
12 

 

toekomst 
 
 

 
 

 

Expertisecentrum

Stad en Landschap

Stadskantoo

 

 
 

Opdrachtgever OWP 

Opdrachtnemer ECS 

Versie 1 

r

Lübeckplein 2

Pos s 10007

8000 GA Zwolle

Telefoon (038) 498 21 44

Fax (038) 498 27 41

gjj.ruighaver@zwolle.nl

www.zwolle.nl

tbu  

 
  
 

 
 
 

 
 
 

    
 

 

  
 
 

          
         
Uitwerkingsplan Stadshagen,            
Waterkeringen Frankhuis 

 

 
 
 

 
 
 

 

Datum mei 2008 
 



12 

 

Datum mei 2008 

Titel Uitwerkingsplan Stadshagen,                                           
Waterkeringen Frankhuis 

 

 
 
 

INHOUDSOPGAVE  
 
 

TOELICHTING 3 

1 Inleiding 3 
1.1 Algemeen 3 
1.2 Plangebied 3 
1.3 Stukken 4 

2 Planbeschrijving 5 
2.1 Inleiding 5 
2.2 Programma 5 
2.3 Verkeer 5 
2.4 Groenstructuur, openbare ruimte, water en waterkering 7 
2.5 De bebouwingsstructuur 7 

3 Beperkingen 9 
3.1 Inleiding 9 
3.2 Milieu 9 
3.2.1 Geluid 9 
3.2.2 Luchtkwaliteit 9 
3.2.3 Externe veiligheid 9 

4 Juridische aspecten 11 
4.1 Inleiding 11 

5 Economische uitvoerbaarheid 12 

6 Overleg 12 
6.1 Uitkomsten overleg 12 
 

 
 
VOORSCHRIFTEN 

 

 

 

1



12 

 

Datum mei 2008 

Titel Uitwerkingsplan Stadshagen,                                           
Waterkeringen Frankhuis 

 

 

 

2



12 

 

Datum mei 2008 

Titel Uitwerkingsplan Stadshagen,                                           
Waterkeringen Frankhuis 

 

 

TOELICHTING 
 

 

1 Inleiding 
 

1.1 Algemeen 

Het bestemmingsplan "Stadshagen" is in 1995 door de gemeenteraad vastgesteld, door  
Gedeputeerde Staten in 1996 grotendeels goedgekeurd en in 1999 onherroepelijk geworden.  
 

Het voorliggende "Uitwerkingsplan Stadshagen, Waterkeringen Frankhuis” betreft een 
uitwerking van het bestemmingsplan "Stadshagen" van de gemeente Zwolle, op basis van 
artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

 
De uitgangspunten en doelstellingen, zoals die in het bestemmingsplan "Stadshagen" staan 
vermeld, zijn bij deze uitwerking in acht genomen.  

 
Het plangebied van het “Uitwerkingsplan Stadshagen, Waterkeringen Frankhuis” is gelegen in 
het zuidoostelijke deel van Stadshagen, direct ten oosten van de Hasselterdijk en aan de 

westoever van het Zwarte Water. Het plangebied ligt ten noordoosten van het buurtschap 
Frankhuis.   
 

1.2 Plangebied 
In het plangebied van dit uitwerkingsplan worden meerdere waterkeringen gerealiseerd, veelal 

in de vorm van damwanden die voor het grootste deel in de bodem worden gesitueerd en 
deels boven het maaiveld uitkomen. Deze waterkeringen zijn noodzakelijk om de toekomstige 
bouwplannen in Frankhuis mogelijk te maken.  

 
 
Op afbeelding 1 is de situering van het plangebied middels een zwarte cirkel ten opzichte van 

Stadshagen aangegeven.  
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Afbeelding 1 Ligging van het plangebied  

1.3 Stukken  
Het “Uitwerkingsplan Stadshagen, Waterkeringen Frankhuis” bestaat uit de volgende stukken: 

- toelichting 
- plankaart, schaal 1:1.000 (tek.no.SL 4031) 
- voorschriften. 

 
Op de plankaart zijn de bestemmingen van de in het plangebied gelegen gronden 
weergegeven. De voorschriften geven de bijbehorende regels en bepalingen weer.  
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2          Planbeschrijving 
 

2.1   Inleiding 

Op dit moment zijn de bouwaanvragen voor de diverse woningbouwplannen voor de diverse 
deelgebieden van Frankhuis in voorbereiding, ook voor deelplan 4.14 Frankhuis aan het 
Zwartewater. Voordat het plangebied bouwrijp gemaakt kan worden is het noodzakelijk om een 

aantal nieuwe waterkeringen aan de oostzijde van Frankhuis aan het Zwartewater te 
realiseren, zodat het gehele plangebied van Stadshagen, deelplan Frankhuis, aan de goede 
zijde van de primaire waterkering ten opzichte van het Zwarte Water komt te liggen. Het 

gehele plangebied wordt dan binnendijks gebied.    
In de huidige situatie is de Hasselterdijk de primaire waterkering voor het achterliggende 
gebied. Een deel van de nieuwbouw in Stadshagen, deelplan Frankhuis aan het Zwartewater,  

ligt in de huidige buitendijkse zone tussen de Hasselterdijk en het Zwarte Water.  
Na realisatie van de nieuwe waterkeringen binnen het plangebied Frankhuis Waterkeringen 
liggen alle nieuwbouwontwikkelingen binnen Stadshagen Frankhuis aan de goede zijde van de 

waterkering (binnendijks gebied).    
Om deze waterkeringen, veelal in de vorm van damwanden in de grond, te kunnen realiseren 
is het nodig om een uitwerkingsplan op te stellen. Dit uitwerkingsplan heeft het in paragraaf 1.2 

omschreven plangebied. 
Het bestuur van Waterschap Groot Salland heeft in principe ingestemd met de in dit 
uitwerkingsplan opgenomen planologische mogelijkheden. Het Waterschap zal, als bevoegd 

gezag, in de komende periode een definitief besluit nemen over de verlegging van de primaire 
waterkering.  
 

2.2 Programma 
Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan Frankhuis aan het Zwarte Water - 

Stadshagen is in juni 2007 vastgesteld door het college. Hiermee is het laatste en tegelijkertijd 
het meest bijzondere deel van Stadshagen I ingevuld. Frankhuis Stadshagen is geheel anders 
dan de rest van Stadshagen I. Water speelt de hoofdrol in het plan en er is nauw aangesloten 

bij het karakter van het buurtschap Frankhuis. De plannen zijn tot stand gekomen in overleg 
met bewoners van het buurtschap Frankhuis. In Frankhuis aan het Zwarte Water worden 468 
woningen gebouwd. 

 
Het unieke karakter van dit plan heeft voor een groot deel te maken met de ligging aan het 
Zwarte Water. Het stedenbouwkundig ontwerp vormt als het ware een overgangsgebied 

tussen Zwolle en Stadshagen. Ten zuiden is het plan meer dorps van karakter om zo een 
verbinding te vormen met het buurtschap Frankhuis. De groene openheid komt tot uitdrukking 
in een te bouwen borg. Ten zuiden en westen van de woonwagenlocatie komen 

vrijesectorkavels met ruimte voor eigen inbreng. Langs de dijk komen dijkwoningen. De kop 
van Frankhuis vormt letterlijk het hoogtepunt met appartementen en waterwoningen met een 
waterplein en aanlegplaatsen. 

 
Frankhuis ligt in het zuidoostelijk deel van Stadshagen. Deelplan De Hoven is gerealiseerd. 
Frankhuis aan het Zwarte Water wordt volgens de huidige planning in de loop van 2009 

gebouwd. Frankhuis bestaat uit een bestaand oud en een nieuw gedeelte.  
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In het nieuwe gedeelte overheerst een parkachtige structuur, bestaande uit groene 
plantsoenen met waterpartijen. De woningen zijn sterk geconcentreerd op het Twistvlietpark. 

Frankhuis is doorsneden met enkele karakteristieke singels.  
In Frankhuis vinden we de deelplannen met de volgende benamingen: de Rietkraag, de 
Centrumbuurt, Frankhuis aan het Zwarte Water, de Hoven en de Hagen. 

 
In het plangebied van dit uitwerkingsplan, dat is gelegen in het deelplan Frankhuis aan het 
Zwarte Water, worden verschillende typen waterkeringen gerealiseerd, maar allen in de vorm 

van een damwand die grotendeels in de bodem wordt geplaatst. Deze damwanden worden in 
de grond geplaatst en komen hierdoor slechts zeer beperkt boven het maaiveld uit. Waar de 
damwanden boven het maaiveld uitkomen, zijn de damwanden meestal opgenomen in een 

gemetselde muur. De belangrijkste functie van deze nieuwe damwanden is de functie van 
primaire waterkering. Hiernaast hebben deze waterkeringen veelal deels een functie als 
gemetselde muur in de openbare ruimte.   

 

2.3 Verkeer  

Binnen het plangebied zijn gronden gelegen die een groenbestemming of een 
verkeersbestemming hebben alsmede een dubbelbestemming waterkering, maar deze 
gronden maken geen deel uit van de hoofdontsluiting van Frankhuis Stadshagen.   

 

Autoverkeer 
Frankhuis wordt aangesloten op de nieuwe “tweede” rotonde in de Frankhuizerallee. De 

Frankhuizerallee sluit in zuidelijke richting direct aan op de Voorsterweg. In westelijke richting 
gaat de Frankhuizerallee Stadshagen in. Middels deze tweede rotonde in de Frankhuizerallee 
wordt ook de Hasselterdijk ontsloten, naast diverse afzonderlijke woonstraten in Frankhuis.  

De Hasselterdijk loopt in zuidelijke richting over in de Frankhuisweg.  
Ook de school en de woonschepenhaven blijven via de dijk bereikbaar. De dijk heeft overigens 
primair een functie voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer. Geheel Frankhuis en vlek 

14 zijn beide 30 km/uur gebied. Frankhuis is tevens te bereiken via de Punterweg en 
Klipperweg. Binnen Frankhuis worden voorlopig verkeersremmende maatregelen genomen om 
het sluipverkeer door Frankhuis te ontmoedigen.  

 
Langzaam verkeer 
Frankhuis is via de Frankhuisweg en Hasselterdijk verbonden met een netwerk van 

(recreatieve) langzaamverkeerroutes. Richting het zuiden is er een aansluiting via de “blauwe 
brug” met de Gasthuisdijk. Naar het westen toe is er sinds enige tijd de Westenholterbrug die 
een comfortabele verbinding vormt tussen Frankhuis en Westenholte. De Hasselterdijk heeft 

via de Twistvlietbrug een verbinding met Holtenbroek en binnenstad en het Twistvlietpad 
verbindt de Hasselterdijk met het centrum van Stadshagen en de Oude Wetering.  
Een nieuwe wandelroute wordt voorgesteld langs de noordelijke grens van het open veld, 

beginnend tussen de school en de woningen van de “10 geboden”, langs de Borg en 
aansluitend op de buurt “de Hoven” . Een tweede nieuwe wandelroute begint op dit pad ter 
hoogte van de straat tussen woonwagenkamp en school en loopt via het open veld en de 

landschapstuin naar de Punterweg langs het kanaal. 
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Openbaar vervoer 
Het plangebied is per openbaar vervoer goed bereikbaar. De stadsbus rijdt over de 
Twistvlietbrug door het plangebied en langs de buurt Rietkraag naar de Frankhuizerallee. Ter 

hoogte van de Hasselterdijk en de Bandijklaan wordt een halte gerealiseerd. 
 

2.4 Groenstructuur, openbare ruimte, water en waterkering 

De in dit uitwerkingsplan opgenomen gronden hebben overwegend een openbare functie in de 
vorm van een bestemming water, groenvoorziening of een bestemming verkeersdoeleinden. 

Hiernaast hebben deze gronden natuurlijk een waterkerende functie als primaire waterkering.  
 
De waterkerende functie van de Hasselterdijk komt na de realisatie van de in dit 

uitwerkingsplan opgenomen waterkeringen deels te vervallen. De gronden opgenomen in het 
plangebied van dit uitwerkingsplan zullen deze waterkerende functie van de Hasselterdijk als 
primaire waterkering deels overnemen.  

 

2.5 De bebouwingsstructuur 

In het plangebied is het toegestaan om bouwwerken te realiseren ten behoeve van de 
waterkerende functie van de in het plangebied opgenomen gronden.  
Binnen het plangebied van het voorliggende uitwerkingsplan zijn geen mogelijkheden 

opgenomen voor de bouw van woningen en appartementen. De bouwplannen voor woningen 
en appartementen binnen Frankhuis Stadshagen zullen in een ander uitwerkingsplan worden 
opgenomen en dit plan zal een separate planologische procedure doorlopen. 
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3 Beperkingen 
 

3.1 Inleiding 
Alvorens het globale bestemmingsplan "Stadshagen" is opgesteld, heeft een zeer uitvoerig 

onderzoek plaatsgevonden conform het gestelde in artikel 9 van het Besluit op de Ruimtelijke 
Ordening. Daarbij is ingegaan op de doelstellingen en uitgangspunten, de karakteristiek van 
het gebied en de milieu- en civieltechnische aspecten. In het kader van de opstelling van het 

onderhavige uitwerkingsplan en het daarvoor uit te voeren onderzoek wordt verwezen naar 
wat op dat gebied in het 'moederplan' Stadshagen staat vermeld. 
 

3.2 Milieu 

3.2.1 Geluid 

In het plangebied van dit uitwerkingsplan zijn geen geluidsgevoelige bestemmingen 
opgenomen.  

3.2.2 Luchtkwaliteit 
Ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuw te bouwen wijk Stadshagen II heeft onderzoek 

plaatsgevonden naar de luchtkwaliteit op de (te realiseren) hoofdinfrastructuur (rapport van 
KEMA Nederland BV, sept.2005 “luchtkwaliteit locatie Stadshagen II”). Tot de wegen die zijn 
onderzocht behoort de Hasselterweg, evenals de hoofdontsluiting in fase 3 van Stadshagen I 

In het rapport wordt geconcludeerd dat de grenswaarden, zowel voor de situatie 2005 als 
2015, in geen enkele situatie worden overschreden. Ook het aantal overschrijdingen van de 
daggemiddelde grenswaarde op een aantal plekken blijft binnen de norm. 

3.2.3 Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico´s die ontstaan als gevolg van bij het 

gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of over het 
water en door buisleidingen. Voorbeelden zijn LPG, chloor en giftige gassen. 
Het extern veiligheidsrisico kent twee grootheden die van belang zijn en waaraan plannen 

getoetst dienen te worden. Het gaat om het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico 
(GR). Het plaatsgebonden risico wordt weergeven als een contour rondom een risicovolle 
activiteit en wordt uitgedrukt in een kans/jaar. Een kans van 10-6/jaar vormt de grenswaarde. 

Bouwen van kwetsbare bestemmingen (wonen en winkelcentra) binnen deze 10-6/jaar contour 
is niet toegestaan. Het groepsrisico geeft de kans aan dat een groep mensen van een 
bepaalde omvang overlijdt als gevolg van een calamiteit in een inrichting of op een vervoersas. 

De norm is de oriënterende waarde welke verschilt per groepsgrootte. 
In de omgeving van dit uitwerkingsplan zijn geen risicovolle activiteiten of inrichtingen 
aanwezig die ervoor zorgen dat het plaatsgebonden risico de 10-6/jaar overschrijdt.  

Ten aanzien van het groepsrisico is de spoorlijn Zwolle-Kampen relevant. Uit de "Risicoatlas 
Spoor" blijkt dat er op het moment van publicatie (1998) geen vervoer van gevaarlijke stoffen 
plaatsvond over het betreffende baanvak. Uit gegevens van ProRail waarin een beleidsvrije 

marktprognose wordt gegeven over het toekomstige vervoer van gevaarlijke stoffen over het 
Nederlandse spoorwegennet blijkt dat ook in de toekomst over de betreffende lijn geen vervoer 
van gevaarlijke stoffen zal plaatsvinden. Er is daarom geen groepsrisico. 
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Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt primair plaats over de door de gemeente Zwolle 
aangewezen "Route gevaarlijke stoffen". Deze route loopt over de IJsselallee en is op grote 
afstand van het uitwerkingsplan gelegen. Transporten die op adressen buiten deze route hun 

lading moeten afleveren of innemen hebben steeds een ontheffing nodig van de gemeente. 
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4 Juridische aspecten 

4.1 Inleiding 

In de gemeente Zwolle is een uniformering gaande waar het de opstelling van bestemmings-
plannen betreft. Zowel de indeling van de toelichting als ook de toekenning van bestemmingen 

en de wijze van weergave op de bestemmingsplankaart is daarmee gemoeid. Dit uitwerkings-
plan is grotendeels volgens versie 12a van het Handboek uitgevoerd. Het betreft dan met 
name de voorschriften en de opbouw van de plankaart.  

 
Een uitwerkingsplan maakt deel uit van het bestemmingsplan waarop het is gebaseerd en 
bevat alleen voorschriften indien nodig . De voorschriften van het bestemmingsplan 

"Stadshagen" blijven dus van toepassing. Dit uitwerkingsplan bevat enkele eigen voorschriften. 
Op deze wijze worden er bouwtitels verstrekt, zijn de bouwplannen toetsbaar en geven 
eveneens een beheersfunctie aan het uitwerkingsplan. De voorschriften bestaan uit drie 

hoofdgroepen: de inleidende bepalingen (artikel 1 en 2), bepalingen voor basisbestemmingen 
(artikel 3, 4 en 5), aanvullende bepalingen voor dubbelbestemmingen (artikel 6) en de overige 
bepalingen (artikel 7). 

 
Artikel 1: Begripsbepalingen 
De begripsomschrijvingen zijn onmisbaar voor een juiste interpretatie van de voorschriften. In 

het uitwerkingsplan is uitsluitend een aantal aanvullende begripsbepalingen opgenomen.  
 
Artikel 2: Wijze van meten 

Dit artikel geeft aan hoe de wijze van meten binnen de bestemmingen plaatsvindt. 
 
Artikel 3: Verkeers- en verblijfsdoeleinden VV 

De bestemming “Verkeers- en verblijfsdoeleinden” is gegeven aan de verblijfsstraten, voet-, 
fiets- en fiets/bromfietspaden, parkeervoorzieningen, groen- en speelvoorzieningen. De 
collectieve inzamelingspunten van het huisvuil kunnen ook in dit gebied worden gerealiseerd.  

De exacte regeling is in de voorschriften terug te vinden. 
 
Artikel 4: Groenvoorzieningen G 

Binnen deze bestemming zijn groenvoorzieningen, voet- en fietspaden en speelvoorzieningen 
mogelijk. 
 

Water 5: Water WA 
Binnen deze bestemming is het oppervlakte water gelegen.  
 

Artikel 6: Waterstaatsdoeleinden (dubbelbestemming) 
Binnen deze dubbelbestemming zijn de primaire waterkeringen opgenomen.  
 

 

 

10



12 

 

Datum mei 2008 

Titel Uitwerkingsplan Stadshagen,                                           
Waterkeringen Frankhuis 

 

 

 

11

5 Economische uitvoerbaarheid 
 

Volgens artikel 9 van het Bro dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan onder meer 
een onderzoek te worden ingesteld naar de uitvoerbaarheid van het plan. Het onderhavige 
uitwerkingsplan kan worden gerealiseerd binnen de grondexploitatie van het bestemmingsplan 

Stadshagen en is daarmee uitvoerbaar.  
 
 

6 Overleg  

6.1 Uitkomsten overleg 

Conform het bepaalde in artikel 24 van het bestemmingsplan “Stadshagen” zal het 
uitwerkingsplan twee weken ter visie worden gelegd. Binnen deze periode van tervisielegging 

kunnen belanghebbenden hun zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders.   
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