabel 1: Toename van geluidshinder 
  

                                                           
3  Toename	geluidshinder	in	dB 10 ∗ log	
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4 Conclusie 

Aan de Oude Meppelerweg in Zwolle is De Vrolijkheid Invest B.V. voornemens om een nieuwe 
ontwikkeling te realiseren, genaamd Foodcourt De Vrolijkheid. Op deze locatie worden enkele 
fastfoodrestaurants, waaronder een KFC, Burger King, Subway en La Place, voorzien. 
Door de ontwikkeling van het Foodcourt neemt de verkeersintensiteit op de omliggende wegen toe. Dit 
zorgt ook voor een toename van de geluidshinder afkomstig van de omliggende wegen. Dit onderzoek 
heeft tot doel inzicht te geven in de toename van de geluidshinder op de omliggende wegen door de 
ontwikkeling van het Foodcourt. 
 
De grootste toename van de geluidshinder treedt op bij de Oude Meppelerweg. . Langs deze weg staan 
echter geen woningen of ander geluidsgevoelige objecten, waardoor een toename van de 
geluidsbelasting niet leidt tot een toename van geluidshinder bij woningen. Langs Oude Meppeler weg 
bedraagt de toename van de geluidshinder 0,62 dB. 
De toename van de geluidshinder bij woningen of andere geluidsgevoelige objecten bedraagt maximaal 
0,13 dB door de realisatie van het Foodcourt. Een dergelijk kleine toename is verwaarloosbaar en niet 
waarneembaar. De toename van de geluidshinder door de ontwikkeling van het Foodcourt blijft 
ruimschoots binnen de normeringen en is derhalve alleszins acceptabel. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

In opdracht van BJZ.nu is door Westerdiep Adviseur Milieu en Ruimte onderzoek 

uitgevoerd naar de luchtkwaliteit. Dit onderzoek maakt onderdeel uit de 

planvorming voor de realisatie van (fast-Food)restaurants in de gemeente Zwolle. 

 

1.2 Plangebied 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein ‘De Vrolijkheid’. Door 

de ligging maakt het ruimtelijk en functioneel onderdeel uit van de A28 en de N35. De 

(auto)ontsluiting van deze locatie is door deze ligging zeer goed. 

Illustratie: plangebied Foodcourt Zwolle 

 

In de huidige situatie bevindt zich op het terrein een café restaurant/partycentrum 

‘De Vrolijkheid’. Door de gunstige ligging en goede (auto)bereikbaarheid wordt het 

ook gebruik als parkeerplaats voor evenementen zoals bijvoorbeeld autotoer-, 

motortoer-, en wielertochten. Door het vertrek van het café restaurant/partycentrum 

ontstaat er ruimte voor een nieuwe ontwikkeling. 

 

1.3 Foodcourt Zwolle 

Het plan voorziet in het ontwikkelen van een zogeheten Foodcourt. Een Foodcourt is 

een verzamelnaam van restaurants op locaties waar grote groepen mensen zich 

bevinden zoals een vliegveld, groot winkelcentrum of snelweg. Het doel van een 

Foodcourt is om te voorzien in verschillende eetbehoeftes van een groep mensen.  
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Veelal gaat het om fast-Food gelegenheden, waar eten snel klaar gemaakt kan 

worden. Naast een ruimte dat ‘Amerikaans’ is ingericht kan eten worden gehaald aan 

‘balies’. Op deze locatie wordt gedacht aan een KFC, Burger King, Subway en La Place. 

De vier horecafuncties hebben gezamenlijk een oppervlakte (bvo) van ca. 2.110 m2. 

De Foodcourt is vooral goed bereikbaar per auto. 

Illustratie: art impression Foodcourt Zwolle 

 

Het plan voorziet in een ontwikkeling dat vooral gebruikt maakt van de goede 

bereikbaarheid en verder van de gunstige ligging ten opzichte van woon- en 

werkgebieden. De nieuwe functie zal zorgen voor een zekere verkeersaantrekking. 

Voor werkdagen geldt voor de drie fast-Foodrestaurants en het La Place restaurant 

samen, een maximale verkeersgeneratie van circa 2.069 motorvoertuigen per etmaal 

en voor een weekend gaat het om circa 2.822 motorvoertuigen per etmaal. In het 

rapport van AGEL adviseurs (Verkeersgeneratie 20160376-00, 4 oktober 2016) is 

een onderbouwing gegeven van deze aantallen. 

 

De ontsluiting van de ontwikkelingslocatie ‘Foodcourt Zwolle’, vindt plaats middels 

een gewijzigde ontsluiting op de Oude Meppelerweg. De gewijzigde ontsluiting komt 

ter vervanging van de bestaande in- en uitrit van de horecagelegenheid ‘De 

Vrolijkheid’. 

 

1.4 Omgeving 

De ontwikkeling vindt plaats op het bedrijventerrein ‘De Vrolijkheid’. In de directe 

omgeving bevinden zich geen woningen of andere voor luchtkwaliteit gevoelige 

functies. De meest nabij gelegen woningen bevinden zich op ruim 170 meter van het 

plangebied. De activiteiten in de omgeving zijn bedrijven gericht op de reparatie en 

handel in auto’s. Verder bevindt er zich op 40 meter een tankstation.  
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2 Toetsingskader 

 

2.1 Inleiding 

Bij de besluitvorming dienen de luchtkwaliteitsaspecten die samenhangen met het te 

wijzigen bestemmingsplan in acht te worden genomen. Dit betekent dat het 

bestemmingsplan getoetst dient te worden aan hetgeen over luchtkwaliteit is 

vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen) van de Wet milieubeheer en 

volgt uit de eisen van een goede ruimtelijke ordening in het kader van de Wet 

ruimtelijke ordening. 

 

In het onderhavige onderzoek is gekeken naar de bijdrage van het plan aan de 

luchtkwaliteit (NIBM) en de grenswaarden uit de ‘Wet luchtkwaliteit’ binnen het plan 

gebied alsook in de (directe) omgeving van het plangebied. Daarnaast is gekeken 

naar de kwaliteiteisen welke in het kader van de Wet ruimtelijke ordening aan de 

aanwezige en voorgenomen functies redelijkerwijs moeten worden gesteld. 

 

2.2 Wet milieubeheer 

Titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen) van de gewijzigde Wet milieubeheer (hierna Wm) is 

in werking getreden op 15 november 2007. Deze passage uit de Wm wordt ook wel 

de ‘Wet luchtkwaliteit’ genoemd. De wijze waarop rekening moet worden gehouden 

met het aspect luchtkwaliteit is geregeld in artikel 5.16 Wm en bevat de volgende 

onderdelen: 

- Indien aannemelijk is gemaakt dat de grenswaarden niet worden 

overschreden bij realisatie van het plan, vormt het aspect luchtkwaliteit geen 

belemmering voor realisatie van het plan, zelfs niet indien het voorgenomen 

plan zorgt voor een toename van de concentratie luchtvervuilende stoffen; 

- Indien aannemelijk is gemaakt dat bij realisatie van het plan de concentraties 

in de buitenlucht per saldo verbeteren of ten minste gelijk blijven, dan vormt 

het aspect luchtkwaliteit evenmin een belemmering voor de realisatie van het 

plan; 

- Indien één of meerdere grenswaard(en) worden overschreden bij realisatie 

van het plan, dan kan het voorgenomen plan als nog worden gerealiseerd 

indien het plan niet in betekende mate bijdraagt aan de concentratie(s) van de 

stof of stoffen waarvoor de grenswaarde(n) wordt overschreden. 

- Indien één of meerdere grenswaard(en) worden overschreden bij realisatie 

van het plan en het plan in betekende mate bijdraagt aan de concentraties van 

de stof waarvoor grenswaarden worden overschreden, kan het plan als nog 

worden gerealiseerd indien als gevolge van positieve effecten van het plan 

en/of als gevolg van met het plan samenhangende maatregelen de kwaliteit 

van de lucht (elders) zodanig verbetert dat per saldo geen verslechtering 

optreedt. Dit is de zogenoemde saldobenadering. 
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- Indien het een project betreft dat genoemd of beschreven is in het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), of als het betrekking heeft 

op de daarin genoemde ontwikkeling of voorgenomen bestluit dat is 

genoemde of beschreven in het NSL of past binnen, of is in elk geval niet in 

strijd met het NSL, dan vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering 

voor realisatie van het plan. 

 

De uitvoeringsregels voor de hiervoor omschreven beoordelingssystematiek zijn 

vastgelegd in de diverse Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en Ministeriele 

Regelingen. 

 

2.2.1 Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is 1 augustus 2009 in 

werking getreden. Het NSL is een plan om de luchtkwaliteit in Nederland te 

verbeteren. Het NSL houdt rekening met voorgenomen grote projecten die de 

luchtkwaliteit verslechteren en zet hier maatregelen om de luchtkwaliteit te 

verbeteren tegenover. Het pakket van maatregelen is zo opgesteld dat het de 

negatieve effecten van de ruimtelijke projecten ruimschoots compenseert. Het doel 

van het NSL is te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn stof (PM10) in 

2011 en stikstofdioxide (NO2) in 2015. Inmiddels is duidelijk dat niet kan worden 

voldaan aan deze normen. Derhalve heeft Nederland uitstel gevraagd en gekregen.  

 

Met het van kracht worden van het NSL behoeven projecten of die ‘herkenbaar en 

representatief’ zijn opgenomen in het NSL niet meer getoetst te worden aan de 

grenswaarden. Voor de onderbouwing van de luchtkwaliteitsaspecten voor 

dergelijke NSL projecten kan worden verstaan met een verwijzing naar het NSL en is 

in beginsel nader onderzoek naar de luchtkwaliteit niet nodig. Het project dat 

onderwerp is van dit luchtonderzoek is niet opgenomen in het NSL. 

 

2.2.2 Grenswaarden 

De Wet milieubeheer geeft een lijst van grenswaarden voor concentraties van stoffen 

in de buitenlucht. Uit metingen en berekeningen van het Landelijk Meetnet 

Luchtkwaliteit en de Planbureau voor de leefomgeving (o.a. de Grootschalige 

Concentraties Nederland) en het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit blijkt dat in Nederland alleen nog lokaal sprake is van een (dreigende) 

overschrijding van de grenswaarde voor de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof 

(PM10). De grenswaarden voor overige luchtverontreinigende stoffen worden reeds 

geruime tijd en nagenoeg overal in Nederland gerespecteerd.  

 

Fijn stof en stikstofdioxide zijn dus de meest relevante stoffen in het kader van de 

beoordeling van de gevolgen voor de luchtkwaliteit. In onderhavig onderzoek is de 

analyse van de luchtkwaliteit derhalve beperkt deze stoffen. 
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De grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en benzeen (C6H6) zijn:  

 

Stof Norm 2012 ≥ 2015 

Stikstofdioxide Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m3) 60 40 

Fijn stof Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m3) 40 40 

Grenswaarde (dagen p/j dat de 24 uursge-

middelde boven de 50 µg/m3 mag liggen.  

35 35 

Benzeen Grenswaarde (24-uursgemiddelde in µg/m3) 5 5 

 

2.2.3 Fijn stof (PM2,5) 

Op 1 augustus 2009 zijn de luchtkwaliteitseisen uit de ‘EG-richtlijn betreffende de 

luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa’ geïmplementeerd in de bestaande ‘Wet 

luchtkwaliteit’. Hiermee worden onder andere de grens- en richtwaarden voor PM2,5 

opgenomen in de ‘Wet luchtkwaliteit’. De norm voor fijn stof is 25 µg/m3 (vanaf 

2015) en 20 µg/m3  (vanaf 2020). Conform de ‘wet tot wijziging van de Wet 

milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen)’ is toetsing aan de 

grenswaarden voor PM2,5  als gevolg van de ‘uitgestelde werking’ tot 31 december 

2016 formeel niet nodig. 

 

2.2.4 Onderzoeksdrempel ‘niet in betekenende mate’ 

De Wet luchtkwaliteit heeft een systeem ontworpen waarbij ‘niet in betekenende 

mate (ofwel NIBM1), een belangrijke toetssteen is bij het beoordelen van 

(ruimtelijke) ontwikkelingen. Na het van kracht worden van het Kabinetsbesluit 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) geldt een NIBM van 3%. 

Dit betekent dat bij de norm voor fijn stof van µg/m3 dat er een toename van fijn stof 

mag zijn van 1,2 µg/m3. Wanneer de planbijdrage lager is dat 1,2 µg/m3, dan kan 

besluitvorming plaatsvinden zonder toetsing aan de grenswaarden uit de Wet 

milieubeheer. Een toetsing van het plan aan de NIBM is in dit luchtonderzoek 

opgenomen (zie § 4.2).  
 

2.2.5 Regels rekenmethode 

De algemene regels over de wijze waarop de gevolgen voor de luchtkwaliteit van 

toekomstige ontwikkelingen berekend moet worden zijn opgenomen in de 

ministeriële regeling ‘Beoordeling luchtkwaliteit 2007’. Na 2007 heeft de regeling 

verschillende keren geactualiseerd. De belangrijkste punten uit de regeling zijn: 

- VROM verstrekt elk jaar generieke gegevens (onder andere 

achtergrondconcentraties, dubbeltellingcorrecties, emissiefactoren en 

meteorologische gegevens) die gebruikt worden bij het uitvoeren van 

berekeningen. 

- Het berekenen van de luchtkwaliteit gebeurt bij voorkeur volgens de 

standaard rekenmethoden. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het 

berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen in een stedelijke omgeving 

                                       
1 Regeling en Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), 15 november 2007. 
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(methode 1), langs wegen in een open omgeving (methode 2) en in de 

nabijheid van inrichtingen (methode 3). 

- Gebruik van andere gegevens of rekenmethoden mogen, mits goed 

gemotiveerd en met goedkeuring van VROM, ook worden gebruikt voor het 

bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij toekomstige 

ontwikkelingen. 

 

2.2.6 Toepasbaarheidsbeginsel en blootstelling 

De Wet luchtkwaliteit heeft betrekking op concentratie van luchtvervuilende stoffen 

in de buitenlucht. Niet alle plaatsen zijn daarbij even belangrijk. Luchtkwaliteit speelt 

alleen een rol op plaatsen waar een significante blootstelling aan mensen plaats 

vindt. Overeenkomstig het ‘toepasbaarheidsbeginsel’ wordt de luchtkwaliteit alleen 

beoordeeld op plaatsen waar mensen kunnen worden blootgesteld gedurende een 

periode, die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde significant is. 

 

In het RBL 2007 zijn daarover voorwaarden gesteld, te weten: 

- Op locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen 

toegang hebben en waar geen vaste bewoning is; 

- overeenkomstig artikel 2, lid 1, op bedrijfsterreinen of terreinen van 

industriële inrichtingen, waarop alle relevante bepalingen inzake gezondheid 

en veiligheid op het werk gelden; 

- Op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers 

normaliter toegang tot de middenberm hebben. Voorts worden nog enkele 

specifieke voorwaarden gesteld waaraan toetslocaties dienen te voldoen bij 

de beoordeling van luchtkwaliteit nabij wegen en inrichtingen: 

- Beoordelingslocaties bevinden zich op ten minste 25 meter van de rand van 

grote kruisingen en op niet meer dan 10 meter van de wegrand; 

- Beoordelingslocaties nabij wegen leiden tot gemeten en of berekende 

concentraties die representatief zijn voor de luchtkwaliteit langs een 

straatsegment van ten minste 100 meter. 

- Beoordelingslocaties op industrieterreinen leiden tot gemeten en of 

berekende concentraties die representatief zijn voor een gebied van ten 

minste 250 m bij 250 m. 

 

De ontwikkeling betreft de uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein. Op 

dergelijke terreinen gelden relevante bepalingen gelden inzake gezondheid en 

veiligheid voor werk. De uitbreiding kan echter ook effect hebben buiten het 

bedrijventerrein. Het onderzoek is derhalve primair gericht op de wettelijke normen 

voor relevante luchtverontreinigende stoffen buiten het bedrijventerrein. 
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3 Uitgangspunten methodiek en onderzoek 

 

3.1 Inleiding 

Bij het bepalen van de uitgangspunten voor het onderzoek word rekening gehouden 

met de toetsingskader en de specifieke situatie. Deze uitgangspunten zullen de basis 

vormen voor het onderzoek en de onderzoeksstrategie. 

 

Op de momenten waarin uitgegaan kan worden van de resultaten van het NLS, is in 

situaties waarbij het plan ‘niet in betekende mate’ bijdraagt aan de 

luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht, nader onderzoek in beginsel niet 

nodig. Op dit moment dient er echter van worden uitgegaan dat Nederland met het 

NLS na 1 januari 2017 niet overal voldoet aan de grenswaarden. Om die reden wordt 

ook in situaties waarin slechts een beperkte invloed op de luchtkwaliteit is, toch een 

nader technisch onderzoek uitgevoerd. Ook voor een beoordeling aan de eisen van 

een goede ruimtelijke ordening is een dergelijk onderzoek te adviseren. Wordt geen 

nader onderzoek uitgevoerd, dan is minimaal een degelijke onderbouwing van de 

luchtkwaliteit ter plaatse vereist (Wro). 

 

3.2 Luchtverontreinigende stoffen 

De ‘Wet luchtkwaliteit’ (incl. besluiten, richtlijnen en besluiten) geeft 

luchtkwaliteitseisen als grenswaarden, richtwaarden, plandrempels, alarmdrempels 

en informatiedrempels voor één of meer van de twaalf voor luchtkwaliteit relevante 

stoffen. De belangrijkste problemen met luchtkwaliteit in Nederland hebben te 

maken met stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). 

 

3.3 Onderzoeksmomenten 

Het onderzoek is gericht op het toetsen van de luchtkwaliteit. Er is gekeken naar drie 

facetten van de luchtkwaliteit, namelijk: 

1. Bijdrage van het plan (‘niet in betekenende mate’ -toets) 

2. Situatie in 2016 (luchtkwaliteit na mogelijke realisatie van plan) 

3. Situatie in 2026 (luchtkwaliteit na realisatie, tot aan einde planperiode) 

 

3.4 Verkeersgeneratie 

Alle functies binnen het Foodcourt zijn eetgelegenheden. Het is dus niet aannemelijk 

dat bezoekers van het Foodcourt tijdens hun bezoek meerdere functies gaan 

bezoeken. Combinatiebezoek is dan ook niet meegenomen in de berekeningen. 

 

In onderstaande tabel is op basis van de analyse verwoord in het Rapport van AGEL 

adviseurs (Verkeersgeneratie 20160376-00, 4 oktober 2016) een overzicht gegeven 

van de totale verkeersgeneratie binnen een bepaalde periode. 
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Bij de berekeningen voor de concentratie van luchtvervuilende stoffen in de 

buitenlucht is uitgegaan van bovengenoemde verkeersgeneraties. 

 

3.5 Relevante wegen 

 

3.5.1 Inleiding 

Bij de berekening van de luchtkwaliteit ter hoogte van het plangebied wordt gekeken 

naar de achtergrondconcentratie en de bijdrage als gevolge van lokale bronnen. In de 

omgeving van het plan bevinden zich drie wegen met een zekere doorgaande 

verkeersfunctie. Dit zijn de A28, Ceintuurbaan en de Oude Meppelerweg. De bijdrage 

van de A28 is meegenomen in de achtergrondconcentratie. Er is om die reden 

gekeken naar de lokale bijdragen van de Ceintuurbaan en de Oude Meppelerweg. Op 

beide wegen is (ook) de planbijdrage het hoogst. 

 

Als eerste zal worden gekeken naar de hoeveelheid luchtvervuilende stoffen als 

gevolg van het plan. Daarna volgt een berekening van de concentraties van 

luchtvervuilende stoffen in de buitenlucht binnen het plangebied en op een relevante 

locatie waar de concentratie luchtvervuilende stoffen naar verwachting het hoogst is. 

Voor concentratie luchtvervuilende stoffen binnen het plangebied zijn de  

achtergrondconcentratie, verkeersintensiteit van de Oude Meppelerweg en de 

maximale (=weekenddag) planbijdrage bij elkaar opgeteld. Om te kunnen beoordelen 

wat het effect op de luchtkwaliteit langs de weg met een hoge verkeersintensiteit en 

relatief hoge planbijdrage (als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling: Foodcourt) 

is gekeken naar de achtergrondconcentratie, verkeersintensiteit van de Ceintuurbaan 

en de maximale planbijdrage die voor deze weg wordt verwacht.  
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3.5.2 Verkeersgegevens 

Voor het bepalen van de verkeersgegevens is gekeken naar de resultaten van de 

studie van AGEL adviseurs, Verkeersgeneratie en verkeersanalyse (rapportnummer 

20160376-00) resp. 4 oktober en 14 oktober 2016. 

 

Oude Meppelerweg  (1W en 1O) 

 

Verkeersintensiteiten 

 Werkdag Weekdag 

Basisjaar 2016 13.500 11.475 

Prognosejaar 2026 15.335 13.035 

 

Verdeling voertuigtype 

Lichte voertuigen Middelzware voertuigen Zware voertuigen 

93% 4,7% 2,3% 

*de verdeling naar voertuigtype is afkomstig uit tabel, bijlage 4a (Verkeersgeneratie en 

verkeersanalyse, rapportnummer 20160376-00 14 oktober 2016.  

 

Planbijdrage Foodcourt * 

 Werkdag Weekdag Weekenddag 

Totaal 2.069 2.354 2.541 

*Er is gerekende met de totale planbijdrage, welke zich bevindt op de kruising Op-afrit en Oude 

Meppelerweg. Deze planbijdrage wordt verdeelt over de Oude Meppelerweg in westelijke en 

oostelijke richting. Voor Oude Meppelerweg in westelijke richting is dat 1.982. In het akoestisch 

onderzoek is met dit aantal gerekend.  

 

Overige uitgangspunten:  

 Snelheidstypering: er is uitgegaan van stadsweg met minder congestie (30-45 

km). 

 Wegtype: er is uitgegaan van een basistype weg (type 2).  

 Bomenfactor: voor de bomenfactor is uitgegaan van hier en daar bomen of in 

het geheel niet (factor 1,5). 

 Stagnatiefactor: percentage stagnerend verkeer 0,0% 

 Dubbeltellingcorrect: deze is niet toegepast 

 

Ceintuurbaan (4W en 4Z) 

 

Verkeersintensiteiten 

 Werkdag Weekdag 

Basisjaar 2016 46.400 39.440 

Prognosejaar 2026 55.350 47.047 
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Verdeling voertuigtype 

Lichte voertuigen Middelzware voertuigen Zware voertuigen 

94,3% 2,5% 3,2% 

*de verdeling naar voertuigtype is afkomstig uit tabel, bijlage 4a (Verkeersgeneratie en 

verkeersanalyse, rapportnummer 20160376-00 14 oktober 2016.  

 

Overige uitgangspunten: 

 Snelheidstypering: er is uitgegaan van buitenweg met minder congestie dan 

normaal stadsverkeer binnen de bebouwde kom (type b). 

 Wegtype: er is uitgegaan van een basistype weg (type 2).  

 Bomenfactor: voor de bomenfactor is uitgegaan van hier en daar bomen of in 

het geheel niet (factor 1,0). 

 Stagnatiefactor: percentage stagnerend verkeer 0,0% 

 Dubbeltellingcorrect: deze is niet toegepast 

 

3.6 Onderzoeksstrategie en -modellen 

Bij het berekenen van de planbijdrage en toetsing aan de NIBM-norm is gebruik 

gemaakt van deze NIBM-rekentool. Deze rekentool is ontwikkeld door het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het Kenniscentrum Infomil.  

 Het nader onderzoek wordt uitgevoerd middels het rekenmodel: de NSL rekentool. 

Deze tool is een rekeninstrument om de luchtkwaliteit nabij wegen te berekenen. Het 

RIVM valideert de NSL rekentool jaarlijks. Het RIVM controleert of de NSL rekentool 

een correcte implementatie van SRM1 en SRM2 is en onderzoekt of de generieke 

invoergegevens goed zijn verwerkt.  
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4 Onderzoek 

4.1 Inleiding 

Het onderzoek begint met het bepalen van de toename van luchtvervuilende stoffen 

als gevolg van het plan Foodcourt Zwolle. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel 

van de zogenoemde NIBM-rekentool. Uit dit onderzoek blijkt of het plan ‘niet in 

betekenende mate’ bijdraagt aan de concentratie van luchtvervuilende stoffen in de 

buitenlucht. Daarna is een technisch onderzoek uitgevoerd middels de door het 

ministerie gevalideerde NSL rekentool.  

 
4.2 Niet in betekenende mate 
De Wet luchtkwaliteit heeft een systeem ontworpen waarbij ‘niet in betekenende 

mate (ofwel NIBM2), een belangrijke toetssteen is bij het beoordelen van 

(ruimtelijke) ontwikkelingen. Wanneer de planbijdrage lager is dat 1,2 µg/m3, dan 

kan besluitvorming in beginsel plaatsvinden zonder toetsing aan de grenswaarden 

uit de Wet milieubeheer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       
2 Regeling en Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), 15 november 2007. 
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De berekening laat zien dat de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van het plan 

in 2016 en 2020 leidt tot een hogere toename van het NO2 in µg/m3 dan de 

drempelwaarde van 1,2 µg/m3. Dit betekent dat in ieder geval tot 2020 de bijdrage in 

betekende mate effect heeft op de luchtkwaliteit. In 2030 is deze bijdrage, als gevolg 

van de NSL-maatregelen, minder dan de drempelwaarde. Het is niet duidelijk te 

krijgen wat de situatie in 2026 zal zijn. Landelijke gegevens hierover ontbreken in de 

rekentool. Uitgaande van de gegevens uit 2020 voldoet het plan niet aan deze toets. 

Om inzicht te verkrijgen in de luchtkwaliteit binnen het plangebied en in de gevolgen 

van het plan voor de luchtkwaliteit op een representatief meetpunt buiten het 

plangebied is vervolgonderzoek uitgevoerd. Hiermee kan tevens worden beoordeeld 

of het realiseren van een woongebied past binnen de eisen van een goede ruimtelijke  

 

4.3 Nader onderzoek 

 

4.3.1 Inleiding 

Er is een nader onderzoek uitgevoerd om te bepalen wat de concentratie 

luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht is. Er is gekeken naar de 

luchtkwaliteit in de huidige situatie (2016) en naar de luchtkwaliteit aan het eind van 

de planperiode (2026). Omdat achtergrondwaarden uit 2026 ontbreken, is rekening 

gehouden met de beschikbare hogere achtergrondwaarden uit 2020 (worstcase). Dit 

onderzoek is uitgevoerd middels het NSL Rekentool. Bij de berekeningen zijn de 

uitgangspunten uit hoofdstuk 3 gehanteerd. 

 

4.3.2 Meetpunten 

Er is een berekening uitgevoerd voor twee meetpunten. Een van de meetpunten 

bevindt zich op de grens van het plangebied met de omgeving, bij de kruising met de 

Oude Meppelerweg. Een extra meetpunt (2e meetpunt) bevindt zich ter hoogte van 

de Ceintuurbaan, ter hoogte van de meest nabij gelegen woningen. Langs de 

Ceintuurbaan is de bijdrage van het lokale wegverkeer relatief hoog en is enige 

bijdrage van het extra verkeer door de nieuwe ontwikkeling. De concentratie 

luchtvervuilende stoffen in de lucht wordt bepaald door de achtergrondconcentratie, 

de bijdrage van de lokale weg en de voor de weg bepaalde extra verkeer dat de 
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ontwikkelingen van het Foodcourt genereert. In §4.3.3 zijn de rekenresultaten 

beschreven. 

 

4.3.3 Rekenresultaten 

De berekeningen geven een overzicht van de voor luchtkwaliteit relevante stoffen en 

waarden. Naast de achtergrondconcentratie zijn vooral de totale concentratie van 

NO2 en PM10 relevant. Daarnaast is het aantal normoverschrijdingen voor PM10 van 

belang voor de plantoets. In het rekenoverzicht zijn ook de concentraties PM2,5 terug 

te vinden. PM2,5 dient vanaf 2017 ook berekend en beoordeelt te worden. Hierna 

worden de resultaten van de rekenjaren 2016 en 2026 weergegeven.  

 

Oude Meppelerweg, meetpunt 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenresultaten 2016 
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Rekenresultaten 2026 

 

Ceintuurbaan, meetpunt 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenresultaten 2016 
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Rekenresultaten 2026 
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5 Beoordeling en conclusie 

 

5.1 Beoordeling 

 

5.1.1 Niet in betekenende mate 

De berekening met de rekentool NIBM laat zien dat de bijdrage van het extra verkeer 

als gevolg van het plan naar verwachting in leidt 2020 tot een toename van de 

concentratie stikstofdioxide van meer dan 1,2 µg/m3, namelijk 2,03 µg/m3. De 

rekentool maakt een berekening in 2026 (toetsjaar) niet mogelijk. Daarom is ook 

gekeken naar het jaar 2030. In 2030 zal de toename als gevolg van het plan 

Foodcourt 0,92 zijn. Deze waarde ligt dan onder de drempelwaarde.  

 

Voor de toets ‘niet in betekende mate’ door het ontbreken van gegevens uit 2026, 

gekeken naar het jaar 2020. De ontwikkeling draagt ‘in betekende mate’ bij aan de 

concentratie stikstofdioxide in de buitenlucht. Mede om die reden is nader onderzoek 

gedaan. Dit nader onderzoek dient uitgevoerd te worden om de totale concentratie 

van luchtvervuilende stoffen in de buitenlucht te toetsen aan de geldende 

grenswaarden. 

 

5.1.2 Nader technisch onderzoek 

Het (nader) onderzoek naar de luchtkwaliteit richt zich op de grenswaarden 

vastgesteld voor stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en extra fijn stof (PM2,5). Er 

zijn berekeningen uitgevoerd voor de situatie aan de rand van plangebied, net buiten 

het bedrijventerrein en ter plaatse van een drukke doorgaande weg met een zekere 

planbijdrage als gevolg van de nieuw te ontwikkelen Foodcourt Zwolle. Deze 

berekeningen zijn, op basis van de specifieke omstandigheden en rekening, het 

toetsingskader en de uitgangspunten voor methode en onderzoek, (dus) uitgevoerd 

voor twee meetpunten. 

 

Relevante resultaten 

 

Oude Meppelerweg, meetpunt 1 
2016, incl. planbijdrage 

 NO2 NO2 PM10 PM10 PM10 PM10 PM2,5 PM2,5 

 resultaat norm resultaat norm resultaat norm resultaat norm 

Achtergrond 16,2  17,0    10,2  

Totaal 23,6 40 18,1 40   10,3 20 

Overschrijding*     6,4 35   

*aantal dagen met een overschrijding 
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Oude Meppelerweg, meetpunt 1 
2026, incl. planbijdrage 

 NO2 NO2 PM10 PM10 PM10 PM10 PM2,5 PM2,5 

 resultaat norm resultaat norm resultaat norm resultaat norm 

Achtergrond 10,7  17,1    9,8  

Totaal 15 40 18 40   10,1 20 

Overschrijding*     6,3 35   

*aantal dagen met een overschrijding 

 

Ceintuurbaan, meetpunt 2 
2016, incl. planbijdrage 

 NO2 NO2 PM10 PM10 PM10 PM10 PM2,5 PM2,5 

 resultaat norm resultaat norm resultaat norm resultaat norm 

Achtergrond 15,5  18,9    11,5  

Totaal 28,2 40 20,5 40   12,3 20 

Overschrijding*     8,1 35   

*aantal dagen met een overschrijding 

 

Ceintuurbaan, meetpunt 2 
2026, incl. planbijdrage 

 NO2 NO2 PM10 PM10 PM10 PM10 PM2,5 PM2,5 

 resultaat norm resultaat norm resultaat norm resultaat norm 

Achtergrond 10,7  17,1    9,8  

Totaal 19,6 40 18,7 40   10,4 20 

Overschrijding*     6,7 35   

*aantal dagen met een overschrijding 

 

Uit de berekeningen op de twee meetpunten blijkt dat de concentratie van de 

relevante luchtvervuilende stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en extra fijn 

stof (PM2,5) voor alle relevante meetpunten en toetsmomenten ruimschoots voldoet 

aan de gestelde normen. 

 

5.2 Conclusie 

De ontwikkeling draagt ‘in betekende mate’ bij aan de concentratie stikstofdioxide in 

de buitenlucht. Mede om die reden is nader onderzoek gedaan. Dit nader onderzoek 

dient uitgevoerd te worden om de totale concentratie van luchtvervuilende stoffen in 

de buitenlucht te toetsen aan de voor dat jaar geldende grenswaarden. Het nader 

onderzoek laat zien dat de ontwikkeling van Foodcourt Zwolle zowel in 2016 als ook 

in 2026 voldoet aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit (Wm) en daarmee voor wat 

betreft luchtkwaliteit voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening (Wro). 
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1 INLEIDING 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
Aan de Oude Meppelerweg in Zwolle is De Vrolijkheid Invest B.V. voornemens om een nieuwe 
ontwikkeling te realiseren, genaamd Foodcourt De Vrolijkheid. Op deze locatie worden enkele 
fastfoodrestaurants, waaronder een KFC, Burger King, Subway en La Place, voorzien. Voor deze 
ontwikkeling heeft het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 21 januari 2016 gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. Tijdens deze procedure zijn zienswijzen naar voren gebracht die 
betrekking hebben op de mogelijke verkeersaantrekkende werking van de nieuwe bestemming. 
Ten behoeve van de onderbouwing van de beantwoording van de zienswijzen is het van belang 
om de invloed van de ontwikkeling ten aanzien van de verkeersgeneratie nogmaals nadrukkelijk 
in beeld te brengen en is voorliggend nader onderzoek uitgevoerd 
 
1.2 Onderzoeksgebied 
 
Het plangebied is gelegen aan de westzijde van de stad Zwolle aan de noordzijde van het 
bedrijventerrein De Vrolijkheid. Ten oosten van de N35 (Ceintuurbaan) en pal aan de A28 is 
momenteel de horecagelegenheid ‘De Vrolijkheid’ gevestigd. Ten westen van de 
horecagelegenheid, langs de N35, is een benzine- en LPG-verkooppunt gevestigd. Verder is ten 
westen van het gebied de woonwijk Diezerpoort gelegen. In oostelijke richting liggen 
achtereenvolgens het Vegtlusterbos en de kern Berkum (Zwolle-Oost). 
 
Uitsnede luchtfoto met oranje gemarkeerd het plangebied 
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De ontsluiting van de ontwikkelingslocatie, hierna te noemen ‘Foodcourt’, vindt plaats middels 
een gewijzigde ontsluiting op de Oude Meppelerweg. De gewijzigde ontsluiting komt ter 
vervanging van de bestaande in- en uitrit van de horecagelegenheid ‘De Vrolijkheid’. In figuur 
1.2 is het plangebied weergegeven met de bestaande ontsluiting. 
 
Figuur 1.2: Bestaande ontsluiting plangebied 

 
 
Het Foodcourt brengt een wijziging in de verkeersstromen met zich mee en leidt tot extra 
verkeersbewegingen van, en naar, de locatie. Op basis van gangbare kentallen kunnen 
aannames worden gedaan over de verkeersgeneratie. Vanwege de specifieke ligging, aan de 
rijksweg en grenzend aan de kom hebben wij opdracht ontvangen om nader onderzoek te 
doen. De onderzoeksvraag heeft betrekking op de verkeerskundige aantrekkingskracht van de 
verschillende horeca functies, waarbij rekening is gehouden met de verkeersaantrekkende 
werking van de bestaande functie. In dit onderzoek is, voor de locatie, de specifieke 
verkeersgeneratie bepaald. Ten behoeve van het onderzoek zijn gegevens opgevraagd bij de 
toekomstige exploitanten, zodat de specifieke bezoekersfrequentie behorende bij de 
voorgestane functies kunnen worden beoordeeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het 
percentage bezoekers van de Drive-In, de tijdsduur van het bezoek, spitsuur etc. 
 
 
1.3 Doelstelling 

 
Het doel van deze rapportage is aan de hand van verkeersanalyses en ontvangen gegevens, de 
toekomstige verkeerskundige situatie (tot het prognosejaar 2026) in beeld te brengen en te 
toetsen aan de CROW richtlijnen en overige landelijk aanvaarde normen. 
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1.4 Stappenplan verkeersanalyse 
 
Op basis van het rapport “Verkeersgeneratie Foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle” is de 
verkeersgeneratie voor de nieuwe planontwikkeling bepaald. 
 
Aan de hand van deze verkeerskundige uitgangspunten zijn de verkeersbewegingen inzichtelijk 
gebracht. Deze verkeersbewegingen volgen verschillende rijroutes om de planlocatie te 
bereiken. Hierbij is inzichtelijk gemaakt wat de toename is van het aantal verkeersbewegingen 
op de verschillende wegvakken. 
 
Per wegvak wordt de verkeerskundige invloed, ten gevolge de ontwikkeling, inzichtelijk 
gebracht. Dit betreffen de wegvakken binnen de bestaande wegenstructuur in de directe 
omgeving van het ontwikkelingsgebied.  
 
 
1.5 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt de huidige (verkeerskundige) situatie van de planlocatie en haar 
omgeving beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de wijzigingen in de verkeersstromen 
in beeld gebracht en getoetst aan de CROW richtlijnen. In hoofdstuk 4 worden de conclusies en 
aanbevelingen verwoord. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de gebruikte literatuur en 
geraadpleegde bronnen aangegeven. 
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2  SITUATIE 
 
 
2.1 Bestaande functie 
 
Tussen de oprit van de A28 richting Meppel, de Oude Meppelerweg en de Ceintuurbaan (N35) 
is de horecagelegenheid ‘De Vrolijkheid’ gelegen. Ten behoeve van de ontwikkeling van de 
Foodcourt De Vrolijkheid wordt dit café/restaurant geamoveerd. Dit betekent dat de 
verkeersbewegingen van het café/restaurant komen te vervallen. 
 
De Vrolijkheid betreft een café/restaurant met ca. 50 zitplaatsen en een zalencomplex voor 
feesten en partijen met een capaciteit voor ca. 250 personen. Voor een café/restaurant met 
zalencomplex zijn op basis van de CROW publicatie ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 
publicatie 317’ geen specifieke kencijfers beschikbaar.  
Uitgaande van een maximale capaciteit van 50 personen tijdens het drukste uur en een 
gemiddelde autobezetting van circa 2,3 personen per auto bij 90% autogebruik levert dit ca. 20 
auto’s op. Het personeel van De Vrolijkheid maakt voor het woon-werk verkeer tevens gebruik 
van de auto. Aangenomen wordt dat het personeel voornamelijk buiten de spitsuren reist is 
deze verkeersgeneratie derhalve niet meegenomen. 
Op basis van 2 verkeersbewegingen per auto bedraagt het aantal verkeersbewegingen ca. 40 
mvt in het drukste uur. Voor een restaurant bedraagt het drukste uur ca. 22% [4] van de totale 
bezoekers per dag. 
Het totaal aantal verkeersbewegingen per etmaal bedraagt hiermee 40/22%*100%=180 
mvt/etmaal. Tijdens feesten en partijen zal dit aantal mogelijk kunnen oplopen.  
 
2.2 Toekomstige functies 

 
Op het moment dat het bestemmingsplan ‘Food-court De Vrolijkheid’ onherroepelijk is, is de 
ontwikkeling van een ‘foodcourt’ mogelijk. Middels de bestemming ‘Horeca – Café-restaurant’ 
zijn café-restaurants ,zoals genoemd in horecacategorie 1 t/m 4 van de in de bijlage van het 
bestemmingsplan opgenomen ‘Lijst met horeca categorieën’, mogelijk.  
 
Figuur 2.1: Bestemmingsplan ‘Food-court De Vrolijkheid’  
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Tevens zijn bijbehorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, tuinen, 
erven en terreinen toegestaan. Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak met 
een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 2.300 m² brutovloeroppervlakte. 
De aanleiding voor de herziening van het bestemmingsplan betrof het gegeven dat reeds 
verschillende (fastfood)restaurants geïnteresseerd zijn om zich te vestigen op de locatie. Het 
gaat hierbij om de volgende vier horeca-functies: 
 
Fastfoodrestaurants: 

� Burger-King van 600 m2 bvo; 
� Kentucky Fried Chicken (KFC) 650m2 bvo; 
� Subway 200m2 bvo; 

 
Restaurant: 

� La-Place met een oppervlakte van 660 m2 bvo;  
 
De vier horecafuncties hebben gezamenlijk een oppervlakte van ca. 2.110 m². Voor de 
berekeningen en nadere onderbouwing van de verkeersgeneratie is uitgegaan van de, door de 
toekomstige exploitanten opgegeven, opgaven. De gegevens van deze exploitanten zijn 
gebaseerd op landelijke ervaringscijfers van de verschillende exploitanten. Met deze 
exploitanten heeft de ontwikkelaar een overeenkomst gesloten, waarin de vestiging van de 
exploitant binnen het plangebied langdurig is vastgelegd.  
 
Op basis van het bestemmingsplan is een maximale bruto oppervlakte van 2.300 m² 
toegestaan. Dit betekent dat er nog enige uitbreidingsruimte binnen het bestemmingsplan 
mogelijk is. Het gaat hierbij om een procentuele ruimte van circa 10%. Derhalve zijn de 
opgaves van de exploitanten ‘opgehoogd’ met een zelfde percentage. Derhalve is er met de niet 
gebruikte vierkante meters vanuit het betemmingsplan rekening gehouden. 
 
 
2.2 Bereikbaarheid planlocatie 
 
De planlocatie is gelegen aan de noord- oostzijde van Zwolle ten zuiden van de rijksweg A28 en 
is te bereiken vanuit de Oude Meppelerweg. De Oude Meppelerweg is aan de westzijde 
aangesloten op de Ceintuurbaan en aan de Oostzijde op de Kranenburgweg. De Ceintuurbaan 
verdeelt het lokale en regionale verkeer tussen de verschillende woon- en werkgebieden en het 
landelijk hoofdwegennet (A28).  
 
In de huidige en toekomstige situatie is het plangebied bereikbaar vanuit de volgende 
richtingen; 
� Vanuit noordelijke richting (Zwartewaterallee): verkeer vanuit Aa-landen of Holtenbroek; 
� Vanuit oostelijke richting (Kranenburgweg en A28): verkeer vanuit Berkum of Meppel; 
� Vanuit zuidelijke richting (Ceintuurbaan): verkeer vanuit Zwolle centrum of Zwolle zuid; 
� Vanuit westelijke richting (Meppelstraatweg en A28): verkeer Zwolle centrum en vanuit 

Harderwijk. 
 
De Oude Meppelerweg is gecategoriseerd als ‘gebiedsontsluitingsweg type II’ met twee (2x1) 
rijstroken. De Ceintuurbaan ten westen van de planlocatie is gecategoriseerd als 
‘gebiedsontsluitingsweg wegtype I’ met zes (2x3) rijstroken. Beide wegen zijn gelegen binnen 
de bebouwde kom. 
 
In figuur 2.1 is in rood de planlocatie en de bereikbaarheid weergegeven. De fietsroutes 
rondom het plangebied zijn in een blauwe stippellijn aangegeven. 
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Figuur 2.1. Bereikbaarheid plangebied 

 
2.3 Verkeersprognose  
 
Door de gemeente Zwolle zijn vanuit het verkeersmodel voor het basisjaar 2016 en het planjaar 
2026 de verkeersintensiteiten aangegeven voor de wegenstructuur nabij de 
ontwikkelingslocatie. In het prognosejaar 2026 wordt uitgegaan van de verkeerstellingen 2026 
verminderd met het aantal verkeersbewegingen van het bestaande café/restaurant ‘De 
Vrolijkheid’. 
 
In bijlage 1 is een overzicht aangegeven van de verkeersintensiteiten voor de relevante 
wegvakken voor het prognosejaar 2016 (en 2026). Hierbij is gebruik gemaakt van de 
ontvangen gegevens van de gemeente Zwolle. Binnen deze ontvangen gegevens is nog geen 
rekening gehouden met de realisatie van het Foodcourt. Aangezien, ten behoeve van de 
ontwikkeling, het café/restaurant De Vrolijkheid wordt geamoveerd, zijn de verkeersgegevens 
hierop aangepast en zijn de verkeersbewegingen van De Vrolijkheid in mindering gebracht. 
 



AGEL adviseurs 

 
Verkeersanalyse  20160376-00 
Foodcourt De Vrolijkheid  04 oktober 2016 
te Zwolle  blad 8 
 
 
 

 

3 TOEKOMSTIGE SITUATIE  

 
3.1 Situering 

 
In figuur 3.1 is een afbeelding weergegeven van de inrichting van het Foodcourt.  
 
Figuur 3.1 globale inrichtingsschets Foodcourt (Bron: Bestemmingsplan De Vrolijkheid / Van der Linde Architecten ) 

 
 
De gewenste ontsluiting van het plangebied is gelegen aan de zuid-oostzijde van het 
plangebied. Deze ontsluiting is enigszins ten oosten van de bestaande inrit van het huidige 
café/restaurant ‘De Vrolijkheid’ gelegen en sluit aan op de Oude Meppelerweg. Aan de zuid-
westzijde van het plangebied is een ontsluiting voor het fietsverkeer, en in geval van 
calamiteiten voor hulpdiensten, voorzien. 
Omdat het verkeer vanuit het westen zal moeten wachten totdat het verkeer vanuit het oosten 
ruimte biedt om het plangebied te betreden, is eventueel een uitvoegstrook voor dit verkeer in 
het midden van de Oude Meppelerweg gewenst. Voorliggende rapportage zal nader aantonen 
dat dit niet specifiek nodig is. 
 
 

3.2 Totale verkeersgeneratie 
 

Op basis van het rapport ‘Verkeersgeneratie Foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle, AGEL 
adviseurs’ is de verkeersgeneratie voor de nieuwe planontwikkeling bepaald. Alle functies 
binnen de Foodcourt zijn horecavoorzieningen en het is dus niet aannemelijk dat bezoekers van 
het Foodcourt tijdens hun bezoek meerdere functies gaan bezoeken. Combinatiebezoek is 
derhalve niet meegenomen in de berekeningen.  
De oppervlakte van de verschillende vestigingen bedraagt ca. 2.110 m². Op basis van het 
bestemmingsplan is een maximale bruto oppervlakte van 2.300 m² toegestaan.  
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Dit betekent dat er nog enige uitbreidingsruimte binnen het bestemmingsplan mogelijk is. Het 
gaat hierbij om een procentuele ruimte van circa 10%. Derhalve zijn de opgaves van de 
exploitanten ‘opgehoogd’ met een zelfde percentage. Derhalve is er met de niet gebruikte 
vierkante meters vanuit het bestemmingsplan rekening gehouden. In onderstaande tabel 3.2 is 
een overzicht gegeven van de verkeergeneratie per functie en de totale verkeersproductie van 
de foodcourt. 
 
Tabel 3.2 Verkeersgeneratie Foodcourt 

Totaal berekening 

verkeersgeneratie           

            

Foodcourt "De Vrolijkheid" 
MVT/etmaal 
werkdagen 

MVT/etmaal 
weekdag 

MVT/etmaal 
weekenddag 

MVT/Spitsuur 
werkdag 

MVT/Spitsuur 
weekenddag 

            

Burger-King 378 476 663 81 144 

            

KFC 490 617 860 123 163 

            

Subway 198 235 230 23 27 

            

La-Place 790 787 788 170 170 

            

TOTAAL 1.856 2.115 2.541 398 504 

            

Vrachtverkeer bevoorrading 25 25 25 0 0 

            

TOTAAL met 10% 2069 2354 2822 437 554 

 
De maximale verkeersgeneratie van alle functies gezamenlijk betreft tijdens het weekend circa 
2.822 mvt/etmaal. 
 
3.3 Verkeersstromen 
 

Verkeersstromen zijn de aan- en afrij richtingen naar en vanaf het Foodcourt en zijn bepaald 
aan de hand van herkomst en bestemming. Om de inschattingsnauwkeurigheid van de 
procentuele verkeersstromenverdeling binnen de wegvakken van de aan- en afrijroutes te 
berekenen zijn de verkeersstromen gecategoriseerd in: 
� Verkeer afkomstig van buiten de regio Zwolle (extern); 
� Woon-werkverkeer bewoners Zwolle en forensen werkende in Zwolle (extern); 
� Verkeer afkomstig vanuit de regio Zwolle (extern). 
 
Met betrekking tot de bestemming zijn de verkeerstromen te categoriseren in  
� Verkeer naar het plangebied (intern); 
� Verkeer vanaf het plangebied (extern). 
 
Samenvattend zijn de verkeersstromen: 
� Extern<->intern, bestemmingsverkeer; 
� Extern<->extern, doorgaand verkeer; 
� Intern<-> extern, doorgaand verkeer met een tussenstop in het plangebied. 
  
Op basis van de herkomst en bestemming van het verkeer is een verdeling gemaakt van het 
verkeer per functie op het omliggende wegennet. Dit is berekend voor een gemiddelde 
weekdag en een gemiddelde weekenddag. Vervolgens zijn de verkeersintensiteiten van de 
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verschillende functies samengevoegd per weg en met 10% opgehoogd. Deze 10% heeft te 
maken met het gegeven dat het bestemmingsplan nog enige uitbreidingsruimte biedt van de 
voorgestane bruto vloeroppervlakte van de ontwikkeling. In de bijlage 2 zijn de 
berekeningen/verdelingen van de verkeersstromen weergegeven. 
 
3.4 Verkeersdruk 
 
3.4.1 Gebiedsontsluitingsweg (GOW) 
De bereikbaarheid en de verkeersafwikkeling van het autoverkeer is afhankelijk van de 
verhouding tussen intensiteit en capaciteit (I/C verhouding). In onderstaande tabel zijn de 
klasse-indeling voor de I/C verhouding aangegeven. 
 
Tabel 3.3 Klasse-indeling I/C verhouding 

I/C kleiner dan 0,8 Goede verkeersafwikkeling zonder noemenswaardige filevorming 

I/C 0,8 tot 0,9 Matige verkeersafwikkeling met structurele filevorming. De filevorming treedt niet dagelijks 
op, maar de verkeersstroom is gevoelig voor kleine verstoringen.  

I/C groter dan 0,9 Slechte verkeersafwikkeling. Er is sprake van structurele dagelijkse filevorming met 
regelmatig stilstaande file.  

I/C groter dan 1,0 Zeer slechte verkeersafwikkeling. Er is sprake van dagelijkse structurele filevorming met 
stilstaande file.  

 
Hoe kleiner deze verhouding is, hoe hoger de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. In de 
praktijk kan de (veelal lagere) afwikkelingscapaciteit van de kruispunten maatgevend zijn. 
 
Volgens de kengetallen van de CROW bedraagt de maximale afwikkelingscapaciteit van GOW 
wegtype II (1x2 rijstroken) onder ideale omstandigheden circa 1.400 PAE1/h per rijstrook. 
Afhankelijk van de verdeling van het verkeer over beide rijrichtingen kan de capaciteit oplopen 
tot 1.600 PAE/h per rijstrook. Bij een GOW wegtype I (2x2 rijstroken) bedraagt de maximale 
afwikkelingscapaciteit circa 1.800 tot 2.000 PAE/h per rijstrook.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 De PAE is een meeteenheid die wordt gebruikt bij het bepalen van de intensiteit of capaciteit van een weg. Het is een 
afkorting, die staat voor personenautoequivalent. Omrekeningsfactor MVT/PAE's =1,5 voor middelzware voertuigen en 
2,3 voor zware voertuigen 
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De wegen rondom het plangebied hebben de volgende afwikkelingscapaciteit: 
 
Tabel 3.4 Capaciteit wegvakken 

Weg: Wegvaknr. Wegtype: Capaciteit: 

Oude Meppelerweg 1 GOW Type II (2x1 rijstrook) 1.400 PAE/h per rijstrook 

Meppelerstraatweg 2 GOW Type II (2x1 rijstrook) 1.400 PAE/h per rijstrook 

Ceintuurbaan 3,4,5 GOW Type I (2x3 rijstroken) 1.800 tot 2.000 PAE/h per rijstrook 

Zwartewaterallee 6 GOW Type I (2x2 rijstroken) 1.800 tot 2.000 PAE/h per rijstrook 

Oprit A28 Meppel 7 GOW type II (1 rijstrook) n.v.t. 

Oprit A28 Amersfoort 10 GOW type II (2 rijstroken) n.v.t. 

Afrit A28 Meppel 9 GOW type II (3 rijstroken) n.v.t. 

Afrit A28 Amersfoort 8 GOW type II (3 rijstroken) n.v.t. 

 
 Figuur 3.2 Overzicht wegvakken 
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Nr. Wegvak 2026 PAE/ 
Avond-spits 
werkdag 2 

Toename a.g.v. 
ontwikkeling 

PAE/ Avondspits 
werkdag 

Prognose 2026 
PAE/avondspits werkdag 

1W Oude Meppelerweg 
(richting Ceintuurbaan) 

625 184 808 

1O Oude Meppelerweg 
(richting Rechterland) 

572 184 756 

1.1 
W 

Oude Meppelerweg 
(richting Ceintuurbaan) 

630 35 665 

1.1 
O 

Oude Meppelerweg 
(richting Rechterland) 

577 35 612 

2O Meppelerstraatweg 
(richting Ceintuurstraat) 

598 11 609 

2W Meppelerstraatweg 
(richting centrum) 

630 11 641 

3N Ceintuurbaan (richting 
Zwartewaterallee) 

2.708 22 2720 
 

3Z Ceintuurbaan (richting 
Heinoseweg) 

1.680 22 1702 

4N Ceintuurbaan (richting 
Zwartewaterallee) 

2.972 151 3123 

4Z Ceintuurbaan (richting 
Heinoseweg) 

1.943 151 2094 

5N Ceintuurbaan (richting 
zwartewaterallee) 

1.410 92 1502 

5Z Ceintuurbaan (richting 
Heinsoseweg) 

2.040 92 2132 

6N Zwartewaterallee (richting 
Blaloweg) 

1.153 33 1185 

6Z Zwartewaterallee (Richting 
Ceintuurbaan) 

989 33 1021 

7O Oprit A28 Meppel 1.756 59 1815 

8O Oprit A28 Amersfoort 929 59 988 

9W Afrit A28 Meppel 1.277 59 1336 

10W Oprit A28 Amersfoort 1.291 59 1350 

 
Kijkend naar de toekomstige motorvoertuigbewegingen op de Oude Meppelerweg (wegvak 1) 
zien we dat voor het prognosejaar 2026, exclusief Foodcourt, in de avondspits werkdag een 
intensiteit optreedt van max. 625 PAE/h over 1 rijstrook. De toename van het verkeer van en 
naar de Foodcourt vanuit de Ceintuurbaan zorgt in het spitsuur voor een toename van 184 
PAE/h op de Oude Meppelerweg (wegvak 1). De I/C verhouding op de Oude Meppelerweg komt 
hiermee op ca. 0,58 (808/1.400). 
 
Op de Ceintuurbaan (wegvakken 3,4,5) richting Zwartewaterallee zien we dat, voor het 
prognosejaar 2026 exclusief het Foodcourt in de avondspits werkdag, een intensiteit optreedt 
van max. 2.972 PAE/h over 3 rijstroken. De toename van het verkeer van en naar het 
Foodcourt zorgt op werkdagen in het spitsuur voor een toename van 151 PAE/h op de 
Ceintuurbaan. De I/C (intensiteit/capaciteit) verhouding op de Ceintuurbaan komt hiermee op 
ca. 0,58. (3.123/(3*1.800)) 
 
De I/C verhouding van beide wegen vallen nog ruim onder de 0,8 en resulteren dan ook niet in 
een substantiële extra belemmering in de verkeersafwikkeling. 
 

                                                
2 Exlusief café/restaurant De Vrolijkheid 
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Kijkend naar de overige wegvakken rondom de planlocatie kunnen we concluderen dat, voor de 
prognose 2026 + de ontwikkeling van het Foodcourt, de maximale afwikkelingscapaciteiten die 
voor een gebiedsontsluitingsweg gelden niet worden overschreden. 
 
De capaciteit wordt echter bepaald door de kruispunten (zwakste schakel) in de keten van 
wegvakken. In de verdere uitwerking is de capaciteit van de in- en uitrit van de planlocatie 
berekend om de exacte afwikkelingscapaciteit te kunnen beoordelen.  
 
 
3.5 Verkeersstromen in-en uitrit planlocatie 

3.5.1.1 Prognose 2026 incl. Foodcourt 

Omdat de verkeersstromen en de verkeersverdeling naar en vanuit de Foodcourt nog niet 
bekend zijn, is op basis van bijlage 2 en 3 bepaald dat 84% van het verkeer uit westelijke 
richting komt vanuit de Ceintuurbaan en 16% uit oostelijke richting vanuit de Kranenburgweg. 
De verwachting is dat het percentage verkeer vanuit Kranenburgweg wellicht in werkelijkheid 
kleiner zal zijn, gezien de grootte van de achterliggende wijken Berkum en Brinkhoek. Om ieder 
risico uit te sluiten is echter uitgegaan van een maximale situatie. In het maatgevend spitsuur 
werkdag zorgt de Foodcourt voor een toename van  437 mvt/spitsuur ofwel 437 PAE’s3 
 in het spitsuur werkdag. 
 
Voor de verdeling wordt er vanuit gegaan dat er 367 PAE’s/spitsuur (84% van 437) komen en 
gaan via de westelijke richting. Verder komen en gaan er ±70 PAE’s/spitsuur (16% van 437) via 
de oostelijke richting. Aan de hand van bijlage 4a zijn in onderstaande figuren de totale 
verkeersstromen in PAE’s aangegeven voor het maatgevendspitsuur (17.00-18.00uur) in de 
prognose 2026 incl. Foodcourt. 
 
Figuur 3.6. Verkeersstromen PAE’s/spitsuur (17.00-18.00) prognose 2026 incl. Foodcourt 

 

                                                
3 Omrekeningsfactor MVT/PAE's =1,0 voor personenauto’s 
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3.6 Kruispuntberekening in-en uitrit planlocatie 
 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verwachte verkeersafwikkeling van de in-uitrit 
Foodcourt op de Oude Meppelerweg. In de praktijk wordt de verkeersafwikkeling op een 
kruispunt door verschillende omstandigheden bepaald, zoals links afslaande voertuigen en de 
aanwezigheid van (brom) fietsers. De ervaring leert dat 400-600 PAE/h wel ongeveer het 
maximum is dat door een ongeregeld kruispunt kan worden verwerkt. Wordt de intensiteit op 
kruisingen groter dan 400-600 PAE/h (personenauto-equivalent/uur), dan kan dat problemen op 
leveren voor een goede verkeersafwikkeling. Daarbij treedt de mogelijkheid van filevorming op. 
 
Voor het beoordelen van het afwikkelingsniveau van de in- en uitrit is gebruik gemaakt van van 
de ‘methode Harders. Methode Harders is een berekeningsmethode waarmee een indruk wordt 
verkregen van de verliestijden per afzonderlijke rijrichting bij een gegeven verkeersbelasting op 
een kruispunt zonder verkeerslichten. De berekende verliestijden kunnen als criterium worden 
gebruikt voor het aanbrengen of verwijderen van bijvoorbeeld verkeerslichten. Voor het 
uitvoeren van de berekening met Methode Harders zijn de spitsuurintensiteiten ook 
omgerekend naar PAE. 
 
Er zijn geen specifieke richtlijnen bekend met betrekking tot maximale wachttijden. Over het 
algemeen wordt als stelregel gehanteerd dat bij een wachttijd van meer dan 20 seconden, 
verkeersmaatregelen in de vorm van een VRI of Rotonde gewenst zijn. 
 
Tabel 3.7: Beoordelingscriteria methode Harders 

Grootte van de wachttijd 
 

Kernwaarde restcapaciteit  
PAE/h 

Grenswaarde restcapaciteit  
PAE/h 

Overbelasting 0 0 

Erg lange wachttijd 50 0-75 

Lange wachttijd >20 sec. 100 76-125 

Matige wachttijd 20 sec. 150 126-175 

Kleine wachttijd 15 sec. 200 176-250 

Bijna geen wachttijd 400 251-600 

Geen wachttijd >600 >600 

 
Aan de hand van de berekening methode Harders voor de prognose 2026 incl. Foodcourt zien 
we dat voor het verkeer die vanuit de Foodcourt linksaf de Oude Meppelerweg op willen rijden 
(richting 6) een restcapaciteit optreedt van 345 PAE/h. Een restcapaciteit van 345 PAE/h zorgt 
voor een wachttijd van <15sec.  
 
Vanuit de verkeersdoorstroming is een wachttijd tot 20 seconden acceptabel. (Bron: Methode 
Harders). Dit betekent dat voor de prognose 2026 incl. de Foodcourt geen aanvullende 
verkeersmaatregelen benodigd zijn in de vorm van een VRI of Rotonde. 
 
De detailresultaten van de kruispuntberekeningen voor de prognose 2026 excl. incl. Foodcourt 
zijn terug te vinden in bijlage 5. 
 
Het verdient niet de aanbeveling om bij het uitrijden van de Foodcourt een aparte linksaf en 
rechtsafstrook aan te leggen. Het wachtende linksafslaande verkeer vanaf de Foodcourt beperkt 
het zicht voor het verkeer dat rechtsaf wil slaan vanaf de Foodcourt. Het beperkte zicht vormt 
een risico op afdekongevallen4. 

                                                
4 Men spreekt van een afdekongeval, indien het zicht door een ander –naast, op of over het kruispunt opgesteld- 
rijdend voertuig, voor het doorgaande verkeer ontnomen wordt en men het tegemoetkomend, kruisend of overig 
afslaand verkeer onvoldoende of te laat ziet. 
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 
 

3.7 Verkeerskundige analyse 

 
Op basis van de analyse in de vorige hoofdstukken kan gesteld worden dat, als gevolg van de 
realisatie van het Foodcourt, het verkeer toeneemt op het omliggende wegennet. 
 
3.7.1 Verkeersdruk 
Voor naar de wegvakken rondom de planlocatie kunnen we concluderen dat, voor de prognose 
2026+ als gevolg van de ontwikkeling van de Foodcourt, de maximale afwikkelingscapaciteiten 
die gelden voor een gebiedsontsluitingsweg niet worden overschreden. 
 
3.7.2 Kruispunt in-en uitrit planlocatie 
Aan de hand van de berekening methode Harders voor de prognose 2026 incl. Foodcourt zien 
we dat voor het verkeer die vanuit de Foodcourt linksaf de Oude Meppelerweg op willen rijden 
(richting 6) een restcapaciteit optreedt van 345 PAE/h. Een restcapaciteit van 345 PAE/h zorgt 
voor een wachttijd <15sec.  
 
Vanuit de verkeersdoorstroming is een wachttijd tot 20 seconden acceptabel. (bron: methode 
Harders). Dit betekent dat voor de prognose 2026 incl. de Foodcourt geen aanvullende 
verkeersmaatregelen benodigd zijn in de vorm van een VRI of Rotonde. 
 
Het aanleggen van een aparte linksaf en rechtsafstrook van de Foodcourt, heeft niet de 
voorkeur. Het wachtende linksafslaande verkeer vanaf de Foodcourt beperkt het zicht voor het 
verkeer dat rechtsaf wil slaan vanaf de Foodcourt. Het beperkte zicht vormt een risico op 
afdekongevallen. 
 
Wij verwachten dat, gezien de geringe toename van verkeersbewegingen door de komst van 
een Foodcourt in relatie tot de verkeersintensiteiten, in de prognose 2026, geen gevolgen heeft 
voor de verkeersafwikkeling op het VRI-kruispunt Oude-Meppelerweg- Ceintuurbaan.  
 
Vanuit deze verkeersanalyse is er dan ook geen enkele aanleiding naar voren gekomen, die de 
ontwikkeling van de Foudcourt zou kunnen belemmeren. 
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4 LITERATUUR EN GERAADPLEEGDE BRONNEN 
 
AGEL adviseurs heeft voor de verkeerskundige analyse gebruik gemaakt van de volgende 
gegevens: 
 
1. CROW publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, oktober 2012; 
2. CROW publicatie 256 (verkeersgeneratie woon- en werkgebieden, vuistregels en 

kengetallen gemotoriseerd verkeer); 
3. CROW publicatie 272 (verkeersgeneratie voorzieningen, kengetallen gemotoriseerd 

verkeer); 
4. CROW publicatie 164 (Handboek wegontwerp); 
5. CROW ASVV 2012 (uitgave CROW “aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de 

bebouwde kom”); 
6. Verkeersgeneratie Foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle, d.d. 30-09-2016 van AGEL 

adviseurs; 



 
 

   

BIJLAGE 1 
 
Verkeersgegevens 2016 en prognose 2026 
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* * * 0,85 * -180 -40

1W Oude Meppelerweg (richting Ceintuurbaan) 610 -15 595

1O Oude Meppelerweg (richting Rechterland) 560 -15 545

1.1W Oude Meppelerweg (richting Ceintuurbaan) 610 -10 600

1.1O Oude Meppelerweg (richting Rechterland) 560 -10 550

2O Meppelerstraatweg (richting Ceintuurstraat) 550 -1 549

2W Meppelerstraatweg (richting centrum) 580 -1 579

3N Ceintuurbaan (richting Zwartewaterallee) 2.560 -4 2.556

3Z Ceintuurbaan (richting Heinoseweg) 1.590 -4 1.586

4N Ceintuurbaan (richting zwartewaterallee) 2.840 -9 2.831

4Z Ceintuurbaan (richting Heinoseweg) 1.860 -9 1.851

5N Ceintuurbaan (richting Zwartewaterallee) 1.350 -8 1.342

5Z Ceintuurbaan (richting Heinsoseweg) 1.950 -8 1.942

6N Zwartewaterallee (richting Blaloweg) 1.130 -6 1.124

6Z Zwartewaterallee (Richting Ceintuurbaan) 970 -6 964

7O Oprit A28 Meppel 10.250 1.150 14.707 8.713 1.650 1.650 -6 -1 8.706 1.649

8O Oprit A28 Amersfoort 11.050 790 12.589 9.393 900 900 -6 -1 9.386 899

9W Afrit A28 Meppel 10.250 820 15.000 8.713 1.200 1.200 -6 -1 8.706 1.199

10W Oprit A28 Amersfoort 11.250 1.110 12.669 9.563 1.250 1.250 -6 -1 9.556 1.249

* Verkeersgegevens aangeleverd door de Gemeente Zwolle

Voor de omrekening van werkdagetmaal naar weekdagetmaal is uitgegaan van de factor 0,85.

voor het aantal verkeersbewegingen voor het bestaande restaurant De vrolijkheid wordt voor het weekdagetmaal uitgegaan van 180 mvt/etmaal en 40 mvt tijdens het spitsuur

De verdeling van de verkeersstromen voor het Restaurant De Vrolijkheid is uitgegaan van de volgende verdeling (75% richting Ceintuurbaan en 25% richting Kranenburg (Berkum, Hessen poort, regio noord)

Het verkeer richtinig Ceintuurbaan verdeeld zich waarschijnlijk in 30% ri Zuid, 10% ri Centrum, 30% ri A28 en 30% ri Zwolle-Noord (Zwartewaterallee)
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* * * 0,85 * -180 -40

1W Oude Meppelerweg (richting Ceintuurbaan) 610 -15 595

1O Oude Meppelerweg (richting Rechterland) 560 -15 545

1.1W Oude Meppelerweg (richting Ceintuurbaan) 610 -10 600

1.1O Oude Meppelerweg (richting Rechterland) 560 -10 550

2O Meppelerstraatweg (richting Ceintuurstraat) 550 -1 549

2W Meppelerstraatweg (richting centrum) 580 -1 579

3N Ceintuurbaan (richting Zwartewaterallee) 2.560 -4 2.556

3Z Ceintuurbaan (richting Heinoseweg) 1.590 -4 1.586

4N Ceintuurbaan (richting zwartewaterallee) 2.840 -9 2.831

4Z Ceintuurbaan (richting Heinoseweg) 1.860 -9 1.851

5N Ceintuurbaan (richting Zwartewaterallee) 1.350 -8 1.342

5Z Ceintuurbaan (richting Heinsoseweg) 1.950 -8 1.942

6N Zwartewaterallee (richting Blaloweg) 1.130 -6 1.124

6Z Zwartewaterallee (Richting Ceintuurbaan) 970 -6 964

7O Oprit A28 Meppel 10.250 1.150 14.707 8.713 1.650 1.650 -6 -1 8.706 1.649

8O Oprit A28 Amersfoort 11.050 790 12.589 9.393 900 900 -6 -1 9.386 899

9W Afrit A28 Meppel 10.250 820 15.000 8.713 1.200 1.200 -6 -1 8.706 1.199

10W Oprit A28 Amersfoort 11.250 1.110 12.669 9.563 1.250 1.250 -6 -1 9.556 1.249

* Verkeersgegevens aangeleverd door de Gemeente Zwolle

Voor de omrekening van werkdagetmaal naar weekdagetmaal is uitgegaan van de factor 0,85.

voor het aantal verkeersbewegingen voor het bestaande restaurant De vrolijkheid wordt voor het weekdagetmaal uitgegaan van 180 mvt/etmaal en 40 mvt tijdens het spitsuur

De verdeling van de verkeersstromen voor het Restaurant De Vrolijkheid is uitgegaan van de volgende verdeling (75% richting Ceintuurbaan en 25% richting Kranenburg (Berkum, Hessen poort, regio noord)

Het verkeer richtinig Ceintuurbaan verdeeld zich waarschijnlijk in 30% ri Zuid, 10% ri Centrum, 30% ri A28 en 30% ri Zwolle-Noord (Zwartewaterallee)
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Vrolijkheid
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-135

-14

1.170

1.130

15.335
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9.775

27.811

16.181
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13.500 1.030 15.335 11.475 1.170



Bijlage 2a: Verkeersstromen
Verkeersstromen etmaalintensiteiten weekdag

Verdeling verkeersstromen Burger-King

476

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 333 5% 24 25% 119 476

25% 119 2% 10 0% 0 128

25% 119 2% 10 0% 0 128

10% 48 0% 0 5% 24 71

0% 0 0% 0 10% 48 48

0% 0 0% 0 5% 24 24

10% 48 1% 5 5% 24 76

Verdeling verkeersstromen KFC

617

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 432 5% 31 25% 154 617

25% 154 2% 12 0% 0 167

25% 154 2% 12 0% 0 167

10% 62 0% 0 5% 31 93

0% 0 0% 0 10% 62 62

0% 0 0% 0 5% 31 31

10% 62 1% 6 5% 31 99

Verdeling verkeersstromen Subway

235

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 164 5% 12 25% 59 235

25% 59 2% 5 0% 0 63

25% 59 2% 5 0% 0 63

10% 23 0% 0 5% 12 35

0% 0 0% 0 10% 23 23

0% 0 0% 0 5% 12 12

10% 23 1% 2 5% 12 38

TOTAAL

TOTAAL

TOTAAL

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

Aantal
Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

Meppelerstraatweg

Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Kranenburgweg

Ceintuurbaan (zuid)

Meppelerstraatweg

Kranenburgweg

A28 West

Aantal

Ceintuurbaan (zuid)

Aantal

A28 Oost

Zwartewaterallee

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Ceintuurbaan (zuid)

Meppelerstraatweg

Kranenburgweg

Woon werkverkeer

 Zwolle

Verkeer van buiten de 

regio Zwolle



Bijlage 2a: Verkeersstromen
Verkeersstromen etmaalintensiteiten weekdag
Verdeling verkeersstromen La-Place

787

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 551 5% 39 25% 197 787

25% 197 2% 16 0% 0 213

25% 197 2% 16 0% 0 213

10% 79 0% 0 5% 39 118

0% 0 0% 0 10% 79 79

0% 0 0% 0 5% 39 39

10% 79 1% 8 5% 39 126

Totalen verdeling bezoekersstromen gemotoriseerd verkeer
Burger-King KFC Subway La-Place Totaal Totaal+10%

MVTetmaal MVTetmaal MVTetmaal MVTetmaal MVTetmaal MVTetmaal

128 167 63 213 571 628

128 167 63 213 571 628

71 93 35 118 317 349

48 62 23 79 211 233

24 31 12 39 106 116

76 99 38 126 338 372

2115 2326

TOTAALVerkeer van binnen de regio  

Zwolle

Meppelerstraatweg

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Ceintuurbaan (zuid)

Kranenburgweg

Aantal 

Ceintuurbaan (zuid)

Meppelerstraatweg

Zwartewaterallee

A28 Oost

Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

A28 West

Kranenburgweg



Bijlage 2b: Verkeersstromen
Verkeersstromen toename verkeersbewegingen avondspits werkdag

Verdeling verkeersstromen Burger-King

81

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 57 5% 4 25% 20 81

25% 20 2% 2 0% 0 22

25% 20 2% 2 0% 0 22

10% 8 0% 0 5% 4 12

0% 0 0% 0 10% 8 8

0% 0 0% 0 5% 4 4

10% 8 1% 1 5% 4 13

Verdeling verkeersstromen KFC

123

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 86 5% 6 25% 31 123

25% 31 2% 2 0% 0 33

25% 31 2% 2 0% 0 33

10% 12 0% 0 5% 6 18

0% 0 0% 0 10% 12 12

0% 0 0% 0 5% 6 6

10% 12 1% 1 5% 6 20

Verdeling verkeersstromen Subway

23

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 16 5% 1 25% 6 23

25% 6 2% 0 0% 0 6

25% 6 2% 0 0% 0 6

10% 2 0% 0 5% 1 3

0% 0 0% 0 10% 2 2

0% 0 0% 0 5% 1 1

10% 2 1% 0 5% 1 4

Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

TOTAAL

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Ceintuurbaan (zuid)

Meppelerstraatweg

Kranenburgweg

Aantal Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

TOTAAL

Aantal

Meppelerstraatweg

Kranenburgweg

Aantal Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Ceintuurbaan (zuid)

Meppelerstraatweg

TOTAAL

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Ceintuurbaan (zuid)

Kranenburgweg



Bijlage 2b: Verkeersstromen
Verkeersstromen toename verkeersbewegingen avondspits werkdag
Verdeling verkeersstromen La-Place

170

% MVTetmaal % MVTetmaal % MVTetmaal MVTetmaal

70% 119 5% 9 25% 43 170

25% 43 2% 3 0% 0 46

25% 43 2% 3 0% 0 46

10% 17 0% 0 5% 9 26

0% 0 0% 0 10% 17 17

0% 0 0% 0 5% 9 9

10% 17 1% 2 5% 9 27

Totalen verdeling bezoekersstromen gemotoriseerd verkeer
Burger-King KFC Subway La-Place Totaal Totaal +10%

MVTetmaal MVTetmaal MVTetmaal MVTetmaal MVTetmaal MVT/etmaal

22 33 6 46 107 118

22 33 6 46 107 118

12 18 3 26 60 66

8 12 2 17 40 44

4 6 1 9 20 22

13 20 4 27 64 70

398 437

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

TOTAAL

Meppelerstraatweg

Aantal Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Ceintuurbaan (zuid)

Ceintuurbaan (zuid)

Meppelerstraatweg

Kranenburgweg

Kranenburgweg

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee



Bijlage 2c: Verkeersstromen
Verkeersstromen toename verkeersbewegingen avondspits weekenddag

Verdeling verkeersstromen Burger-King

144

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 101 5% 7 25% 36 144

25% 36 2% 3 0% 0 39

25% 36 2% 3 0% 0 39

10% 14 0% 0 5% 7 22

0% 0 0% 0 10% 14 14

0% 0 0% 0 5% 7 7

10% 14 1% 1 5% 7 23

Verdeling verkeersstromen KFC

163

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 114 5% 8 25% 41 163

25% 41 2% 3 0% 0 44

25% 41 2% 3 0% 0 44

10% 16 0% 0 5% 8 24

0% 0 0% 0 10% 16 16

0% 0 0% 0 5% 8 8

10% 16 1% 2 5% 8 26

Verdeling verkeersstromen Subway

27

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 19 5% 1 25% 7 27

25% 7 2% 1 0% 0 7

25% 7 2% 1 0% 0 7

10% 3 0% 0 5% 1 4

0% 0 0% 0 10% 3 3

0% 0 0% 0 5% 1 1

10% 3 1% 0 5% 1 4

Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

TOTAAL

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Ceintuurbaan (zuid)

Meppelerstraatweg

Kranenburgweg

Aantal Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

TOTAAL

Aantal

Meppelerstraatweg

Kranenburgweg

Aantal Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Ceintuurbaan (zuid)

Meppelerstraatweg

TOTAAL

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Ceintuurbaan (zuid)

Kranenburgweg



Bijlage 2c: Verkeersstromen
Verkeersstromen toename verkeersbewegingen avondspits weekenddag
Verdeling verkeersstromen La-Place

170

% MVTetmaal % MVTetmaal % MVTetmaal MVTetmaal

70% 119 5% 8 25% 42 170

25% 42 2% 3 0% 0 46

25% 42 2% 3 0% 0 46

10% 17 0% 0 5% 8 25

0% 0 0% 0 10% 17 17

0% 0 0% 0 5% 8 8

10% 17 1% 2 5% 8 27

Totalen verdeling bezoekersstromen gemotoriseerd verkeer
Burger-King KFC Subway La-Place Totaal Totaal +10%

MVT/etmaal MVT/etmaal MVT/etmaal MVT/etmaal MVT/etmaal MVT/etmaal

39 44 7 46 136 150

39 44 7 46 136 150

22 24 4 25 76 83

14 16 3 17 50 55

7 8 1 8 25 28

23 26 4 27 81 89

504 554

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

TOTAAL

Meppelerstraatweg

Aantal Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Ceintuurbaan (zuid)

Ceintuurbaan (zuid)

Meppelerstraatweg

Kranenburgweg

Kranenburgweg

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee



 
 

   

BIJLAGE 2 
 
Verkeersstromen: 
a verkeersstromen etmaalintensiteiten weekdag; 
b verkeersstromen toename verkeersbewegingen avondspits werkdag; 
c verkeersstromen toename verkeersbewegingen avondspits weekenddag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 3: 
Rijroutes en toename verkeerkeersintensiteiten per wegvak weekdag
Verkeersstromen naar  in MVT/etmaal

Wegvakken 7 8 9 10

Rijrichting O W O W O W N Z N Z N Z N Z O O W W

Aan- en afrijden 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

A28 West 628 314 314 314 314 314 314 314

A28 Oost 628 314 314 314 314 314 314 314

Zwartewaterallee 349 174 174 174 174 174 174 174 174

Ceintuurbaan (zuid) 233 116 116 116 116

Meppelerstraatweg 116 58 58 58 58

Kranenburgweg 372 186 186

Totaal 2326 977 977 186 186 58 58 116 116 803 803 488 488 174 174 314 314 314 314

Rijroutes en toename verkeerkeersintensiteiten per wegvak werkdag
Verkeersstromen naar  in MVT/avondspits

Wegvakken 7 8 9 10

Rijrichting O W O W O W N Z N Z N Z N Z O O W W

Aan- en afrijden 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

A28 West 118 59 59 59 59 59 59 59

A28 Oost 118 59 59 59 59 59 59 59

Zwartewaterallee 66 33 33 33 33 33 33 33 33

Ceintuurbaan (zuid) 44 22 22 22 22

Meppelerstraatweg 22 11 11 11 11

Kranenburgweg 70 35 35

Totaal 437 184 184 35 35 11 11 22 22 151 151 92 92 33 33 59 59 59 59

Rijroutes en toename verkeerkeersintensiteiten per wegvak weekenddag
Verkeersstromen naar  in MVT/avondspits

Wegvakken 7 8 9 10

Rijrichting O W O W O W N Z N Z N Z N Z O O W W

Aan- en afrijden 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

A28 West 150 75 75 75 75 75 75 75

A28 Oost 150 75 75 75 75 75 75 75

Zwartewaterallee 83 42 42 42 42 42 42 42 42

Ceintuurbaan (zuid) 55 28 28 28 28

Meppelerstraatweg 28 14 14 14 14

Kranenburgweg 89 44 44

Totaal 554 233 233 44 44 14 14 28 28 191 191 116 116 42 42 75 75 75 75

61 1.1 2

4 5 61 1.1 2 3

3 4 5

1 1.1 4 5 62 3



Bijlage 2a: Verkeersstromen
Verkeersstromen etmaalintensiteiten weekdag

Verdeling verkeersstromen Burger-King

476

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 333 5% 24 25% 119 476

25% 119 2% 10 0% 0 128

25% 119 2% 10 0% 0 128

10% 48 0% 0 5% 24 71

0% 0 0% 0 10% 48 48

0% 0 0% 0 5% 24 24

10% 48 1% 5 5% 24 76

Verdeling verkeersstromen KFC

617

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 432 5% 31 25% 154 617

25% 154 2% 12 0% 0 167

25% 154 2% 12 0% 0 167

10% 62 0% 0 5% 31 93

0% 0 0% 0 10% 62 62

0% 0 0% 0 5% 31 31

10% 62 1% 6 5% 31 99

Verdeling verkeersstromen Subway

235

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 164 5% 12 25% 59 235

25% 59 2% 5 0% 0 63

25% 59 2% 5 0% 0 63

10% 23 0% 0 5% 12 35

0% 0 0% 0 10% 23 23

0% 0 0% 0 5% 12 12

10% 23 1% 2 5% 12 38

TOTAAL

TOTAAL

TOTAAL

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

Verkeer van binnen de regio  

Zwolle

Aantal
Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

Meppelerstraatweg

Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Kranenburgweg

Ceintuurbaan (zuid)

Meppelerstraatweg

Kranenburgweg

A28 West

Aantal

Ceintuurbaan (zuid)

Aantal

A28 Oost

Zwartewaterallee

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Ceintuurbaan (zuid)

Meppelerstraatweg

Kranenburgweg

Woon werkverkeer

 Zwolle

Verkeer van buiten de 

regio Zwolle
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etmaal % etmaal % % 28*

1W Oude Meppelerweg (richting Ceintuurbaan) 595 93,0% 553 4,7% 28 2,3% 13 625 977 14 184 808

1O Oude Meppelerweg (richting Rechterland) 545 93,0% 507 4,7% 26 2,3% 12 572 977 14 184 756

1.1W Oude Meppelerweg (richting Ceintuurbaan) 600 93,0% 558 4,7% 28 2,3% 13 630 186 0 35 665

1.1O Oude Meppelerweg (richting Rechterland) 550 93,0% 512 4,7% 26 2,3% 12 577 186 0 35 612

2O Meppelerstraatweg (richting Ceintuurstraat) 549 90,1% 494 2,9% 16 7,0% 35 598 58 0 11 609

2W Meppelerstraatweg (richting centrum) 579 90,1% 521 2,9% 17 7,0% 36 630 58 0 11 641

3N Ceintuurbaan (richting Zwartewaterallee) 2.556 92,6% 2.366 3,8% 97 3,6% 85 2.708 116 0 22 2730

3Z Ceintuurbaan (richting Heinoseweg) 1.586 92,6% 1.468 3,8% 60 3,6% 53 1.680 116 0 22 1702

4N Ceintuurbaan (richting zwartewaterallee) 2.831 94,3% 2.670 2,5% 71 3,2% 85 2.972 803 14 151 3123

4Z Ceintuurbaan (richting Heinoseweg) 1.851 94,3% 1.746 2,5% 46 3,2% 56 1.943 803 14 151 2094

5N Ceintuurbaan (richting Zwartewaterallee) 1.342 94,4% 1.267 2,3% 31 3,3% 42 1.410 488 7 92 1502

5Z Ceintuurbaan (richting Heinsoseweg) 1.942 94,4% 1.834 2,3% 45 3,3% 61 2.040 488 7 92 2132

6N Zwartewaterallee (richting Blaloweg) 1.124 96,8% 1.088 1,9% 21 1,3% 14 1.153 174 0 33 1185

6Z Zwartewaterallee (Richting Ceintuurbaan) 964 96,8% 933 1,9% 18 1,3% 12 989 174 0 33 1021

7O Oprit A28 Meppel 8.706 1.649 92,6% 8.062 1.527 2,9% 252 48 4,5% 392 69 9.342 1.756 314 7 59 9.027 1815

8O Oprit A28 Amersfoort 9.386 899 96,2% 9.030 865 1,7% 160 15 2,1% 197 18 9.722 929 314 7 59 9.707 988

9W Afrit A28 Meppel 8.706 1.199 92,6% 8.062 1.110 2,9% 252 35 4,5% 392 50 9.342 1.277 314 7 59 9.027 1336

10W Oprit A28 Amersfoort 9.556 1.249 96,2% 9.193 1.201 1,7% 162 21 2,1% 201 25 9.899 1.291 314 7 59 9.877 1350

Omrekeningsfactor MVT/PAE's =1,5 voor middelzware voertuigen en 2,3 voor zware voertuigen

De toename van de verkeersbewegingen betreft alleen autoverkeer: de omrekeningsfactor = 1,00

* Voor het vrachtverkeer (bevoorrading) wordt uitgegaan van 25mvt/etmaal + 10% etra = 28 mvt/etmaal, die 100% komen en gaan via de rijksweg A28
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Bijlage 2a: Verkeersstromen
Verkeersstromen etmaalintensiteiten weekdag
Verdeling verkeersstromen La-Place

787

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal

%
MVTetmaal MVTetmaal

70% 551 5% 39 25% 197 787

25% 197 2% 16 0% 0 213

25% 197 2% 16 0% 0 213

10% 79 0% 0 5% 39 118

0% 0 0% 0 10% 79 79

0% 0 0% 0 5% 39 39

10% 79 1% 8 5% 39 126

Totalen verdeling bezoekersstromen gemotoriseerd verkeer
Burger-King KFC Subway La-Place Totaal Totaal+10%

MVTetmaal MVTetmaal MVTetmaal MVTetmaal MVTetmaal MVTetmaal

128 167 63 213 571 628

128 167 63 213 571 628

71 93 35 118 317 349

48 62 23 79 211 233

24 31 12 39 106 116

76 99 38 126 338 372

2115 2326

TOTAALVerkeer van binnen de regio  

Zwolle

Meppelerstraatweg

A28 West

A28 Oost

Zwartewaterallee

Ceintuurbaan (zuid)

Kranenburgweg

Aantal 

Ceintuurbaan (zuid)

Meppelerstraatweg

Zwartewaterallee

A28 Oost

Verkeer van buiten de 

regio Zwolle

Woon werkverkeer

 Zwolle

A28 West

Kranenburgweg



Capacito 1.8 Bijlage 5
Licentie: AGEL adviseurs Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2009: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

in-uitrit Foodcourt/Oude Meppelerweg

Arm 1: Oude Meppelerweg

Arm 2: in- uitrit Foodcourt

Arm 3: Oude Meppelerweg

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt om elkaar heen (wachtruimte Lw = 6 m.)

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

Spitsuur (17.00-18.00)

Richting 2: 572 pae/uuur

Richting 3: 184 pae/uuur

Richting 4: 184 pae/uuur

Richting 6: 25 pae/uuur

Richting 7: 35 pae/uuur

Richting 8: 630 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6
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184
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554

554

446

345

345

<15 sec.

<15 sec.

<15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Lw Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3

46

7
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1 INLEIDING 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
Aan de Oude Meppelerweg in Zwolle is De Vrolijkheid Invest B.V. voornemens om een nieuwe 
ontwikkeling te realiseren, genaamd Foodcourt De Vrolijkheid. Op deze locatie worden enkele 
fastfoodrestaurants, waaronder een KFC, Burger King, Subway en La Place, voorzien. Voor deze 
ontwikkeling heeft het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 21 januari 2016 gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. Tijdens deze procedure zijn zienswijzen naar voren gebracht die 
betrekking hebben op de mogelijke verkeersaantrekkende werking van de nieuwe bestemming. 
Ten behoeve van de onderbouwing van de beantwoording van de zienswijzen is het van belang 
om de invloed van de ontwikkeling ten aanzien van de verkeersgeneratie nogmaals nadrukkelijk 
in beeld te brengen en is voorliggend nader onderzoek uitgevoerd. 
 
 
1.2 Onderzoeksgebied 

 
Het plangebied is gelegen aan de westzijde van de stad Zwolle aan de noordzijde van het 
bedrijventerrein De Vrolijkheid. Ten oosten van de N35 (Ceintuurbaan) en pal aan de A28 is 
momenteel de horecagelegenheid ‘De Vrolijkheid’ gevestigd. Ten westen van de 
horecagelegenheid, langs de N35, is een benzine- en LPG-verkooppunt gevestigd. Verder is ten 
westen van het gebied de woonwijk Diezerpoort gelegen. In oostelijke richting liggen 
achtereenvolgens het Vegtlusterbos en de kern Berkum (Zwolle-Oost). 
 
Uitsnede luchtfoto met oranje gemarkeerd het plangebied 
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De ontsluiting van de ontwikkelingslocatie, hierna te noemen ‘Foodcourt’, vindt plaats middels 
een gewijzigde ontsluiting op de Oude Meppelerweg. De gewijzigde ontsluiting komt ter 
vervanging van de bestaande in- en uitrit van de horecagelegenheid ‘De Vrolijkheid’. In figuur 
1.2 is het plangebied weergegeven met de bestaande ontsluiting. 
 
Figuur 1.2: Bestaande ontsluiting plangebied 

 
 
Het Foodcourt brengt een wijziging in de verkeersstromen met zich mee en leidt tot extra 
verkeersbewegingen van, en naar, de locatie. Op basis van gangbare kentallen kunnen 
aannames worden gedaan over de verkeersgeneratie. Vanwege de specifieke ligging, aan de 
rijksweg en grenzend aan de kom hebben wij opdracht ontvangen om nader onderzoek te 
doen. De onderzoeksvraag heeft betrekking op de verkeerskundige aantrekkingskracht van de 
verschillende horeca functies, waarbij rekening is gehouden met de verkeersaantrekkende 
werking van de bestaande functie. In dit onderzoek is, voor de locatie, de specifieke 
verkeersgeneratie bepaald. Ten behoeve van het onderzoek zijn gegevens opgevraagd bij de 
toekomstige exploitanten, zodat de specifieke bezoekersfrequentie behorende bij de 
voorgestane functies kunnen worden beoordeeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het 
percentage bezoekers van de Drive-In, de tijdsduur van het bezoek, spitsuur etc. 
 
 
1.3 Doelstelling 

 
Het doel van deze rapportage is aan de hand van de toekomstige functies of voorzieningen en 
de specifieke ligging, de toekomstige verkeersgeneratie situatie (tot het prognosejaar 2026) te 
bepalen. 
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1.4 Stappenplan verkeersanalyse 
 
Gestart wordt met het inventariseren van de verkeerskundige parameters, ofwel de 
uitgangspunten, die de verkeersaantrekkende werking bepalen. Dit zijn onder andere het bruto 
vloeroppervlak (bvo), de ligging van het plangebied in haar omgeving, het te verwachten aantal 
bezoekers, openingstijden etc. De bronnen voor de inventarisatie zijn: 
� Input vanuit de toekomstige exploitanten; 
� Informatie uit de vakliteratuur, onder andere CROW; 
� Bestemmingsplan. 
 
Aan de hand van de verkeerskundige uitgangspunten is de verkeersgeneratie berekend.  
 
 
1.5 Leeswijzer 

 
In hoofdstuk 2 wordt de huidige (verkeerskundige) situatie van de planlocatie en haar 
omgeving beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de wijzigingen van de 
verkeersgeneratie tussen de bestaande en toekomstige situatie in beeld gebracht. In hoofdstuk 
4 worden de conclusies en aanbevelingen verwoord. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de 
gebruikte literatuur en geraadpleegde bronnen aangegeven. 
 
 
2 SITUATIE 
 
2.1 Bestaande functie 
 
Tussen de oprit van de A28 richting Meppel, de Oude Meppelerweg en de Ceintuurbaan (N35) 
is de horecagelegenheid ‘De Vrolijkheid’ gelegen. Ten behoeve van de ontwikkeling van de 
Foodcourt De Vrolijkheid wordt dit café/restaurant geamoveerd. Dit betekent dat de 
verkeersbewegingen van het café/restaurant komen te vervallen. 
 
De Vrolijkheid betreft een café/restaurant met ca. 50 zitplaatsen en een zalencomplex voor 
feesten en partijen met een capaciteit voor ca. 250 personen. Voor een café/restaurant met 
zalencomplex zijn op basis van de CROW publicatie ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 
publicatie 317’ geen specifieke kencijfers beschikbaar.  
Uitgaande van een maximale capaciteit van 50 personen tijdens het drukste uur en een 
gemiddelde autobezetting van circa 2,3 personen per auto bij 90% autogebruik levert dit ca. 20 
auto’s op. Het personeel van De Vrolijkheid maakt voor het woon-werk verkeer tevens gebruik 
van de auto. Aangenomen wordt dat het personeel voornamelijk buiten de spitsuren reist is 
deze verkeersgeneratie derhalve niet meegenomen. 
Op basis van 2 verkeersbewegingen per auto bedraagt het aantal verkeersbewegingen ca. 40 
mvt in het drukste uur. Voor een restaurant bedraagt het drukste uur ca. 22% [4] van de totale 
bezoekers per dag. 
Het totaal aantal verkeersbewegingen per etmaal bedraagt hiermee 40/22%*100%=180 
mvt/etmaal. Tijdens feesten en partijen zal dit aantal mogelijk kunnen oplopen.  
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2.2 Toekomstige functies 
 
Op het moment dat het bestemmingsplan ‘Food-court De Vrolijkheid’ onherroepelijk is, is de 
ontwikkeling van een ‘foodcourt’ mogelijk. Middels de bestemming ‘Horeca – Café-restaurant’ 
zijn café-restaurants, zoals genoemd in horecacategorie 1 t/m 4 van de in de bijlage van het 
bestemmingsplan opgenomen ‘Lijst met horeca categorieën’, mogelijk.  
 
Figuur 2.1: Bestemmingsplan ‘Food-court De Vrolijkheid’  

 
 
Tevens zijn bijbehorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, tuinen, 
erven en terreinen toegestaan. Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak met 
een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 2.300 m² brutovloeroppervlakte. 
De aanleiding voor de herziening van het bestemmingsplan betrof het gegeven dat reeds 
verschillende restaurants geïnteresseerd zijn om zich te vestigen op de locatie. Het gaat hierbij 
om de volgende vier horeca-functies: 
 
Fastfoodrestaurants: 

� Burger-King van 600 m2 bvo; 
� Kentucky Fried Chicken (KFC) 650m2 bvo; 
� Subway 200m2 bvo; 

 
Restaurant: 

� La-Place met een oppervlakte van 660 m2 bvo;  
 
De vier horecafuncties hebben gezamenlijk een oppervlakte van ca. 2.110 m². Voor de 
berekeningen en nadere onderbouwing van de verkeersgeneratie is uitgegaan van de, door de 
toekomstige exploitanten opgegeven, opgaven. De gegevens van deze exploitanten zijn 
gebaseerd op landelijke ervaringscijfers van de verschillende exploitanten. Met deze 
exploitanten heeft de ontwikkelaar een overeenkomst gesloten, waarin de vestiging van de 
exploitant binnen het plangebied langdurig is vastgelegd.  
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Op basis van het bestemmingsplan is een maximale bruto oppervlakte van 2.300 m² 
toegestaan. Dit betekent dat er nog enige uitbreidingsruimte binnen het bestemmingsplan 
mogelijk is. Het gaat hierbij om een procentuele ruimte van circa 10%. Derhalve zijn de 
opgaves van de exploitanten ‘opgehoogd’ met een zelfde percentage. Derhalve is er met de niet 
gebruikte vierkante meters vanuit het bestemmingsplan rekening gehouden. 
 
3 VERKEERSGENERATIE  
 
 

3.1.1 Fastfoodrestaurants  
 
Voor de toekomstige fastfoodrestaurants zijn er overeenkomsten met Burger-King, Kentucky 
Fried Chicken (KFC) en Subway om een vestiging binnen het plangebied op te richten. Burger-
King, KFC en Subway zijn eetgelegenheden waar snel bereide en geserveerde maaltijden 
gegeten kunnen worden. Dit soort vestigingen zijn in het algemeen geopend van 10.00 uur tot 
2.00uur1, waarbij zaterdag en zondag tot de drukke dagen behoren. Op de laatste twee dagen 
komt circa een derde van het totale aantal bezoekers per week (bron: CROW publicatie 272). 
De belangrijkste doelgroepen van deze fastfoodrestaurants zijn gezinnen met jonge kinderen en 
jongeren. De verblijfsduur van de functies is kort. Bij bezoekers die in het fastfoordrestaurant 
eten is deze ca. 20 minuten en bij Drive-in klanten gaat het om ca. 3 minuten (bron: CROW 
publicatie 272). 
 
De verkeersgeneratiecijfers van het CROW voor fastfoodrestaurants zijn landelijk gemiddelde 
waarden. De cijfers zijn een hulpmiddel om de orde van grootte uit te rekenen voor de 
verkeersgeneratie bij een bepaalde voorziening. Dat het om een orde van grootte gaat is onder 
andere af te leiden uit het feit dat de meeste kencijfers een bandbreedte hebben. 
 
Voor een fastfoodrestaurant wordt een globaal kencijfer aangegeven van 2.285 mvt/etmaal per 
gemiddelde vestiging. Binnen dit kencijfer wordt o.a. uitgegaan van een bezoekersaantal van 
ca. 16.000 per week en een autobezetting van 100%, (bron: CROW publicatie 272). Bij het 
toepassen van dit kencijfer dient een forse marge in acht te worden genomen. 
 
Op basis van de CROW  richtlijnen betekent dat voor de drie fastfoodrestaurants + La-Place een 
totale verkeersgenereratie optreedt van 9.140 mvt/etmaal. (4*2.285mvt/etmaal). Dit “hoge” 
aantal is gebasseerd op een totaal bezoekersaantal van ca. 64.000 per week over de vier 
eetgelegenheden. De verwachting is echter dat voor de fastfoodrestaurants en La-Place een 
totaal bezoekersaantal optreedt van ca. 15.350 per week. 
 
Het bepalen van het benodigde aantal verkeersbewegingen voor de fastfoodrestaurants vergt 
dus maatwerk. De verkeersgeneratie gaan wij nader aanvullend onderbouwen o.b.v. de 
landelijke ervaringscijfers van gebruikers zelf in relatie tot de CROW norm. 
 

                                                
1 Openingstijden afhankelijk van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zwolle.  
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De verkeersgeneratie is berekend op basis van de volgende aspecten; 
� Aantal bezoekers per week; (opgave exploitant) 
� Aantal werknemers; (opgave exploitant) 
� Het autogebruik met gemiddelde autobezetting; (opgave exploitant/CROW) 
� Verdeling bezoekers Drive-in en bezoekers die in het restaurant eten; (opgave exploitant) 
� Aantal auto’s op werk- en zaterdag. (opgave exploitant/marktinformatie Foodstep) 
 
In bijlage 1 zijn de berekeningen voor de verkeersgeneraties van de fastfoodrestaurants 
weergegeven voor de bezoekers en werknemers. 
 
3.1.2 Restaurant 
Voor een restaurant zijn binnen de CROW publicatie 317 geen specifieke verkeersgeneratie 
kencijfers beschikbaar. Het bepalen van het benodigde aantal verkeersbewegingen voor een 
restaurant vergt dus maatwerk. Op basis van de parameters die ook bij de fastfoodrestaurants 
worden aangegeven zijn het aantal verkeersbewegingen in beeld gebracht. 
 
In de bijlage 1 zijn de berekeningen voor de verkeersgeneratie voor het restaurant 
weergegeven voor de bezoekers en werknemers. 
 
3.1.3 Verkeersgeneratie vrachtverkeer (bevoorrading) 
 
Per dag zijn er twee tot drie vrachtleveringen bij een fastfoodrestaurant.[3] Dergelijke 
leveringen vinden doorgaans niet in piekuren plaats. Voor de 3 fastfoodrestaurants en het 
restaurant La Place betekent dit dat er per dag 4*3=12 vrachtwagens komen en gaan. Dit 
resulteert in ca. 25 verkeersbewegingen per etmaal.  
 
3.2 Drukteverloop 

 
Er is een inschatting gemaakt van het drukteverloop over de werk- en weekenddag voor de 
aanwezige functies. In figuren 3.1 en 3.2 is te zien dat de maatgevende periode ligt op de 
werk- en weekdag tussen 17.00-18.00uur en tussen 18.00-19.00uur. [4] 
 
Figuur 3.1. Drukteverloop functies werkdag 
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te Zwolle  blad 8 
 
 
 

 

Figuur 3.2. Drukteverloop functies weekenddag 

 
 
 

3.3 Totale verkeersgeneratie 
 

Alle functies binnen het Foodcourt zijn eetgelegenheden. Het is dus niet aannemelijk dat 
bezoekers van het foodcourt tijdens hun bezoek meerdere functies gaan bezoeken. 
Combinatiebezoek is dan ook niet meegenomen in de berekeningen. 
 
In onderstaande tabel is op basis van de analyse per functie een overzicht gegeven van het 
aantal motorvoertuigbewegingen binnen een bepaalde periode. 
 
Tabel 1.1 

Totaal berekening 

verkeersgeneratie           

            

Foodcourt "De 
Vrolijkheid" 

MVT/etmaal 
werkdagen 

MVT/etmaal 
weekdag 

MVT/etmaal 
weekenddag 

MVT/Spitsuur 
werkdag 

MVT/Spitsuur 
weekenddag 

            

Burger-King 378 476 663 81 144 

            

KFC 490 617 860 123 163 

            

Subway 198 235 230 23 27 

            

La-Place 790 787 788 170 170 

            

TOTAAL 1.856 2.115 2.541 398 504 

            

Vrachtverkeer bevoorrading 25 25 25 0 0 

            

TOTAAL met 10% 2069 2354 2822 437 554 

 
De maximale verkeersgeneratie van alle functies gezamenlijk betreft tijdens het weekend circa 
2.822 mvt/etmaal. 
 



AGEL adviseurs 

 
Verkeersgeneratie  20160376-00 
Foodcourt De Vrolijkheid  4 oktober 2016 
te Zwolle  blad 9 
 
 
 

 

LITERATUUR EN GERAADPLEEGDE BRONNEN 
 
AGEL adviseurs heeft voor het bepalen van de verkeersgeneratie gebruik gemaakt van de 
volgende gegevens: 
 
1. CROW publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, oktober 2012; 
2. CROW publicatie 256 (verkeersgeneratie woon- en werkgebieden, vuistregels en 

kengetallen gemotoriseerd verkeer); 
3. CROW publicatie 272 (verkeersgeneratie voorzieningen, kengetallen gemotoriseerd 

verkeer); 
4. Foodstep; voor bijlage 2. 
 
 
 



 
 

   

BIJLAGE 1 
 

BEREKENING VERKEERSGENERATIE: 
 
A BURGER-KING; 
B KFC; 
C SUBWAY; 
D LA PLACE; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1a "FASTFOODRESTAURANTS"
Berekening verkeersgeneratie Burger-King

Uitgangspunten: Bron:

Opgave exploitant Burger-King 

Bestemmingsplan/ uitgangspunt berekening

CROW richtlijnen

Aanname

U1 BVO (m2) 600 Opgave Exploitant

U2 Aantal zitplaatsen 80 Opgave Exploitant

U3 Aantal bezoekers per week 3.850 Opgave Exploitant (3.660 a 3.850)

U4 Aantal arbeidsplaatsen gem. 25 Opgave Exploitant 2-55

U5 BVO (m2) 600 uitgangspunt berekening

U6 Aantal zitplaatsen 80 U5/U1*U2

U7 Aantal bezoekers per week 3.850 U5/U1*U3

U8 Aantal arbeidsplaatsen 25 U5/U1*U4

U9 Percentage bezoekers met auto 85% Opgave Exploitant

U10 Percentage modal split (auto) werknemers 15% Opgave Exploitant

U11 Openingsuren 10.30-02.00uur 15,5 Opgave Exploitant (10.30-02.00uur)

U12 Percentage bezoekers Drive-in 35% Opgave Exploitant

U13 Percentage bezoekers restaurant 65% Opgave Exploitant

U14 Gemiddelde autobezetting bezoekers 2,0 CROW 272

U15 Gemiddelde autobezetting werknemers 1,0 Aanname op basis van worst-case scenario

U16 Percentage bezoekers werkdagen 11,25% Opgave Exploitant  (Totaal: maan-dins-woens-donderdag 45%)

U17 Percentage bezoekers weekenddag 20% Opgave Exploitant  (Totaal: vrijdag, zaterdag, zondag 55%)

U18 Percentage drukste uur werkdag (tussen 17.00-19.00) 22,0% Aanname op basis van bijlage 2

U19 Percentage drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 22,00% Aanname op basis van bijlage 2

U20 Aantal motorvoertuigbewegingen per voertuig 2 Aanname op basis van 1x bezoek/dag

U21 Percentage bezoekers die parkeren na Drive-in 45% Aanname

U22 Tijdsduur Drive-in (min.) 3 Opgave Exploitant

U23 Parkeertijd Drive-in (min.) 15 Opgave Exploitant

U24 Gemiddelde verblijfstijd restaurant (min.) 25 Opgave Exploitant

U25 Manoeuvreertijd aankomst/vertrek (min.) 6 Opgave Exploitant

Verkeersgeneratie Formule:

BEZOEKERS

B1 Aantal bezoekers per werkdag 433 U7*U16

B2 Aantal bezoekers per weekenddag 770 U7*U17

B3 Aantal bezoekers per weekenddag met de auto 655 B2*U9

B4 Aantal bezoekers per weekenddag met de fiets 116 B2*(100%-U9)

B5 Aantal auto's per week 1636 U7*U9/U14

B6 Aantal auto's per werkdag 185 B5*U16

B7 Aantal auto's per weekend dag 327 B5*U17

B8 Aantal auto's drukste uur werkdag (tussen 17.00-19.00) 41 B6*U18

B9 Aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 72 B7*U19

WERKNEMERS

W1 Aantal werknemers met auto per dag 4 U8*U10

W2 Aantal auto's werknemers per dag 4 W1/U15

W3 Aantal auto's werknemers per week 28 W2*7 dagen

W4 Totaal aantal auto's drukste uur werkdag(tussen 17.00-19.00) 0 Aanname werknemers komen buiten het drukste uur

W5 Totaal aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 0 Aanname werknemers komen buiten het drukste uur

TOTAAL AUTO'S

T1 Totaal aantal auto's per week 1664 B5+W3

T2 Totaal aantal auto's per werkdag 189 B6+W2

T3 Totaal aantal auto's per weekend dag 331 B7+W2

T4 Totaal aantal auto's drukste uur werkdag(tussen 17.00-19.00) 41 B8+W4

T5 Totaal aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 72 B9+W5

VERKEERSBEWEGINGEN

V1 Verkeersgeneratie MVT/weekdagetmaal 476 T1*U20/7

V2 Verkeersgeneratie MVT/werkdagetmaal 378 T2*U20

V3 Verkeersgeneratie MVT/weekenddagetmaal 663 T3*U20

V4 Verkeersgeneratie MVT/drukste uur werkdag 81 T4*U20

V5 Verkeersgeneratie MVT/drukste uur weekenddag 144 T5*U20

V8 Percentage aankomsten 50% Aanname bij een restaurant

V9 Percentage vertrekken 50% Aanname bij een restaurant

V11 Aankomsten avondspits werkddag (PAE's) 41 V4*V8

V12 Vertrekken avondspits werkdag (PAE's) 41 V4*V9

V13 Aankomsten avondspits weekenddag (PAE's) 72 V5*V8

V14 Vertrekken avondspits weekenddag (PAE's) 72 V5*V9

V15 Verkeersgeneratie weekdag per 100m2 BVO 79 V1/U5*100



Bijlage 1b "FASTFOODRESTAURANTS"
Berekening verkeersgeneratie KFC

Uitgangspunten: Bron:

Opgave exploitant KFC

Bestemmingsplan/ uitgangspunt berekening

CROW richtlijnen

Aanname

U1 BVO (m2) 650 Email exploitant

U2 Aantal zitplaatsen (gemiddeld) 150 Email exploitant (140-160)

U3 Aantal bezoekers per week (gemiddeld) 5.000 Email exploitant (4.500-5.000)

U4 Aantal arbeidsplaatsen 28 Email exploitant 28 FTE

U5 BVO (m2) 650 Uitgangspunt berekening

U6 Aantal zitplaatsen 150 U5/U1*U2

U7 Aantal bezoekers per week 5.000 U5/U1*U3

U8 Aantal arbeidsplaatsen 28 U5/U1*U4

U9 Percentage bezoekers met auto 85% Email exploitant (85%-90%)

U10 Percentage modal split (auto) werknemers 15% Email exploitant

U11 Openingsuren 10.00-02.00uur 16 Email exploitant

U12 Percentage bezoekers Drive-in 35% Email exploitant

U13 Percentage bezoekers restaurant 65% Email exploitant

U14 Gemiddelde autobezetting bezoekers 2,0 CROW 272

U15 Gemiddelde autobezetting werknemers 1,0 Totaal 5 werknemers met de auto

U16 Percentage bezoekers werkdagen 11,3% Email exploitant (totaal 45% over ma,di,wo,do)

U17 Percentage bezoekers weekenddag 20,0% Email exploitant (totaal 55% over vr,za,zo)

U18 Percentage drukste uur werkdag (gelegen tussen 16.00-19.00) 25,6%

Tussen 16.00-19.00uur 60% van de stoelcapaciteit (240 per 

uur) 60% van 240= 144 bezoekers per uur/ 563 bezoekers 

per werkdag*100= 25,6% van werkdagetmaal

U19 Percentage drukste uur weekenddag (gelegen tussen 16.00-19.00) 19,20%

Tussen 16.00-19.00uur 80% van de stoelcapaciteit (240 per 

uur) 80% van 240= 192 bezoekers per uur/1000 bezoekers 

per weekenddag*100=19,2% van weekenddagetmaal
U20 Aantal motorvoertuigbewegingen per voertuig 2 Aanname op basis van 1x bezoek/dag

U21 Percentage bezoekers die parkeren na Drive-in 10% Email exploitant

U22 Tijdsduur Drive-in (min.) 3 Email exploitant

U23 Parkeertijd Drive-in (min.) 15 Aanname in relatie tot verblijfstijd restaurant

U24 Gemiddelde verblijfstijd restaurant (min.) 25 Email exploitant

U25 Manoeuvreertijd aankomst/vertrek (min.) 6 Aanname op basis van aan- en afrijden en in- en uitstappen

Verkeersgeneratie Formule:

BEZOEKERS

B1 Aantal bezoekers per werkdag 563 U7*U16

B2 Aantal bezoekers per weekenddag 1000 U7*U17

B3 Aantal bezoekers per weekenddag met de auto 850 B2*U9

B4 Aantal bezoekers per weekenddag met de fiets 150 B2*(100%-U9)

B5 Aantal auto's per week 2125 U7*U9/U14

B6 Aantal auto's per werkdag 240 B5*U16

B7 Aantal auto's per weekend dag 425 B5*U17

B8 Aantal auto's drukste uur werkdag (tussen 17.00-19.00) 61 B6*U18

B9 Aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 82 B7*U19

WERKNEMERS

W1 Aantal werknemers met auto per dag 4 U8*U10

W2 Aantal auto's werknemers per dag 5 W1/U15

W3 Aantal auto's werknemers per week 35 W2*7 dagen

W4 Totaal aantal auto's drukste uur werkdag(tussen 17.00-19.00) 0 Aanname werknemers komen buiten het drukste uur

W5 Totaal aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 0 Aanname werknemers komen buiten het drukste uur

TOTAAL AUTO'S

T1 Totaal aantal auto's per week 2160 B5+W3

T2 Totaal aantal auto's per werkdag 245 B6+W2

T3 Totaal aantal auto's per weekend dag 430 B7+W2

T4 Totaal aantal auto's drukste uur werkdag(tussen 17.00-19.00) 61 B8+W4

T5 Totaal aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 82 B9+W5

VERKEERSBEWEGINGEN

V1 Verkeersgeneratie MVT/weekdagetmaal 617 T1*U20/7

V2 Verkeersgeneratie MVT/werkdagetmaal 490 T2*U20

V3 Verkeersgeneratie MVT/weekenddagetmaal 860 T3*U20

V4 Verkeersgeneratie MVT/drukste uur werkdag 123 T4*U20

V5 Verkeersgeneratie MVT/drukste uur weekenddag 163 T5*U20

V8 Percentage aankomsten 50% Aanname bij een restaurant

V9 Percentage vertrekken 50% Aanname bij een restaurant

V11 Aankomsten avondspits werkddag (PAE's) 61 V4*V8

V12 Vertrekken avondspits werkdag (PAE's) 61 V4*V9

V13 Aankomsten avondspits weekenddag (PAE's) 82 V5*V8

V14 Vertrekken avondspits weekenddag (PAE's) 82 V5*V9

V15 Verkeersgeneratie weekdag per 100m2 BVO 95 V1/U5*100



Bijlage 1C "FASTFOODRESTAURANTS"
Berekening verkeersgeneratie Subway

Uitgangspunten: Bron:

Opgave exploitant Subway

Bestemmingsplan/uitgangspunt berekening

CROW richtlijnen

Aanname

U1 BVO (m2) 200 Opgave Exploitant

U2 Aantal zitplaatsen 48 Opgave Exploitant

U3 Aantal bezoekers per week 2.000 Opgave Exploitant

U4 Aantal arbeidsplaatsen 20 Opgave Exploitant

U5 BVO (m2) 200 Uitgangspunt berekening

U6 Aantal zitplaatsen 48 U5/U1*U2

U7 Aantal bezoekers per week 2.000 U5/U1*U3

U8 Aantal arbeidsplaatsen 20 U5/U1*U4

U9 Percentage bezoekers met auto 80% Opgave Exploitant

U10 Percentage modal split (auto) werknemers 15% Opgave Exploitant

U11 Openingsuren 10.00-02.00uur 16 Gemidddelde openingstijden

U12 Percentage bezoekers Drive-in 30% Opgave Exploitant

U13 Percentage bezoekers restaurant 70% Opgave Exploitant

U14 Gemiddelde autobezetting bezoekers 2,0 CROW 272

U15 Gemiddelde autobezetting werknemers 1,0 Aanname in relatie tot opgave exploitant

U16 Percentage bezoekers werkdagen 12,0% Opgave Exploitant

U17 Percentage bezoekers weekenddag 14,0% Opgave Exploitant

U18 Percentage drukste uur werkdag (tussen 17.00-19.00) 12,0% Opgave Exploitant

U19 Percentage drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 12,00% Opgave Exploitant

U20 Aantal motorvoertuigbewegingen per voertuig 2 Aanname op basis van 1x bezoek/dag

U21 Percentage bezoekers die parkeren na Drive-in 5% Opgave Exploitant

U22 Tijdsduur Drive-in (min.) 4 Opgave Exploitant

U23 Parkeertijd Drive-in (min.) 7 Opgave Exploitant

U24 Gemiddelde verblijfstijd restaurant (min.) 12 Opgave Exploitant

U25 Manoeuvreertijd aankomst/vertrek (min.) 6 Aanname op basis van aan- en afrijden en in- en uitstappen

Verkeersgeneratie Formule:

BEZOEKERS

B1 Aantal bezoekers per werkdag 240 U7*U16

B2 Aantal bezoekers per weekenddag 280 U7*U17

B3 Aantal bezoekers per weekenddag met de auto 224 B2*U9

B4 Aantal bezoekers per weekenddag met de fiets 56 B2*(100%-U9)

B5 Aantal auto's per week 800 U7*U9/U14

B6 Aantal auto's per werkdag 96 B5*U16

B7 Aantal auto's per weekend dag 112 B5*U17

B8 Aantal auto's drukste uur werkdag (tussen 17.00-19.00) 12 B6*U18

B9 Aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 13 B7*U19

WERKNEMERS

W1 Aantal werknemers met auto per dag 3 U8*U10

W2 Aantal auto's werknemers per dag 3 W1/U15

W3 Aantal auto's werknemers per week 21 W2*7 dagen

W4 Totaal aantal auto's drukste uur werkdag(tussen 17.00-19.00) 0 Aanname werknemers komen buiten het drukste uur

W5 Totaal aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 0 Aanname werknemers komen buiten het drukste uur

TOTAAL AUTO'S

T1 Totaal aantal auto's per week 821 B5+W3

T2 Totaal aantal auto's per werkdag 99 B6+W2

T3 Totaal aantal auto's per weekend dag 115 B7+W2

T4 Totaal aantal auto's drukste uur werkdag(tussen 17.00-19.00) 12 B8+W4

T5 Totaal aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 13 B9+W5

VERKEERSBEWEGINGEN

V1 Verkeersgeneratie MVT/weekdagetmaal 235 T1*U20/7

V2 Verkeersgeneratie MVT/werkdagetmaal 198 T2*U20

V3 Verkeersgeneratie MVT/weekenddagetmaal 230 T3*U20

V4 Verkeersgeneratie MVT/drukste uur werkdag 23 T4*U20

V5 Verkeersgeneratie MVT/drukste uur weekenddag 27 T5*U20

V8 Percentage aankomsten 50% Aanname bij een restaurant

V9 Percentage vertrekken 50% Aanname bij een restaurant

V11 Aankomsten avondspits werkddag (PAE's) 12 V4*V8

V12 Vertrekken avondspits werkdag (PAE's) 12 V4*V9

V13 Aankomsten avondspits weekenddag (PAE's) 13 V5*V8

V14 Vertrekken avondspits weekenddag (PAE's) 13 V5*V9

V15 Verkeersgeneratie weekdag per 100m2 BVO 117 V1/U5*100



Bijlage 1D "RESTAURANTS"
Berekening verkeersgeneratie La-Place

Uitgangspunten: Bron:

Opgave exploitant La-Place

Bestemmingsplan/uitgangspunt berekening

CROW richtlijnen

Aanname

U1 BVO (m2) 660 Email exploitant

U2 Aantal zitplaatsen 250 Email exploitant

U3 Aantal bezoekers per week 4.500 Email exploitant

U4 Aantal arbeidsplaatsen 50 Email exploitant

U5 BVO (m2) 660 Uitgangspunt berekening

U6 Aantal zitplaatsen 250 U5/U1*U2

U7 Aantal bezoekers per week 4.500 U5/U1*U3

U8 Aantal arbeidsplaatsen 50 U5/U1*U4

U9 Percentage bezoekers met auto 90% Email exploitant

U10 Percentage modal split (auto) werknemers 15% fiets

U11 Openingsuren 8.00-22.00uur 14 Email exploitant

U14 Gemiddelde autobezetting bezoekers 1,5 Email exploitant

U15 Gemiddelde autobezetting werknemers 1,0 Aanname op basis van worst-case scenario

U16 Percentage bezoekers werkdagen 14,3% Email exploitant

U17 Percentage bezoekers weekenddag 14,3% Email exploitant

U18 Percentage drukste uur werkdag (tussen 17.00-19.00) 22,0% Aanname op basis van bijlage 2

U19 Percentage drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 22,0% Aanname op basis van bijlage 2

U20 Aantal motorvoertuigbewegingen per voertuig 2 Aanname op basis van 1x bezoek/dag

U24 Gemiddelde verblijfstijd restaurant (min.) 90 Email exploitant

U25 Manoeuvreertijd aankomst/vertrek (min.) 6 Aanname op basis van aan- en afrijden en in- en uitstappen

Verkeersgeneratie Formule:

BEZOEKERS

B1 Aantal bezoekers per werkdag 644 U7*U16

B2 Aantal bezoekers per weekenddag 644 U7*U17

B3 Aantal bezoekers per weekenddag met de auto 579 B2*U9

B4 Aantal bezoekers per weekenddag met de fiets 64 B2*(100%-U9)

B5 Aantal auto's per week 2700 U7*U9/U14

B6 Aantal auto's per werkdag 387 B5*U16

B7 Aantal auto's per weekend dag 386 B5*U17

B8 Aantal auto's drukste uur werkdag (tussen 17.00-19.00) 85 B6*U18

B9 Aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 85 B7*U19

WERKNEMERS

W1 Aantal werknemers met auto per dag 8 U8*U10

W2 Aantal auto's werknemers per dag 8 W1/U15

W3 Aantal auto's werknemers per week 56 W2*7 dagen

W4 Totaal aantal auto's drukste uur werkdag(tussen 17.00-19.00) 0 Aanname werknemers komen buiten het drukste uur

W5 Totaal aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 0 Aanname werknemers komen buiten het drukste uur

TOTAAL AUTO'S

T1 Totaal aantal auto's per week 2756 B5+W3

T2 Totaal aantal auto's per werkdag 395 B6+W2

T3 Totaal aantal auto's per weekend dag 394 B7+W2

T4 Totaal aantal auto's drukste uur werkdag(tussen 17.00-19.00) 85 B8+W4

T5 Totaal aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 85 B9+W5

VERKEERSBEWEGINGEN

V1 Verkeersgeneratie MVT/weekdagetmaal 787 T1*U20/7

V2 Verkeersgeneratie MVT/werkdagetmaal 790 T2*U20

V3 Verkeersgeneratie MVT/weekenddagetmaal 788 T3*U20

V4 Verkeersgeneratie MVT/drukste uur werkdag 170 T4*U20

V5 Verkeersgeneratie MVT/drukste uur weekenddag 170 T5*U20

V8 Percentage aankomsten 50% Aanname bij een restaurant

V9 Percentage vertrekken 50% Aanname bij een restaurant

V11 Aankomsten avondspits werkddag (PAE's) 85 V4*V8

V12 Vertrekken avondspits werkdag (PAE's) 85 V4*V9

V13 Aankomsten avondspits weekenddag (PAE's) 85 V5*V8

V14 Vertrekken avondspits weekenddag (PAE's) 85 V5*V9

V15 Verkeersgeneratie weekdag per 100m2 BVO 119 V1/U5*100



Bijlage 1a "FASTFOODRESTAURANTS"
Berekening verkeersgeneratie Burger-King

Uitgangspunten: Bron:

Opgave exploitant Burger-King 

Bestemmingsplan/ uitgangspunt berekening

CROW richtlijnen

Aanname

U1 BVO (m2) 600 Opgave Exploitant

U2 Aantal zitplaatsen 80 Opgave Exploitant

U3 Aantal bezoekers per week 3.850 Opgave Exploitant (3.660 a 3.850)

U4 Aantal arbeidsplaatsen gem. 25 Opgave Exploitant 2-55

U5 BVO (m2) 600 uitgangspunt berekening

U6 Aantal zitplaatsen 80 U5/U1*U2

U7 Aantal bezoekers per week 3.850 U5/U1*U3

U8 Aantal arbeidsplaatsen 25 U5/U1*U4

U9 Percentage bezoekers met auto 85% Opgave Exploitant

U10 Percentage modal split (auto) werknemers 15% Opgave Exploitant

U11 Openingsuren 10.30-02.00uur 15,5 Opgave Exploitant (10.30-02.00uur)

U12 Percentage bezoekers Drive-in 35% Opgave Exploitant

U13 Percentage bezoekers restaurant 65% Opgave Exploitant

U14 Gemiddelde autobezetting bezoekers 2,0 CROW 272

U15 Gemiddelde autobezetting werknemers 1,0 Aanname op basis van worst-case scenario

U16 Percentage bezoekers werkdagen 11,25% Opgave Exploitant  (Totaal: maan-dins-woens-donderdag 45%)

U17 Percentage bezoekers weekenddag 20% Opgave Exploitant  (Totaal: vrijdag, zaterdag, zondag 55%)

U18 Percentage drukste uur werkdag (tussen 17.00-19.00) 22,0% Aanname op basis van bijlage 2

U19 Percentage drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 22,00% Aanname op basis van bijlage 2

U20 Aantal motorvoertuigbewegingen per voertuig 2 Aanname op basis van 1x bezoek/dag

U21 Percentage bezoekers die parkeren na Drive-in 45% Aanname

U22 Tijdsduur Drive-in (min.) 3 Opgave Exploitant

U23 Parkeertijd Drive-in (min.) 15 Opgave Exploitant

U24 Gemiddelde verblijfstijd restaurant (min.) 25 Opgave Exploitant

U25 Manoeuvreertijd aankomst/vertrek (min.) 6 Opgave Exploitant

Verkeersgeneratie Formule:

BEZOEKERS

B1 Aantal bezoekers per werkdag 433 U7*U16

B2 Aantal bezoekers per weekenddag 770 U7*U17

B3 Aantal bezoekers per weekenddag met de auto 655 B2*U9

B4 Aantal bezoekers per weekenddag met de fiets 116 B2*(100%-U9)

B5 Aantal auto's per week 1636 U7*U9/U14

B6 Aantal auto's per werkdag 185 B5*U16

B7 Aantal auto's per weekend dag 327 B5*U17

B8 Aantal auto's drukste uur werkdag (tussen 17.00-19.00) 41 B6*U18

B9 Aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 72 B7*U19

WERKNEMERS

W1 Aantal werknemers met auto per dag 4 U8*U10

W2 Aantal auto's werknemers per dag 4 W1/U15

W3 Aantal auto's werknemers per week 28 W2*7 dagen

W4 Totaal aantal auto's drukste uur werkdag(tussen 17.00-19.00) 0 Aanname werknemers komen buiten het drukste uur

W5 Totaal aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 0 Aanname werknemers komen buiten het drukste uur

TOTAAL AUTO'S

T1 Totaal aantal auto's per week 1664 B5+W3

T2 Totaal aantal auto's per werkdag 189 B6+W2

T3 Totaal aantal auto's per weekend dag 331 B7+W2

T4 Totaal aantal auto's drukste uur werkdag(tussen 17.00-19.00) 41 B8+W4

T5 Totaal aantal auto's drukste uur weekenddag (tussen 17.00-19.00) 72 B9+W5

VERKEERSBEWEGINGEN

V1 Verkeersgeneratie MVT/weekdagetmaal 476 T1*U20/7

V2 Verkeersgeneratie MVT/werkdagetmaal 378 T2*U20

V3 Verkeersgeneratie MVT/weekenddagetmaal 663 T3*U20

V4 Verkeersgeneratie MVT/drukste uur werkdag 81 T4*U20

V5 Verkeersgeneratie MVT/drukste uur weekenddag 144 T5*U20

V8 Percentage aankomsten 50% Aanname bij een restaurant

V9 Percentage vertrekken 50% Aanname bij een restaurant

V11 Aankomsten avondspits werkddag (PAE's) 41 V4*V8

V12 Vertrekken avondspits werkdag (PAE's) 41 V4*V9

V13 Aankomsten avondspits weekenddag (PAE's) 72 V5*V8

V14 Vertrekken avondspits weekenddag (PAE's) 72 V5*V9

V15 Verkeersgeneratie weekdag per 100m2 BVO 79 V1/U5*100



Horecabezoek naar dag van de week



Horecabezoek naar moment van de dag



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gespreksverslag 

Datum 13 juli 2016 

 

 

Gespreksverslag: 

De heer Anker geeft aan dat het gesprek is georganiseerd om te controleren of het 

dossier van de Foodcourt compleet is. Hij heeft inmiddels ook gesproken met de 

initiatiefnemer en de heer Feenstra van McDonald’s. Hij wil graag een toelichting op het 

verzoek van de indieners van de zienswijzen over de groencompensatie. In het 

bestemmingsplan zit nl een groencompensatie op het eigen terrein van de Foodcourt. 

Ook wil hij graag een nadere toelichting op de attentiemast die de indieners van de 

zienswijzen buiten het terrein van de Foodcourt gerealiseerd zouden willen zien. De 

voorwaarde van het beleid Attentiemasten is dat dit op eigen terrein moet worden 

gerealiseerd. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat dit voor hen en de toekomstige 

gebruikers ook een voorwaarde is. 

 

De heer Mensink zegt dat destijds bij de mast van McDonald’s is afgesproken dat bij 

een nieuwe mast de bewoners van de Aa-landen betrokken zouden worden. Dit is niet 

gebeurd bij de mast van de Foodcourt. Er is meegedeeld dat ze moesten wachten tot 

het bestemmingsplan zo ver was dat er een zienswijze kon worden ingediend. 

De heer Anker zegt dat hij het niet geheel eens met deze beschrijving van de gang van 

zaken. 

De heer Karssen zegt dat Reggeinvest een Foodcourt met een attentiemast wil en 

McDonald’s een goede bereikbaarheid. De bewoners van de Glanerbeek en het AA 

park hebben nu al last van fijnstof en geluid. Zij willen voorzieningen die de overlast 

beperken. De bewoners van de Haarbeek willen een lagere mast op een andere locatie. 

Als we met zijn allen met deze wensen om tafel gaan, moet daar in gemeenschappelijk 

overleg tot overeenstemming te komen zijn. Als de hoogte van de mast niet wordt 

verlaagd, gaat wat hem betreft de deur dicht. 

De heer Anker zegt dat de initiatiefnemer heeft gewacht met zijn plannen voor de mast 

totdat de raad het beleid attentiemasten had vastgesteld. Daarna zijn de plannen 

ingediend. Hij wilde eigenlijk een hogere mast dan 40 meter, maar hij heeft zich hierin 

gevoegd. De mast blijft nu binnen de kaders van het beleid. 

De heer Karssen zegt dat de bewoners geen inspraak hebben gehad op dit beleid. Hij 

vraagt begrip voor het standpunt van de bewoners, die zich nu voor het eerste formeel 

kunnen uitspreken over de hoogte van de mast. Onder de nieuwe omgevingswet zal dit 

anders worden. Dan is er in het kader van een omgevingsplan de mogelijkheid om 

hierop een zienswijze in te dienen.  

De heer Anker antwoordt dat de raad dit beleid heeft vastgesteld en dit beleid ook een 

compromis is voor de initiatiefnemer. 

  

Aanwezig De heer A. Karssen, indiener zienswijze. 

De heer F. Mensink, indiener zienswijze 

Wethouder Ed Anker namens de gemeente Zwolle,  

Auke Sipma, namens de gemeente Zwolle, begeleider van project Foodcourt 

Jolanda van den Berg, namens de gemeente Zwolle, juridisch planoloog 

Onderwerp Zienswijze tegen bestemmingsplan Foodcourt De Vrolijkheid  

  



De heer Mensink geeft aan dat achteraf is gebleken dat de mast van McDonald’s meer 

richting de A28 geplaatst had kunnen worden. Zowel de Gasunie als Rijkswaterstaat 

had hier tegen geen bezwaar. De bewoners willen daarom nu betrokken worden bij de 

locatie van mast bij de Foodcourt en niet alleen de mogelijkheid krijgen om een 

zienswijze in te dienen. 

De heer Anker antwoordt dat het beleid van de raad een gegeven is en daarmee ook 

het kader voor de initiatiefnemer. Ook voor hem is het een compromis. De spelregels 

kunnen niet ineens worden veranderd. 

De heer Karssen zegt dat de initiatiefnemer zijn plannen heeft gemaakt zonder te 

overleggen met de bewoners. 

De heer Anker zegt dat de bewoners bij het vaststellen van het beleid hadden kunnen 

inspreken bij de raad. 

De heer Karssen antwoordt dat de gevolgen van dit beleid moeilijk voor bewoners van 

tevoren zijn  in te schatten. 

De heer Anker geeft vervolgens aan dat er nader onderzoek zal worden gedaan naar 

de verkeersintensiteiten met name in de avondspits. Dit om zeker te zijn dat in het 

verkeersonderzoek geen zaken zijn vergeten. De meeste impact komt niet zo zeer van 

de Foodcourt, maar komt door de continue groei van het verkeer. Hij is van plan de 

gevolgen van de groei van het verkeer voor de bewoners te overleggen met zijn collega 

wethouder Van As. 

De heer Mensink zegt dat de realisatie van de Foodcourt gevolgen heeft voor de 

luchtkwaliteit. Het trekt volgens het rapport luchtkwaliteit 7000 auto’s per dag aan. 

Mevrouw Van den Berg geeft aan dat in dat rapport is uitgegaan van een worst-case 

situatie voor de luchtkwaliteit. De Foodcourt zal naar verwachting 2000 -4000 auto’s per 

dag trekken. Dit is ook verantwoord in het hoofdstuk verkeer van de toelichting op het 

bestemmingsplan. 

De heer Anker geeft aan in het verkeersonderzoek niet alleen de Foodcourt, maar alle 

ontwikkelingen zullen worden meegenomen.  

De heer Mensink geeft aan de bewoners niet tegen de Foodcourt zijn, maar dat de 

buurt hier bij betrokken had moeten worden. Dit is niet gebeurd. Er zijn nu in 

achterkamers afspraken gemaakt met de raad. 

De heer Anker antwoordt dat het beleid Attentiemasten in de openbaarheid in de raad is 

besproken en vastgesteld. Bovendien heeft de initiatiefnemer een 

informatiebijeenkomst voor de buurt georganiseerd. 

De heer Mensink is van mening dat de buurtbewoners niet serieus zijn genomen. 

De heer Anker zegt dat de raad zich heeft te houden aan zijn eigen beleid. 

Tevens geeft hij aan dat de toename van het verkeer op de Ceintuurbaan, los van de 

Foodcourt, gevolgen heeft voor de omwonenden. 

De heer Mensink zegt  dat er maar iets hoeft te gebeuren of er staat een file op de 

Zwartewaterallee. Hij stelt voor om als compensatie een geluidswal aan te leggen. Als 

compensatie voor de mast zou groen kunnen worden aangelegd. 

De heer Karssen geeft aan dat er alleen groencompensatie op eigen terrein wordt 

gerealiseerd en niet voor de buurt. 

De heer Mensink zegt dat er in het bestemmingsplan niets is opgenomen over de 

onderwaterbodem. Deze is volgens hem vervuild. Hierover is geen overleg gevoerd met 

het Waterschap 



De heer Sipma antwoordt dat het bestemmingsplan in het kader van het vooroverleg 

wel is besproken met het Waterschap. 

De heer Anker zegt dat een nieuwe ontwikkeling altijd eerst naar andere instanties, 

zoals de provincie en het Waterschap, wordt opgestuurd in het kader van het 

vooroverleg. Vervolgens gaat het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage en kunnen er 

zienswijzen worden ingediend. Indien mogelijk wordt het bestemmingsplan naar 

aanleiding hiervan aangepast. Het bestemmingsplan wordt vervolgens naar de raad 

gestuurd ter vaststelling. In deze fase bevinden wij ons nu. 

De heer Karssen geeft aan dat de raad het van de agenda heeft afgevoerd. Hij zou nu 

graag zijn wensen inbrengen. Hij geeft aan dat de mast lager zou kunnen. Als 

voorbeeld voert hij een mast aan in de gemeente Veenendaal bij het Foodplein. Op de 

locatie zit een KFC en een Burgerking Hier is de mast ca. 22 meter en staat deze niet 

op het terrein van het Foodplein. Dit zou naar zijn mening ook mogelijk moeten zijn in 

Zwolle. Hij wil twee wensen inbrengen. 

1. Groencompensatie en een geluidswal 

2. Een lagere mast die niet op eigen terrein staat. 

De heer Anker zegt dat een verzoek voor een lagere mast,  reeds met de initiatiefnemer 

is besproken. Dit is voor hem niet bespreekbaar. Als de mast lager zou moeten worden 

dan gaat wat hem betreft de ontwikkeling niet door. Dit heeft ook te maken met het feit 

dat de mast voldoet aan het beleid. 

De heer Karssen zegt dat de bewoner dit zullen gaan aanvechten bij de Raad van 

State. Het kader is nl niet overlegd met de buurt. Hij is van mening dat de wethouder 

zich verschuilt achter regels. 

De heer Anker benadrukt dat hij zich alleen kan houden aan het kader. Dit geldt ook 

voor de initiatiefnemers. Hij verschuilt zich niet achter regels, maar heeft te maken met 

een democratisch vastgelegd beleid. Het zou bestuurlijk willekeur zijn als hij zich niet 

aan de regels zou houden. 

De heer Mensink wil graag compensatie van groen en luchtvervuiling. Hij stelt voor de 

geluidswal bij de oprit langs de A28 ter hoogte van het Aa park te verlengen met grond 

dat vanuit de Foodcourt vrij komt. Er kan werk met werk worden gemaakt. Ook zou hij 

graag extra bomen geplant willen hebben in het weiland langs de Zwartewaterallee. 

Hierdoor ontstaat er minder zicht op de mast.  

De bedoelde locatie is aangeven op een luchtfoto, die hij overhandigt. Als er niets met 

de wensen wordt gedaan, voelen de bewoners zich genoodzaakt om naar de Raad van 

State te gaan. 

Hij wil graag in overleg met de omwonenden het groenplan uitwerken. Hij is van mening 

dat het groen niet op het terrein van de Foodcourt moet plaatsvinden, maar langs de 

Zwartewaterallee. 

De heer Anker zegt dat de wensen zullen worden bekeken, maar is er wel kritisch op. 

De aanbesteding van de dubbele oprit bij de A28 is, dacht hij, reeds aanbesteed zodat 

daar met de plannen niet meer op ingespeeld  kan worden.  

 Hij is juist tevreden met de groencompensatie op het terrein van de Foodcourt.  

Tevens geeft hij aan dat na de zomer de raad over de resultaten zal worden 

geïnformeerd door middel van een informatienota. Hij vond het vervelend dat de raad 

het agendapunt heeft afgevoerd. De leden van de agendacommissie, die besloten heeft 



het punt op de agenda te plaatsen, heeft hij hierover al gesproken. Tevens zullen de 

resultaten van het verkeersonderzoek aan de bewoners worden toegestuurd.  

De heer Karssen geeft dat er twee gescheiden zienswijzen zijn ingediend door de 

bewoners. Bij een eventuele compensatie van groen wordt tegemoet gekomen aan de 

zienswijze van de bewoners van de Glanerbeek, maar niet aan dit van de bewoners 

aan de Haarbeek. De hoogte van mast blijft voor hen een probleem. 

De heer Anker geeft tenslotte aan dat hij de beschuldiging van de heer Karssen. dat hij 

zich achter regels zou verschuilen, niet terecht vindt. Hij moet zich aan het beleid 

houden en er vindt een belangenafweging plaats. 

De heer Karssen heeft niet de bedoeling gehad de heer Anker hiervan te willen 

beschuldigen. Als dit zo is ervaren neemt hij dit terug.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gespreksverslag 

Datum 11 juli 2016 

 

 

Gespreksverslag: 

De heer Anker geeft aan dat het gesprek is georganiseerd om te controleren of het 

dossier van de Foodcourt compleet is. Met name op het gebied van verkeer en horeca. 

De heer Feenstra zegt niet betrokken te zijn geweest bij de ontwikkeling van de 

Foodcourt. Ook is Koninklijke Horeca Nederland ( KHN) niet om advies gevraagd. 

Alleen Marjan Willems heeft hem over de plannen geïnformeerd. Hij vraagt zich af er 

wel behoefte is aan Fastfood. Volgens de horecavisie is er fastfood genoeg in Zwolle. 

Alleen in de buitenwijken is er nog ruimte. Er worden in de Foodcourt 3 á 4 restaurants 

toegevoegd. In het behoefteonderzoek zijn landelijke cijfers gebruikt. Is Zwolle wel 

vergelijkbaar met Amsterdam? 

Als de Foodcourt dan doorgang zal vinden, is de vraag of de infrastructuur dit verkeer 

kan afwikkelen. Met name in de spits zijn er nu al problemen. Hij vreest dat klanten weg 

zullen blijven. Het heeft hem verbaasd dat het bestemmingsplan gelijk voor de 

besluitvormende raad is geagendeerd 

De heer Anker zegt dat de agendacommissie voor de raad zelf besluit of en hoe een 

agendapunt wordt behandeld. Hij kon tijdens de vergadering van de raad hierop niet 

inhoudelijk reageren, maar heeft toegezegd met de indieners van de zienswijzen een 

gesprek aan te gaan. De resultaten hiervan zullen worden meegenomen in de 

informatienota aan de raad. Tevens zal worden nagegaan of de pieken in de spits goed 

in het verkeersonderzoek zijn meegenomen. De onderbouwing van de behoefte is 

aangeleverd door Reggestede, de ontwikkelaar, en is uitgevoerd door een deskundig 

bureau.  

Mevrouw Willems geeft aan dat de plannen van de Foodcourt dateren van voor de 

vaststelling van de Horecavisie. Er speelde toen een discussie over hoeveel m2 aan 

horeca kon worden toegevoegd. Het initiatief is besproken met Van Spronsen, onze 

horeca adviseur. Geconcludeerd werd dat er weinig ruimte was voor Fastfood en dat 

deze behoefte er met name was in de buitenwijken. Deze m2 zijn ingezet voor de 

Foodcourt. Daarnaast zat er op de locatie al horeca. Bovendien trekt een Foodcourt met 

een attentiemast langs de A28 50 % van zijn omzet van passanten en inwoners uit de 

regio. Op basis hiervan is de berekening gemaakt van het aantal m2 dat mogelijk is 

voor de Foodcourt. 

De heer Feenstra zegt dat zijn omzet sinds de realisatie van de attentiemast met 20 % 

is verhoogd en is verbaasd over de genoemde 50 % voor de Foodcourt. Hij was 

tevreden met de Horecavisie, omdat er volgens deze visie geen markt was voor 

Fastfood anders dan in de buitenwijken. Hij vreest dat de realisatie van de Foodcourt 

  

Aanwezig De heer S.J. Feenstra  franchisenemer McDonald’s, indiener zienswijze. 

Wethouder Ed Anker namens de gemeente Zwolle,  

Auke Sipma, namens de gemeente Zwolle, begeleider van project Foodcourt 

Marjan Willems, namens gemeente Zwolle, beleidsadviseur ruimte en economie 

Willem Bosch, namens de gemeente Zwolle, adviseur verkeer 

Jolanda van den Berg, namens de gemeente Zwolle, juridisch planoloog 

Onderwerp Zienswijze tegen bestemmingsplan Foodcourt De Vrolijkheid  

  



ten kosten zal gaan van zijn omzet. Hij had graag betrokken willen worden bij het 

initiatief en vindt het jammer dat dit niet is gebeurd. 

Mevrouw Willems zegt dat in het verleden ieder initiatief werd besproken met KHN. Bij 

de vaststelling van de Horecavisie is , na overleg met KHN, besloten geen advies meer 

in te winnen over horecaontwikkelingen. 

De heer Feenstra herhaalt dat de realisatie van de Foodcourt ten kosten zal gaan van 

zijn omzet. Daarnaast vreest hij overlast van de restaurants van de Foodcourt, omdat zij 

hun afval in de omgeving niet zullen opruimen. McDonald’s doet dit wel en hij verwacht 

dat zij hier ook op aan zal worden gekeken.  

 

De heer Anker zegt dat dit inderdaad een aandachtspunt is, maar dat dit niet in een 

bestemmingsplan kan worden geregeld. Ook kan de gemeente op basis hiervan niet 

bepalen welk bedrijf zich wel of niet mag vestigen. 

 

De heer Bosch licht het verkeersonderzoek toe. Het onderzoek is opgesteld door de 

ontwikkelaar en getoetst door de gemeente. Er is een vergelijking gemaakt met andere 

Foodcourts in Nederland. De verwachting is dat de verkeersproductie 2000 tot 4000 

motorvoertuigen per etmaal bedraagt. Er zullen pieken zijn in de avondspits en in de 

weekenden. In het onderzoek is rekening gehouden met het feit dat de ontsluiting van 

de toekomstige Foodcourt wordt verplaatst, zodat er geen terugslag van verkeer zal 

plaatsvinden op de Ceintuurbaan. Daarnaast wordt de oprit van de A28 richting Meppel 

met een extra wegvak verbreed. De Foodcourt heeft een geringe toename (5%) van 

verkeer op de Ceintuurbaan en de op- en afritten A28 tot gevolg. De verwachting is dat 

de infrastructuur de verkeerstoename kan verwerken. Om zeker te zijn dat in het 

verkeersonderzoek geen zaken zijn vergeten, wordt er een verdiepingsslag gemaakt. 

De heer Sipma zegt dat de ontwikkelaar inmiddels is verzocht dit onderzoek uit te 

voeren. 

 

De heer Feenstra vraagt of hij dit onderzoek kan inzien voordat dit naar de raad wordt 

gestuurd. 

De heer Anker zegt dit toe. 

 

De heer Feenstra geeft aan zijn omzet te willen beschermen en de onder de goede 

voorwaarden te willen ondernemen. Hij wil geen “Hornbach toestanden”. Hij vraagt 

aandacht voor de verwaarlozing van het huidige pand De Vrolijkheid en vindt dit niet 

passen bij een investeerder die het beste voor heeft met de stad, 

 

De heer Anker zegt dat het verkeersonderzoek zal worden toegestuurd aan de heer 

Feenstra. Zo spoedig mogelijk na de zomervakantie zal er een informatienota naar de 

raad worden gestuurd met de resultaten van het proces.  

 

 

De heer Feenstra maakt de volgende opmerking naar aanleiding van het verslag: 

“Feitelijk is het dat mijn omzet niet door de verwijsmast aan de A28 met 20% is 

gestegen, echter behouden door de verwijzing te verplaatsen van de Burgemeester 



Roelenweg naar de vaste locatie aan de Haersterveerweg. Dit is feitelijk zo, ook zo 

bedoeld, dus dient ook zo opgenomen te worden.” 

 

 


