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Ons kenmerk EC1402-0003

Onderwerp Voorbereidingsbesluit Kattenwinkelweg 32

Versienummer 1

Portefeuillehouder G.J.  Piek

Informant Gert Tromp

Eenheid/Afdeling EC/ECR

Telefoon 2360

Email gj.tromp@zwolle.nl

Bijlagen 1. verbeelding vbb Kattenwinkelweg 32

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het percelen Kattenwinkelweg 32, 

kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie G nummer , zoals nader aangegeven op 

de verbeelding met nummer NL.IMRO.0193.VB13001-0002;

2. te verklaren dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie 

van het besluit.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding

In januari 2010 is voor het perceel Kattenwinkelweg 32 een vrijstelling verleend als bedoeld in 

artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) ten behoeve van het verkleinen 

van de bestaande woning, het wijzigen van het gebruik van de bestaande woning in 

garage/berging en het bouwen van een nieuwe woning naast de bestaande woning. Het doel 

van deze vrijstelling was om een meer samenhangend bebouwingsbeeld te creëren.

In juni 2013 is het bestemmingsplan Buitengebied – IJsselzone, Windesheim vastgesteld. In 

dit bestemmingsplan is het bouwvlak voor de woning abusievelijk geplaatst op de plek van de 

oude woning, die thans in gebruik is als garage/berging. De nieuwe woning is reeds 

gebouwd, waardoor er op grond van het geldende bestemmingsplan nog steeds een woning 

kan worden opgericht 

Beoogd effect

Door middel van een voorbereidingsbesluit worden, gedurende de werkingsduur van het 

voorbereidingsbesluit, ongewenste ontwikkelingen tegengaan.

Argumenten

1.1 Door een voorbereidingsbesluit te nemen kunnen ongewenste ontwikkelingen worden 

tegengegaan.

Een voorbereidingsbesluit heeft een looptijd van een jaar. In dit jaar, worden alle aanvragen 

met betrekking tot de perceel Kattenwinkelweg 32 aangehouden. 

1.2 Een ontwerpbestemmingsplan moet binnen een jaar ter inzage worden gelegd.

Binnen een jaar moet, om de beschermende werking te behouden, een 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan zal binnen 

een jaar ter inzage worden gelegd.

2.1 Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie van het besluit

Nadat de raad het voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld, wordt het voorbereidingsbesluit, 

door middel van een publicatie in de Peperbus en Staatscourant, bekend gemaakt.

Risico’s

Er zijn geen risico’s verbonden aan dit besluit.

Financiën

Het besluit heeft geen financiële consequenties.
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Communicatie

Communicatie vindt plaats op de reguliere wijze door publicatie in de Peperbus en de 

Staatscourant. Het besluit ligt vanaf de dag na publicatie gedurende 6 weken voor een ieder 

ter inzage in het Informatiecentrum.

Vervolg

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie hiervan in de Peperbus en 

Staatscourant.

Openbaarheid

Dit besluit is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw R.E. Riemersma MCM, secretaris
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Besluit

Jaargang

Nummer

Onderwerp Onderwerp

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 

besluit:

1. een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor de perceel Kattenwinkelweg 32, 

kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie G nummer 6597, zoals nader aangegeven 

op de verbeelding met nummer NL.IMRO.0193.VB13001-0002;

2. te verklaren dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie 

van het besluit

Aldus besloten in de openbare vergadering van 

de voorzitter,

de griffier,

z025406
raad verticaal
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