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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Samenvatting

Door het opstellen van dit bestemmingplan wordt de realisatie van een gebied van circa 8 hectare ten
behoeve van zonnepanelen mogelijk. Deze ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan de opwekking
van 'groene' energie voor de gemeente Zwolle en het terugdringen van CO 2.

1.2

Aanleiding

Zwolle is een stad die volop in ontwikkeling is. Zwollenaren met grote en kleine initiatieven brengen de
stad tot bloei. Een sociale stad, waar mensen naar elkaar omzien. Een aantrekkelijke stad met een
levendige historische binnenstad en een goed economisch klimaat. Zwolle, een stad in duurzame
verbinding met het groen in de stad en het overal aanwezige water. Een zelfbewuste stad die van
betekenis is voor de regio. Kortom, Zwolle is een stad met een stevig sociaal, duurzaam en economisch
fundament.
In Zwolle zijn veel inwoners actief in kleinschalige duurzame projecten in buurten en wijken. Met effect
op het milieu én op werkgelegenheid, woonlastenvermindering en onderlinge verbondenheid. We zien
synergie in de organisatie op buurtniveau van zorg en welzijn en duurzame initiatieven.
Zwolle wil actief particuliere initiatieven opzoeken, faciliteren, stimuleren en ondersteunen
Initiatiefnemer is voornemens om hieraan ook een steentje bij te dragen door een Zonneweide van
circa 8 hectare te realiseren op de voormalige Wezo locatie aan de Herfterlaan 2 te Zwolle. De gronden
zijn in eigendom van Herfte Beheer BV.
Deze functiewijziging is niet mogelijk binnen het ter plaatse geldende beheersverordening. Om de
Zonneweide toch te kunnen realiseren is dit bestemmingsplan opgesteld.

1.3

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van Zwolle, ter hoogte van de splitsing van spoorlijn Zwolle
- Leeuwarden/Groningen en spoorlijn Zwolle - Dalfsen.

Globale ligging plangebied (bron google earth)
De locatie, grenzend aan de spoorlijn vanuit Zwolle naar het noorden van Nederland, en onder de
hoogspanningszone is gelegen aan de Herfterlaan 2 te Zwolle.
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Luchtfoto (bron google earth) met globale plangrens

1.4

Geldend bestemmingsplan

Het plangebied ligt in het planologische regime van de beheersverordening Buitengebied - Herfte,
Wythmen. Dit plan is op 1 juli 2013 vastgesteld door de raad. De betreffende gronden hebben in het
geldende plan de bestemming 'Agrarisch' met de aanduiding 'tuinbouw', de dubbelbestemmingen
'Waarde - Landschap reliëf' en 'Leiding - Hoogspanningsverbinding.

Uitsnede geldend beheersverordening

Vastgesteld
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Hoofdstuk 2
2.1

Beleidskader

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het van belang zijnde het ruimtelijk rijks-, provinciaal- en
gemeentelijk beleid.

2.2

Ruimtelijk beleid

2.2.1

Rijksbeleid

Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur (hierna: SVIR) vastgesteld. Daarmee is
het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid zoals uiteengezet in de SVIR van kracht geworden. De SVIR
geeft de ambitie aan voor Nederland in 2040. Die ambitie is vertaald in doelen voor de middellange
termijn tot 2028.
Uitgangspunt van de SVIR is decentraal wat kan, centraal wat moet. Bij het bepalen van wat centraal
moet, zijn slechts 13 rijksbelangen omschreven. Een rijksverantwoordelijkheid is slechts dan aan de
orde, als:
 een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en
gemeenten overstijgt, of;
 over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan, of;
 het een onderwerp betreft dat provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog
afwentelingsrisico kent ofwel in beheer bij het Rijk is.
Nederland duurzame energiebronnen
Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoor-ziening en het geschikt
maken van de elektriciteitsinfrastructuur op de langere termijn voor meer decentrale opwekking van
elektriciteit.
In de Structuurvisie wordt aangegeven dat het aandeel van duurzame energie-bronnen als wind, zon,
biomassa en bodemenergie in de totale energievoorziening omhoog moet. De ambitie is dat Nederland
in 2040 een robuust internationaal energienetwerk kent en dat de energietransitie ver gevorderd is.
Het is primair de taak van provincies en gemeenten om voldoende ruimte te bieden voor duurzame
energievoorziening (zoals zonne-energie en biomassa). Het ruimtelijk rijksbeleid voor (duurzame)
energie beperkt zich daarom enkel tot grootschalige windenergie op land en op zee, gelet op de grote
invloed op de omgeving en de omvang van deze opgave. Voor andere energiefuncties is geen
nationaal ruimtelijk beleid nodig, naast het faciliteren van ontwikkelingen door het aanpassen van weten regelgeving en het delen en ontwikkelen van kennis.
Conclusie
Voorliggend plan moet ruimte gaan bieden aan een zonnepark. Het project levert daarmee een bijdrage
aan de doelstelling uit het rijksbeleid.
2.2.1.1 Ladder voor duurzame verstedelijking
Met de inwerkingtreding van het Barro heeft er ook een wijziging plaatsgevonden van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro). In het Bro is opgenomen dat gemeenten en provincies verplicht zijn om in de
toelichting van een ruimtelijk besluit de zogenaamde 'ladder voor duurzame verstedelijking' op te
nemen, wanneer een zodanig ruimtelijk besluit een nieuwe stedelijke ontwikkeling (zie art. 1.1.1 Bro)
mogelijk maakt. Een zonnepark betreft geen stedelijke functie in de zin van de ladder voor duurzame
verstedelijking, zoals hiervoor genoemd. Toch worden hier de stappen doorlopen voor een zorgvuldige
toetsing van het initiatief.
Trede 1: Regionale behoefte
De eerste stap die de ladder voorschrijft is om te motiveren dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling
voorziet in een actuele regionale behoefte.
Er bestaat een regionale en lokale behoefte om te komen tot een duurzame energievoorziening. De
provincie Overijssel blijft inzetten op de ambitie om het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel naar
20% te laten groeien. De looptijd voor het realiseren van deze ambitie is verlengen naar het jaar 2023.
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Trede 2: Bestaand stedelijk gebied
De tweede stap die de ladder voorschrijft is om te motiveren of de behoefte binnen het bestaand
stedelijk gebied is op te vangen. Daarbij wordt verstaan onder bestaand stedelijk gebied het bestaand
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid,
detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen,
stedelijk groen en infrastructuur.
Binnen bestaand bebouwd gebied zijn geen locaties beschikbaar die op rendabele wijze in projecten
kunnen voorzien. Het huidige bestemmingsplanbeleid van de gemeente staat dergelijke ontwikkelingen
al een aantal jaren toe, waarbij dit niet tot voldoende ontwikkelingen heeft geleid.
Trede 3: Aanbod multimodale locaties buiten bestaand stedelijk gebied
De derde stap die de ladder voorschrijft moet worden doorlopen als de behoefte niet binnen het
bestaand stedelijk gebied kan worden opgevangen.
De beoogde ontwikkeling wordt gerealiseerd aan de rand van bestaand stedelijk gebied. De ontsluiting
voor het zonnepark heeft geen verkeersaantrekkende werking en daarom behoeft deze stap niet verder
te worden uitgewerkt.
2.2.1.2 Energieakkoord voor duurzame groei
In september 2013 sloten meer dan 40 organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. Eén van
de doelen is het vergroten van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4%) naar
14% in 2020. Een verdere stijging van dit aandeel naar 16% is beoogd in 2023. Om dit te bereiken, is
een tiental pijlers geformuleerd. Pijler 3: gaat over het stimuleren van decentrale duurzame energie,
waaronder zonne-energie. In het Energieakkoord is aangegeven dat voor deze vorm vooral
belemmeringen weggehaald moeten worden.
Belemmeringen zijn onder meer (niet uitputtend) een goede ruimtelijke inpassing om belemmeringen bij
vrijwaringsgebieden waar mogelijk weg te nemen, het actualiseren van bouwregelgeving aan een
grotere inzet van hernieuwbare energie, het actualiseren van vergunningsprocedures gericht op
snellere toepassing van innovaties en het verkorten van project doorlooptijden.
De realisatie van circa 8 hectare zonnepanelen draagt bij om het gestelde doel van 14% in 2020 te
halen.
2.2.2

Provinciaal beleid

2.2.2.1 Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie Overijssel is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van
Overijssel. Het is op 1 juli 2009 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 september 2009 in werking
getreden. Leidende thema’s zijn duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. De provincie zet in op een
innovatieve en duurzame energievoorziening waarbij in 2020 een aandeel van 20% duurzame energie
is gerealiseerd en in 2017 een reductie van 30% van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990.
Zonne-energie
Zonne-energie vindt haar toepassing vooral in combinatie met bebouwing. De provincie ziet goede
innovatieve mogelijkheden voor toepassing van zonnepanelen op agrarische bestemmingen, rekening
houdend met gebiedskenmerken.
Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie
Ruimtelijke initiatieven in de groene omgeving (het buitengebied) die niet passen in geldende
bestemmingsplannen moeten worden getoetst aan de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel.
Hierin is een uitvoeringsmodel opgenomen, waaruit ook blijkt of bij bepaalde ontwikkelingen de
‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ (KGO) moet worden toegepast. Dit moet in ieder geval bij
nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen (zie .3.2.2).
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Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie
Generiek beleid
Generieke (algemene) beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen
nodig dan wel mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een
bepaalde voorziening. Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor
waterveiligheid, randvoorwaarden voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden,
bescherming
van
de
ondergrond
(aardkundige
en
archeologische
waarden),
landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale Landschappen,
Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur (groen blauwe hoofdstructuur) etc. De generieke
beleidskeuzes zijn veelal normstellend.
Ontwikkelingsperspectieven
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn geschetst
in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. Met de
ontwikkelingsperspectieven wordt de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de provincie Overijssel vorm
gegeven.
Hiervoor gelden de gebiedskenmerken als onderligger. Dit vraagt maatwerk op lokaal niveau. Bij
doorvertaling naar gemeentelijk niveau betekent dit dat er variaties en detailleringen kunnen
voorkomen.
Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de
Omgevingsvisie Overijssel 2009 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en
stedelijke omgeving.
Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit
model is gebaseerd op drie niveaus, te weten:
1. generieke beleidskeuzes;
2. ontwikkelperspectieven;
3. gebiedskenmerken.

Vastgesteld
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Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.
Generieke beleidskeuzes
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel
mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde
voorziening. Ook wordt in deze fase de zgn. 'SER-ladder' gehanteerd. Deze komt er kort gezegd op
neer dat eerst bestaande bebouwing en herstructurering worden benut, voordat er uitbreiding kan
plaatsvinden.
Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden
voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond
(aardkundige en archeologische waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve
veehouderij, begrenzing van Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische
Hoofdstructuur en verbindingszones etc. De generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend.
Ontwikkelingsperspectieven
Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen
ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In
de Omgevingsvisie is een spectrum van zes ontwikkelperspectieven beschreven voor de groene en
stedelijke omgeving. Met dit spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie
beschreven beleids- en kwaliteitsambities.
De ontwikkelperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar
generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de
ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en bieden de nodige
flexibiliteit voor de toekomst.
Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch
cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisure-laag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –
opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een ontwikkeling invulling krijgt. Aan de
hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en er
behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden.
Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
Het generieke beleid en de ontwikkelingsperspectieven sluiten de genoemde initiatief voor de
opwekking van zonne-energie in de groene omgeving niet bij voorbaat uit. Het initiatief is niet mogelijk
in gebieden die zijn aangewezen als bijvoorbeeld Natura 2000-gebied of als Ecologische
Hoofdstructuur. Daarnaast is van belang 'hoe' een ontwikkeling invulling krijgt. Bij het uitwerken van de
plannen die niet passen in geldende bestemmingsplannen moet worden aangesloten op
gebiedskenmerken.
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch
cultuurlandschap, stedelijke laag en de lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en
–opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen.
De 'Natuurlijke laag'
Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze vormen de
basis voor het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen
op de natuurlijke laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer mede
beeldbepalend worden. Ook in steden en dorpen kan dit bijvoorbeeld worden vormgegeven in nieuwe
waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en dorp.
Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de ´Natuurlijke laag' aangeduid met het gebiedstype
"Dekzandvlakte en ruggen", zie navolgende afbeelding.
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De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel meer
sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem en door
beplanting met ‘natuurlijke’ soorten. En door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in
gebiedsontwerpen.
Als ontwikkelingen plaatsvinden, dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de
hoogteverschillen en het watersysteem. Beide zijn tevens uitgangspunt bij (her)inrichting. Bij
ontwikkelingen is de (strekkings)richting van het landschap, gevormd door de afwisseling van
beekdalen en ruggen, het uitgangspunt.
Toetsing van het initiatief aan de 'Natuurlijke laag'
In het plangebied is sprake van de ontwikkeling van een zonnepark. Hierbij wordt rekening gehouden
met de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat. Tevens wordt rekening
gehouden met het natuurlijke watersysteem en natuurlijke gebiedseigen beplanting.
De 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'
In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke
omstandigheden en die ten nutte maakt. Hierbij hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld.
Wel zijn we ze in de loop van de tijd gaan waarderen om hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral
herkenbaarheid, contrast en afwisseling worden gewaardeerd. De ambitie is gericht op het
voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen door óf
versterking óf behoud óf ontwikkeling of een combinatie hiervan.
De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de "Laag van het agrarisch cultuurlandschap" deels
aangeduid met het gebiedstype 'Maten en flierenlandschap' en deels 'Oude hoevenlandschap', zie
navolgende afbeelding.
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'Maten en flierenlandschap'
Het maten en flierenlandschap is het laaggelegen kleinschalig landschap dat zich langs de beken, in de
natuurlijke laagten heeft ontwikkeld. Langs de ontwateringssloten haaks op de beek werd vaak hakhout
aangeplant. Dit diende tevens als perceelsafscheiding – daar, waar de ontwateringssloot niet altijd
watervoerend – was in geval van beweiding. Rond de beek ontstond een lineair landschap, met
daaromheen in de natte laagtes een matenlandschap. Het Maten en Flierenlandschap is veelal de
contramal van het essenlandschap en het oude hoevenlandschap en was daar functioneel aan
verbonden.
Als ontwikkelingen plaats vinden in of nabij het Maten en Flierenlandschap, dan dragen deze bij aan
versterking van het historische lineaire landschap met open ‘kamers’ en coulissen, aan accentuering
van de overgang naar hogere gronden, de toegankelijkheid, de beleefbaarheid en het vasthouden van
water.
'Oude hoevenlandschap'
De ambitie is het kleinschalige, afwisselende oude hoevenlandschap vanuit de verspreid liggende
erven een ontwikkelingsimpuls te geven. Deze erven bieden veel ruimte voor landbouw, wonen,
werken, recreatie, mits er wordt voortgebouwd aan kenmerkende structuren van het landschap: de
open esjes, de routes over de erven, de erf- en landschapsbeplantingen. Binnen deze structuren zijn er
vol op mogelijkheden om een functioneel grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap te
ontwikkelen.
Toetsing van het initiatief aan de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'
Er is hier sprake van een gebied ten behoeve van zonnepanelen. Het versterken van landschappelijke
elementen en de ontwikkeling van een kleinschalig landschap is dan ook niet aan de orde. Wel is met
het ontwerp rekening gehouden met de kenmerkende structuren van het landschap door de
landschappelijke structuren en paden in het gebied hierbij aan te laten aansluiten.
De 'Stedelijke laag'
De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart aangegeven als "informele trage netwerk", zie navolgende
afbeelding.

Verschuiving in het verplaatsingsgedrag van auto naar fiets. Opheffen van de discontinuïteiten in het
padennetwerk. Een schaalniveau hoger: het fiets- en wandelpaden netwerk wordt op niveau van de
regio geïntegreerd tot een compleet systeem onder andere door de aanleg van fietssnelwegen.
Verbinden van kernen met het buitengebied, ommetjes, gericht op het beleefbaar maken van de directe
leefomgeving en het landschap en het verknopen van dit netwerk aan overstapplaatsen aan de hoofden regionale infrastructuur. De ligging en de dichtheid van het netwerk worden ingezet om de intensiteit
van het gebruik te sturen. Erfgoed langs het informele trage netwerk wordt benut om de toeristische
aantrekkelijkheid van gebieden te vergroten.
Toetsing van het initiatief aan de 'stedelijke laag'
Het gebied zal door de voet/fiets paden gericht zijn op het beleefbaar maken van de directe
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leefomgeving. Door de paden en de educatieve informatie die langs routes kan worden weergegeven
wordt de toeristische aantrekkelijkheid van de omgeving vergroot.
De 'Lust- en leisurelaag'
Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Lust- en leisurelaag' aangemerkt als 'stads- en
dorpsrandgebieden', zie navolgende afbeeldingen.

Verbind ontwikkeling van woon-, werken recreatiemilieus in de stads- en dorpsranden aan hun
omgeving met landschappelijke structuren en routes.
Stimuleer integrale projecten waarin stedelijke programma’s en landschappelijk raamwerk gelijktijdig
worden ontwikkeld en gerealiseerd. Tegengaan van verrommeling in de randzones. Bijdragen aan
aantrekkelijke mix woon-,werk en recreatiemilieus.
Toetsing van het initiatief aan de 'Lust- en leisurelaag'
Door de ontwikkeling van het gebied met agrarische gronden waar de schapen met lammeren onder de
zonnepanelen kunnen dartelen en grazen, met daartussen door voet/fiets paden die aansluiten op het
bestaande net ontstaat een aantrekkelijk gebied om te vertoeven. Dit wordt nog extra versterkt doordat
men het gebied een educatieve functie wil geven voor zowel ouderen als ook voor schoolkinderen.
Toetsing van het initiatief aan het provinciaal beleid
Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen invulling van het gebied met o.a.:
 zonnepanelen waaronder schapen grazen;
 fiets- en wandelpaden;
 recreatieve en educatieve voorzieningen.
een multifunctionele invulling wordt gegeven aan het in verval geraakte gebied. De locatie is uniek voor
de realisatie van het zonnepark, gelegen onder de hoogspanningsmasten, naast de spoorbaan en
gelegen aan de rand van Zwolle. Tevens wordt een positieve bijdrage gegeven aan de opwekking van
'groene'energie.
De ruimtelijke ontwikkeling is daarom in overeenstemming met het in de Omgevingsvisie Overijssel
2009 verwoorde en het in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.
2.2.2.2 Nieuwe Energie Overijssel (NEO)
Nieuwe Energie wordt in Overijssel opgewekt uit zon, wind, biomassa en bodem. In 2023 wil de
provincie 20% Nieuwe Energie beschikbaar hebben voor gebruik thuis en in bedrijven. Het opwekken,
transporteren, besparen en slim gebruiken van groengas, biogas, duurzame elektra en warmte staan
centraal in het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO).
Wat wil de provincie Overijssel voor 2023 bereiken?
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Het totale energiegebruik in Overijssel is ruim 100 PetaJoule(PJ) per jaar.
Doel besparing voor 2023:
3,8 PJ energiebesparing in woningen
1,3 PJ energiebesparing in bedrijven
Doel opwekking nieuwe energie voor 2023:
9,3 PJ bio-energie
1,1 PJ windenergie
0,8 PJ zonne-energie
1,0 PJ bodemenergie
De provincie wil deze doelstelling behalen door:
 Energiepioniers een podium bieden.
 Lokale energie-initiatieven van intoners stimuleren.
 Energiemaatregelen bij ondernemingen aanjagen.
 Kennisverspreiding tussen branches, industrie en kennisinstellingen bevorderen.
 Energieneutraal Renoveren bevorderen.
 Stimuleren van proeftuinen voor energieopslag, slimme netten en zonnevelden.
 Verduurzaming en uitbreiding van warmtenetten en aardwarmteprojecten.
 Ontwikkeling en toepassing van innovatieve technieken stimuleren.
2.2.2.3 Overijssel werkt
De ontwikkelingen in de samenleving - onder andere op demografisch, economisch en technologisch
terrein - stelt de provincie voor uitdagingen. De provincie wil anticiperen op deze veranderingen om de
kwaliteiten die bijdragen aan het wonen, werken, ondernemen, sporten en recreëren in Overijssel te
borgen.
Dit kan én wil de provincie niet alleen. Onder het motto "Overijssel Werkt!" is het de ambitie om,
gezamenlijk met partijen in de Staten en partners - bedrijfsleven, kennisinstellingen, medeoverheden,
maatschappelijke organisaties en inwoners - aan de slag te gaan. Dit doet de provincie vanuit een open
en uitnodigende houding, wetende dat een bundeling van krachten tot het beste resultaat voor de
Overijsselse samenleving zal leiden en vanuit het besef dat we elkaar nodig hebben om de gewenste
vooruitgang te boeken.
In het coalitieakkoord 2015 - 2019 zijn afspraken gemaakt over een aantal belangrijke zaken, zoals
over energie en duurzaamheid.
De provincie vindt de energietransitie van groot belang om een groene groei van de economie mogelijk
te maken. Duurzame opwekking, besparing en hergebruik gaan namelijk hand in hand met nieuwe
economische kansen. Dit leidt tot werkgelegenheid, goedkoper wonen, efficiënter ondernemen en een
gezonde leefomgeving. De provincie combineert de gewenste energietransitie met het stimuleren van
werkgelegenheid.
De provincie blijft zich inzetten op de ambitie om het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel naar
20% te laten groeien. De looptijd voor het realiseren van deze ambitie is verlengd naar het jaar 2023.
Hierdoor kan de provincie binnen de huidige beschikbare budgetten beter inspelen op initiatieven van
burgers, organisaties en bedrijven in Overijssel die een belangrijke bijdrage willen leveren aan het
realiseren van deze doelstelling van de provincie.
2.2.2.4 Energiefonds Overijssel
De provincie Overijssel heeft om de ambitieuze doelstelling voor nieuwe energie het Energiefonds
Overijssel opgezet om zo samen met bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties
deze doelstelling te kunnen realiseren.
Een nadrukkelijk doel van Energiefonds Overijssel is om financiële bijdragen te leveren aan projecten
die niet in aanmerking komen voor volledige reguliere financiering. Dat gebeurt op twee manieren: via
participaties (Energiefonds Overijssel I B.V.) en via leningen en garanties (Energiefonds Overijssel II
B.V.). Energiefonds Overijssel treedt op als medefinancier en helpt zo nieuwe energie projecten te
realiseren.
Dit bedrag wordt uitgezet via:
 Energiefonds Overijssel I B.V. via participaties.
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 Energiefonds Overijssel II B.V. via leningen en garanties.
Om in aanmerking te komen voor een financiering uit Energiefonds Overijssel moeten een aantal
stappen worden doorlopen te weten:
 Kennismaking.
 Beoordeling.
 Advies commissie.
 Afsluiten contract.
 Monitoring en rapportage.
Energiefonds Overijssel heeft een duidelijke focus. Deze ligt op projecten die een goede kans hebben
om op korte tot middellange termijn de doelstelling van het fonds te realiseren. De doelstelling van het
fonds is energie besparen en nieuwe energie opwekken uit duurzame bronnen.
2.2.2.5 Opwekking zonne-energie in Overijssel 2016-2023
De provincie wil zich blijven inzetten om het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel naar 20% te
laten groeien in 2023. Om in 2023 20% hernieuwbare energie op te wekken, is 3 à 4 petajoule (PJ)
hernieuwbare electriciteit nodig. Hiervan zal 2 à 3 PJ hernieuwbare electriciteit worden opgewekt uit
zonne-energie. Op basis van internationale groeicijfers, is de inschatting dat in 2023 1,6 PJ electriciteit
met zonne-energie kan worden opgewekt. Deels op daken de deels op de grond. Om de doelstelling te
halen, stimuleerd de provincie Overijssel zonnepanelen op daken en heeft de provincie nieuw beleid
gemaakt voor grondopstelling (zie www.omgevingsvisie.nl).
Om de doelstelling te halen gaat men uit van:
 350 hectare zonnepanelen op daken.
 300 tot 600 hectare zonnepanelen op de grond.
Het particulier initiatief om 8 hectare zonnepanelen op de grond te realiseren, levert een positieve
bijdrage om de doelstelling te halen.
Conclusie
De realisatie van de zonneweide draagt bij om de doelstellingen van de provincie Overijssel te behalen.
2.2.3

Gemeentelijk beleid

2.2.3.1 Coalitieakkoord 2014 - 2018
Op 16 mei 2014 is door de fractievoorzitters het Coalitieakkoord 2014 - 2018 ondertekend.
Zwolle staat voor een schone en groene stad. Zij stimuleren en sluiten zoveel mogelijk aan bij de
initiatieven uit de samenleving.
De gemeente heeft al geïnvesteerd in verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering, maar de totale
opgave blijft fors en verbreding is noodzakelijk. Daarom stimuleert de gemeente initiatieven die fossiele
energieverspilling tegengaan, zoals Blauwvingerenergie.
2.2.3.2 Stichting Milieuraad Zwolle
Om te bekijken wat de gevolgen zijn voor het grondgebruik als alle energie duurzaam wordt opgewekt,
is voor de verschillende energievormen berekenend hoeveel grondoppervlak er nodig is om dat te
produceren.
De energie die in Zwolle gebruikt wordt is berekend met de gegevens van het CBS voor het
energiegebruik in Nederland in het jaar 2011. In Zwolle woont 0,73% van de Nederlandse bevolking en
omdat het energie gebruik veroorzaakt wordt door menselijke activiteiten heeft de gemeente Zwolle de
keus gemaakt om 0,73% van het energie gebruikt in Nederland toe te rekenen aan Zwolle..
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Uit onderzoek blijkt dat met inzet van moderne technieken het technisch mogelijk is om op het
gemeentelijke grondgebied alle energie duurzaam te produceren voor Zwolle. Daarbij is alvast
geanticipeerd op de verwachte technische ontwikkelingen.
Met een combinatie van zonnepanelen en windturbines is een oppervlak nodig zo groot als de hele
stad, inclusief de industrieterreinen, de wegen, de parken etc..
Met inzet van grootschalige en planmatige energiebesparing in de woningbouw, industrie en vervoer
moet het mogelijk zijn om de oppervlakte van het energiepark te verkleinen. Maximaal is een besparing
van ongeveer 30% te bereiken.
De benodigde grondoppervlakte kan dan worden gereduceerd tot ongeveer 3,5 x 3,5 km. Voorwaarde
voor e.e.a is wel, dat elektriciteit gebufferd kan worden.
Het plangebied heeft een oppervlakte van 8 hectare. De opbrengst door zonnepanelen is per hectare
2,3 TJ. Totaal levert het plangebied 18,4 TJ en draagt bij aan een positieve bijdrage aan duurzame
energie.
2.2.3.3 Structuurplan Zwolle 2020
Het structuurplan dat op 16 juni 2008 door de raad is vastgesteld geeft de gemeentelijke visie op de
gewenste sociale, economische en ruimtelijke structuur in 2020 weer. Het Structuurplan verwoordt niet
alleen een kwantitatieve opgave, maar heel nadrukkelijk ook een kwalitatieve opgave. De visie wordt
uiteengerafeld in programma's voor de verschillende beleidsterreinen. De globale visies op de
toekomstige sociale, economische en ruimtelijke structuur zijn uitgewerkt tot de kern van het
structuurplan: de plankaart met een beschrijving in hoofdlijnen van de meest gewenste ontwikkelingen
voor de komende vijftien jaar.
De gemeente wil er voor zorgen dat er zorgvuldig en verantwoord omgegaan wordt met eindige
natuurlijke hulpbronnen. De gemeente wil er naar streven de CO2 uitstoot terug te dringen.

Uitsnede structuurplan
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De visie voor het plangebied is volgens het structuurplan 'woonclusters met landschapsbouw' en
'gemengd landelijk gebied'. In het structuurplan wordt behalve de opmerking dat de gemeente de CO 2
uitstoot wil terugdringen niet ingegaan op duurzaamheid. De ontwikkeling van een park met
zonnepanelen in het kader van duurzaamheid had anno 2008 (Structuurplan) nog geen prioriteit. Anno
2017, wil de gemeente 20% van de gebruikte energie duurzaam opwekken.
Voorgenomen ontwikkeling van een park met zonnepanelen draagt positief bij aan het opwekken van
duurzame energie.
2.2.3.4 Agenda Duurzaamheid Zwolle
In mei 2015 is de Agenda Duurzaamheid Zwolle opgesteld. Voor de Agenda Duurzaamheid is in het
bijzonder de agenda voor een toekomstbestendige stad belangrijk: het college richt zich op de lange
termijn, toekomstbestendig. Dan gaat het niet alleen om energie en milieu, maar ook over duurzame
ruimtelijke ontwikkeling en beheer, bedrijvigheid, participatie en sociale cohesie en financieel
rentmeesterschap. Deze brede benadering blijkt uit de waardering voor kleinschalige duurzame
projecten in buurten en wijken met effect op het milieu én op woonlastenvermindering, werkgelegenheid
en onderlinge verbondenheid. De uiteindelijke ambitie is dat Zwolle steeds meer zelf in haar behoeften
kan voorzien.
Om te bewerkstelligen dat mensen, instellingen en bedrijven toekomstbestendige beslissingen (gaan)
nemen zijn voor Zwolle de volgende opgaven essentieel:
 Meer mensen zijn zich bewust van duurzaamheid.
 Maak het praktisch.
 De overheid kiest zorgvuldig haar rol.
Waar het eerste aandachtsveld zich vooral richt op het individuele bewustzijn, breidt het tweede
aandachtsveld uit naar het collectiviteitsniveau: hoe verhouden we ons tot elkaar en hoe draagt dat bij
aan een duurzame ontwikkeling van Zwolle?
Doelen in 2020 zijn o.a. het realiseren tien zonPV-(privé)projecten, ten opzichte van 1990 een reductie
van 20% van de uitstoot van CO2 bereiken en 20% van de gebruikte energie duurzaam opwekken.
Conclusie
Het particulier initiatief van de realisatie van een park van 8 hectare met zonnepanelen zorgt voor een
positieve bijdrage om de doelstellingen van de gemeente te behalen.

2.3

Archeologisch en cultuurhistorisch beleid

Archeologisch beleid
Het archeologisch beleid is gebaseerd op de Wet op de archeologische monumentenzorg. Deze wet is
per 1 september 2007 in werking getreden. Deze wet voorzag in een nieuwe regeling voor de
archeologie in de Monumentenwet 1988.
Als uitwerking van deze wet heeft de gemeenteraad op 18 augustus 2008 besloten het
archeologiebeleid gemeente Zwolle vast te stellen. Het beleid is uitgewerkt aan de hand van een viertal
kernbegrippen: kenbaarheid, verankering, betaling en kwaliteit. Centraal thema daarbij is dat de
archeologische waarden waar nodig worden beschermd, zonder dat er meer maatschappelijke lasten in
het leven worden geroepen dan noodzakelijk zijn. Het archeologiebeleid Zwolle bevat onder andere de
Archeologische Waarderingskaart Zwolle (welke gebieden hebben een hoge archeologische waarde),
kaders wanneer en hoe archeologisch waardevolle gebieden in het bestemmingsplan worden bestemd
met een dubbelbestemming en de Lokale Onderzoeksagenda Archeologie Zwolle (archeologische
onderzoeksthema's).
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Cultuurhistorisch beleid
In november 2009 stemde de Tweede Kamer in met de beleidsbrief modernisering monumentenzorg
(MoMo). Het behoud en de bescherming van monumenten is hiervan een belangrijk doel én er vindt
een verbreding plaats naar de omgeving. Overal in steden, dorpen en landschappen zijn plaatsen van
herinnering, plaatsen met een bijzondere cultuurhistorische betekenis. Goede ruimtelijke ordening
betekent dat alle belangen die effect hebben op de kwaliteit van de ruimte in de besluitvorming worden
betrokken. Daarom is de eerste pijler van MoMo gericht op cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening.
Om meer vorm en inhoud te geven aan de borging van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening zullen
gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening moeten houden met
cultuurhistorische waarden.
Het Zwolse beleid zoals verwoord in de vastgestelde beleidsnota voor het Zwols monumenten- en
archeologiebeleid (Dynamiek van Oud & Nieuw, 2000) is gericht op de instandhouding van historisch
waardevolle objecten, complexen, openbare ruimte en stedenbouwkundige en landschappelijke
structuren.
Op grond van de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedverordening Zwolle 2010 is het verboden zonder
of in afwijking van een vergunning een beschermd (rijks- of gemeentelijk) monument af te breken, te
verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigingen. Ook is het verboden een beschermd
monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of
in gevaar gebracht.
Conclusie
Het plan is in overeenstemming met het archeologisch en cultuurhistorisch beleid.

2.4

Natuurbeleid en -wetgeving

Natuurbeschermingswet (1998
De Natuurbeschermingswet geeft gebieden een beschermde status. Er wordt onderscheid gemaakt in
NB-wetgebieden en Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR-gebieden). Dat zijn de gebieden die door
Nederland zijn aangemeld bij de Europese Unie in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn
(Europese wetgeving). Die gebieden worden ook wel de 'Natura- 2000 gebieden' genoemd.
Het plangebied grenst niet aan een gebieden met grote natuurwetenschappelijke en landschappelijke
waarden (Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied).
Flora- en Faunawet
Vrijwel alle in het wild voorkomende dieren en een aantal planten worden beschermd door de Flora en
Faunawet. Dat houdt in dat bij planvorming uitdrukkelijk rekening gehouden moet worden met de
gevolgen die ruimtelijke ingrepen hebben voor de instandhouding van beschermde soorten.
Nationaal Natuurnetwerk (NNN)
Het Nationaal Natuurwerk (voorheen EHS) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur
voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven
en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de
Nederlandse natuur. De NNN bestaat uit:
 bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde robuuste
verbindingen;
 landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);
 grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).
Het plangebied ligt op ruime afstand van het NNN-gebieden. De NNN vormt dan ook geen belemmering
voor de onderhavige ontwikkeling.

2.5

Waterbeleid

Europees en nationaal beleid
Duurzaam schoon oppervlaktewater en bescherming van het drinkwater voor de toekomst. Dat zijn heel
in het kort de belangrijkste doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het
e
Waterbeheer 21 eeuw (WB21), die voortaan samengaan via het Nationaal Bestuursakkoord Water.
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Europese Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015
op orde is. In dat jaar moet het oppervlaktewater voldoen aan normen voor bepaalde chemische stoffen
(waaronder de zogeheten prioritaire (gevaarlijke) stoffen). Worden die normen gehaald, dan spreken
we van 'een goede chemische toestand'. Daarnaast moet het oppervlaktewater goed zijn voor een
gevarieerde planten- en dierenwereld. Is dat het geval, dan heet dat “een goede ecologische toestand”.
Hieronder valt ook een groot aantal andere chemische stoffen dan de hierboven al genoemde prioritaire
(gevaarlijke) stoffen.
Voor het grondwater gelden aparte normen voor chemische stoffen. Daarnaast moet de
grondwatervoorraad stabiel zijn en mogen bijvoorbeeld natuurgebieden niet verdrogen door een te lage
grondwaterstand (goede kwantitatieve toestand).
In de geldende Europese richtlijnen en de EU richtlijn Prioritaire Stoffen staat precies omschreven wat
een goede chemische toestand voor oppervlaktewater is. De ecologische doelstellingen stellen de
lidstaten onderling vast in zogeheten (internationale) stroomgebiedbeheersplannen. Voor verschillende
typen wateren gelden verschillende ecologische doelstellingen. In een plas leven bijvoorbeeld andere
planten- en dierensoorten dan in kustwater. Daarom verschillen de ecologische doelen per watertype.
De chemische normen zijn bij ieder water ongeveer hetzelfde, met uitzondering van de nutriënten.
Daarvoor geldt weer wel een benadering die per watertype kan verschillen.
Waterbeheer 21e eeuw
WB21 anticipeert op toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering, bodemdaling en
zeespiegelstijging. Deze ontwikkelingen stellen strengere eisen aan het waterbeheer. In WB21 wordt
uitgegaan van twee principes (tritsen) voor duurzame waterkwantiteit- en duurzaam
waterkwaliteitsbeheer:
 vasthouden, bergen en vertraagd afvoeren;
 schoonhouden, scheiden en zuiveren.
Bij 'vasthouden, bergen en afvoeren' wordt regenwater zoveel als mogelijk bovenstrooms
vastgehouden in de bodem en het oppervlaktewater. Wanneer er toch een wateroverschot ontstaat
wordt het water eerst tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en dan pas afgevoerd. Bij 'schoonhouden,
scheiden en zuiveren' gaat het om een voorkeursvolgorde waarbij de voorkeur uitgaat naar het
voorkomen van verontreiniging (schoonhouden). Als toch verontreiniging ontstaat, moeten schoon en
vuil water zoveel mogelijk worden gescheiden. Ten slotte wordt het verontreinigde water zo goed
mogelijk gezuiverd.
Deltawet
Het doel van de Deltawet, aangenomen op 28 juni 2011, is ons land nu en in de toekomst beschermen
tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening op orde houden.
De afgelopen eeuw is de zeespiegel gestegen, de bodem gedaald en het is warmer geworden. Dat zet
door, blijkt uit de cijfers van het KNMI. Hevigere weersomstandigheden, zoals meer regen en periodes
van droogte, zijn zaken om rekening mee te houden. Het Deltaprogramma is er om de huidige
veiligheid op orde te krijgen en ervoor te zorgen dat ons land is voorbereid op de toekomst. En om
daarbij de juiste maatregelen te nemen voor een veilig en aantrekkelijk Nederland met voldoende
zoetwater. In het Deltaprogramma werken het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen
met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten. Dit gebeurt onder regie van de
Deltacommissaris, waarvan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de coördinerende
bewindspersoon is.
Naast de lopende programma's, zoals Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, Zwakke Schakels Kust en
Hoogwaterbeschermingsprogramma, staan in het Deltaprogramma vijf deltabeslissingen centraal. Deze
beslissingen gaan over de normen van onze belangrijkste dijken en andere waterkeringen en de
strategieën voor onze waterveiligheid, over de beschikbaarheid en verdeling van zoetwater, over het
peil van het IJsselmeer, over de manier waarop gebieden veilig kunnen blijven zonder aan
economische waarde in te boeten en over hoe bij het bouwen van buurten en wijken rekening kan
worden gehouden met water. In 2014 zijn de deltabeslissingen in de Tweede Kamer besproken.
Provinciaal beleid
Provincie Overijssel heeft haar beleid vastgelegd in een omgevingsvisie en de omgevingsverordening.
Op 1 juli 2009 zijn de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening vastgesteld. Hierin is het ruimtelijk
beleid van de provincie vastgelegd, dat onder meer in plaats treedt van het Streekplan Overijssel 2000+
en de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving (VFLO). De Omgevingsvisie heeft tevens de status
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van Regionaal Waterplan onder de Waterwet en het Milieubeleidsplan onder de Wet milieubeheer.
Waterschapsbeleid
Het algemene beleid van Waterschap Drents Overijsselse Delta is verwoord in het Waterbeheerplan
2016-2021, de beleidsnota Leven met Water in Stedelijk Gebied, de Strategische Nota Rioleringsbeleid
2007, Visie Beheer en Onderhoud 2050 en het Beleidskader Recreatief Medegebruik. Het beleid van
het waterschap sluit nauw aan bij de uitgangspunten van WB21. In 2007 is de nota "Leven met Water in
stedelijk gebied" vastgesteld. Deze nota beschrijft de voor het waterschap gewenste situatie in
bestaand en nieuw stedelijk gebied. Om deze situatie te bereiken heeft het waterschap in 2015 het
beheer en onderhoud van deze wateren overgenomen van de gemeente Zwolle. Op watergangen van
Waterschap Drents Overijsselse Delta is de keur van toepassing. In de keur is aangegeven wat wel en
niet mag bij watergangen, waterkeringen en kernzones. Bijvoorbeeld regels voor bouwwerken op of
langs watergangen. De genoemde beleidsdocumenten liggen ter inzage op het hoofdkantoor van
Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook zijn deze te raadplegen op de website: www.wdodelta.nl.
Gemeentelijk beleid
Gemeente Zwolle heeft in de Wateragenda (2015) uitgangspunten vastgelegd om vorm te geven aan
de opgaven rondom water en (aanpassen aan het) klimaat. Gemeente Zwolle heeft haar beleid ten
aanzien van hemelwaterinfiltratie vastgelegd in de gemeentelijke bouwverordening. Verder zijn in het
Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 ontwerprichtlijnen en beleidskeuzes beschreven waaraan
voldaan moet worden.
Conclusie
Het plan is in overeenstemming met het waterbeleid.

2.6

Groenbeleid

Groenbeleidsplan en Structuurplan 2020
Het Groenbeleidsplan, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 1998, geeft aan dat de
hoofdgroenstructuur stevig genoeg moet zijn om duurzaam in stand te worden gehouden. Het groen zal
meerdere functies vervullen, zal natuurwaarden in zich bergen en duidelijk herkenbaar zijn in de stad.
Het netwerk van groene dragers in het Structuurplan 2020 is grotendeels afgeleid van het
Groenbeleidsplan en aangevuld met nieuw structuurgroen dat voor de periode tot 2020 op het
programma staat. Buurtgroen staat niet zelfstandig op de plankaart van het Structuurplan. Wel vormt
het een onlosmakelijk onderdeel van de ruimtelijke opzet en inrichting van woon- en werkmilieus.
Bomenverordening
Voor de bomen geldt de in 2005 vastgestelde Bomenverordening. In de bomenverordening zijn criteria,
weigeringsgronden en voorschriften opgenomen over het (compenseren van het) kappen van bomen.
Het basisprincipe is dat bij kap van bomen herplant plaats vindt; voor iedere gekapte boom een nieuwe
boom.
Voor het vellen van een boom met een omtrek groter dan 30 cm, die staat op een perceel van 400 m²
en groter, is een (kap)vergunning nodig. Onder vellen valt ook het rooien, het verplanten en het
verrichten van handelingen die de dood, ernstige beschadiging of ontsiering van een houtopstand als
gevolg kunnen hebben. Een ernstige beschadiging kan bijvoorbeeld optreden wanneer de wortels
aangetast worden. Daarbij geldt als vuistregel dat de ruimte die bovengronds wordt ingenomen door de
kroon, ondergronds wordt ingenomen door het wortelgestel. Daarom is het niet alleen ongewenst dat er
gebouwd wordt binnen de projectie van de kroon op de grond, maar ook dat daar bijvoorbeeld
verharding wordt aangebracht, wordt afgegraven of opgehoogd. Bomen die, vanwege ouderdom,
omvang, soort of andere redenen bijzonder zijn, staan geregistreerd als bijzondere boom. Voor deze
bomen geldt dat ze in principe niet gekapt mogen worden, tenzij daarvoor een uitzonderlijke reden is.
Voor een kapvergunning is een aparte procedure vereist. Aan de vergunning kunnen voorwaarden
worden verbonden, waaronder aanwijzingen voor herplant.
Conclusie
Het plan is in overeenstemming met het groenbeleid.
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Hoofdstuk 3
3.1

Planbeschrijving

Locatie

Het gebied is gelegen in de directe nabijheid van Zwolle in een strook onder een bestaande
Hoogspanningszone en goed aansluitbaar op het elektriciteitsnet (zie 1.3).

3.2

Landschap

3.2.1

Huidige situatie

1. Geomorfologie
2. Kaart 1905 - 1907
3. Hoogte kaart
4. Kaart 2016
Landschappelijk ligt de locatie in de overgang van de uitbreidende stad naar het landelijk gebied.
Ofschoon er veel stedelijke ontwikkelingen in dit gebied plaatsvinden en hebben plaatsgevonden
(kantorenlocatie, ziekenhuis, stadion, golfbaan, villa-clusters) is de landschappelijke drager nog
herkenbaar. Landschappelijk is dit een (dek)zandgebied met lage rivierduinen en daarop oude hoeven
en kleine essen (oude bouwlanden) en Kampontginningen. De bodem bestaat uit humuspodzolen en
oude
bouwlanddekken
en
daartussen
komontginningen
in
de
vochtige
laagtes
(rivieroverstromingsvlakte).
Kaart 1905/1907
Op de topografische kaart van rond 1900 zien we ten (noord)oosten van de Nieuwe Wetering en de
Wipstrikker allee een natte afwateringszone, met o.m. de Zalnesche Wetering, en hoger gelegen
gedeelten met oude bouwlanden, de Oosterenk en de buurtschap Veldhoek. Het lage open gebied
heeft een onregelmatige blokvormige verkaveling waar de natuurlijke afwatering (Zalnesche wetering,
nu Herfterwetering) nog goed in is te herkennen. Binnen dit gebied zijn op wisselende plekken ook
(hak)houtpercelen geëxploiteerd. Karakteristiek is de openheid met Wilgen-, Els- of Essenbos in de
lage delen in contrast met de meer gesloten bosrijke duinen en enkele buitenplaatsen veelal beplant
met Eik en Beuk.
Kaart 2016
De stad heeft zich verder ontwikkeld en ten oosten van de Centuurbaan is de stedelijke invloed
uitgebreid. Op de Oosterenk heeft zich een kantorenpark ontwikkeld met daaromheen een recreatieve
zone met veel oppervlaktewater. Een strook aansluitend aan de buitenplaats Boschwijk is met bos
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ingeplant en daarachter is recreatie ontwikkeld bij de Wythmenerplas (een zandwinning) en golfterrein ’t
Gagel. Ook hier is veel oppervlaktewater bijgekomen. Het natte karakter van de lage zone is
getransformeerd van een agrarisch open blokverkaveling naar een recreatielandschap in een grillige
verkaveling met veel reliëf, bosjes en solitaire bomen.
Plangebied
Het terrein is voorheen gebruikt voor de sociale werkvoorziening van Wezo. Een gezamenlijk
organisatie van de gemeenten Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle. Gedurende de
gefaseerde uittreding van de Wezo hebben andere bedrijfsmatige gebruikers zich in de reeds
bestaande bebouwing gevestigd. Het perceel waar het tuinbouwbedrijf heeft gezeten ligt er nu braak bij
en wordt niet meer onderhouden en de nog aanwezige bomen zijn/worden verkocht.
De (boom)kwekerij strekte zich naast de spoorlijn Zwolle-Meppel, onder de hoogspanningsleidingen, uit
vanaf de Nieuwe Wetering tot aan de buurtschap Veldhoek. De beperkingen als gevolg van de
hoogspanningsleidingen konden goed gecombineerd worden met het kweken van jonge bomen en
struiken. Rond de kwekerij is een houtsingel aangelegd. Een gedeelte van de kwekerij is vergraven en
heeft een eigen watersysteem met opvangbekken en is door een kade omgeven.
De lage delen van het plangebied liggen op 0,2 – 0,4m +NAP. De hogere delen 0,8 – 1,4m.
Hierna volgt een foto impressie van het gebied.
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Hier na volgt een foto impressie van de omgeving.
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In Bijlage 1 Zonneakker in omgeving wordt de ruimtelijke inpassing weergegeven.
3.2.2 Uitgangspunten bestemmingsplan
Initiatiefnemer wil het gebied een multifunctionele functie geven. Hierbij wordt gedacht aan
duurzaamheid, recreatie met voet/fietspaden, maatschappelijk, educatie en natuur. In het gebied
worden zonnepanelen opgesteld zodanig dat schapen met lammeren eronder kunnen grazen. Door het
gebied komen voet- fietspaden welke gaan aansluiten op de omliggende paden. Langs de paden
komen recreatieve en educatieve voorzieningen voor zowel de jeugd als ook voor ouderen. Er is een
studie landschappelijk inpassingsplan opgesteld door adviesbureau Haver Droeze (zie Bijlage 2 Studie
landschappelijke inpassing) en een tekening opgesteld welke is toegevoegd aan de regels (zie Bijlage 1
Landschappelijk inpassingsplan). Dit bureau voor tuin- en landschapsontwerpen heeft hierbij als
uitgangspunt de landschapskenmerking van het gebied en omgeving aangehouden. Door de uitvoering
van dit landschapsplan, waaronder het gedeeltelijk doorwaadbaar maken van het gebied en de aanleg
van een routestructuur door het gebied ontstaat een waardevermeedring van het gebied.
De realisatie van een zonnepark gelegen onder de hoogspanningszone, langs het spoor en in de stadsen randzone van Zwolle is een unieke invulling van het gebied. De ontwikkeling van het gebied levert
een positieve bijdrage aan de opwekking van 'groene' energie voor de gemeente Zwolle en het
terugdringen van CO2.
In het plan zijn de uitgangspunten van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) gehanteerd. Dit
alles om er voor te zorgen dat de ontwikkeling bijdraagt aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
in het buitengebied van Zwolle. De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) ziet toe op uitbreidingen
van gebiedsvreemde functies in het buitengebied. Desondanks is binnen het plan rekening gehouden
met de volgende uitgangspunten van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving:
1. past de ontwikkeling bij het karakter van het gebied?
2. hoe groot zijn de plannen en de impact op de omgeving?
3. hebben de plannen eigen of ook maatschappelijk belang?
Aan de ene (negatieve)kant van de balans staat het feit dat agrarische gronden worden aangewend
voor een functie die niet per definitie passend is in het buitengebied. Ook heeft het plan de nodige
ruimtelijke impact op de omgeving.
Aan de positieve kant van de balans staat het volgende:
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De ontwikkeling is goed in te passen in het gebied, door uitvoering te geven aan het inrichtingsplan;
Door de inpassing met bomen en groen worden de ecologische verbindingen op de kavel met de
omgeving worden verbeterd..
 Het gebied krijgt geen monofunctionele invulling, maar kent een zekere mate van dubbelgebruik
met aanpalende agrarische functies en recreatie.
 Er ontstaat een recreatieve meerwaarde voor het gebied door de gedeeltelijke openstelling van het
perceel.
 Er ontstaat een recreatieve meerwaarde door het mogelijk maken van een recreatieve
fietsverbinding langs de spoorlijn (het afmaken van de recreatieve route vanaf .
 De plannen hebben een maatschappelijk belang doordat deze functie in belangrijke mate bijdraagt
aan de duurzaamheidsdoelstellingen van zowel Provincie als de gemeente.
Conclusie:
Conclusie is dat de ontwikkeling goed is in te passen in de omgeving en er per saldo sprake is van
balans in de ruimtelijke kwaliteit.
3.2.2.1 Landschappelijke inpassing
Het plangebied wordt met name gekenmerkt door de openheid, ligging onder de hoogspanningszone
en naast de spoorlijn.
De zonnepanelen worden ingepast in de omgeving door ordening in een strak patroon. De panelen
worden niet ingepast met opgaande beplanting, maar blijven grotendeels in het zicht. Alleen de
draagconstructie wordt zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken door de toepassing van extensief
beheerde natuurlijke oevers langs de bestaande sloten/waterlopen met aansluitend een groen,
extensief beheerd schouwpad. Hierdoor wordt de openheid van het gebied niet aangetast. Door de
forse afstand tussen het plangebied en bestaande woningen/erven, is de invloed van de zonnepanelen
op uitzicht van de bewoners zeer klein, waardoor forsere maatregelen niet noodzakelijk zijn.
Onder de zonnepanelen wordt gras ingezaaid. Dit gras kan door schapen kort worden gehouden.

Om de uitgestrektheid van het plangebied in overeenstemming te brengen met de schaal van het
landschap is geleding een goed middel. Er zijn drie delen die landschappelijk verschillen door hun
hoogteligging (A, B en C). Het lage gedeelte (A) draagt bij als het de openheid van het landschap
ondersteunt. Door de panelen zo laag en zo vlak mogelijk te plaatsen en de randen als laag struweel of
rietzone in te richten blijft de ruimtelijke impact klein. De bestaande sloten kunnen gehandhaafd blijven
en als rietstroken zichtbaar zijn tussen de panelen. Het hogere deel kan als contrast door hogere
hakhout-beplanting van de andere delen afgescheiden worden en langs de noordwestzijde kan een
brede singel worden aangelegd. Het vergraven deel (C) is door een kade en beplanting omgeven en
kan een kleinere schaal met bloemrijk grasland met passende soorten krijgen. Hier passen ook
bijenkasten. Lage zonnepanelen, zelfs in een andere richting, kunnen hier het onderscheid met de
andere delen ondersteunen.
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De interne organisatie van de zonneakkers mede in relatie tot de hoogspanningsmasten zal voor de
landschappelijke inpassing zo leesbaar mogelijk dienen te zijn. Op het middelste deel verdient het
aanbeveling om de converter en de klantgebouwen te clusteren bij de hoogspanningsmast. Hierdoor
wordt de akker zo min mogelijk onderbroken en is er één duidelijk concentratiepunt. De geleding in dit
gedeelte kan ook beter ter hoogte van de masten liggen. Op het westelijke deel dient de houtsingel zo
min mogelijk onderbroken te worden. Eén doorsteek is voldoende als toegang tot de akker en
daarnaast kan een voetpad vanaf het Marslandenpad de singel iets noordelijker doorsteken. De drie
toegangen kunnen door één weg verbonden worden waardoor de toegang in deel C een kwartslag kan
draaien.
Toegankelijkheid voor publiek verhoogt de maatschappelijke acceptatie. Een plek waar publiek
informatie kan vinden, even kan rusten en bijvoorbeeld een E-bike op kan laden draagt ook bij aan de
publieke waardering voor de zonne-akker. De meest gunstige plek hiervoor is aan de dwarsverbinding
tussen de Kuyerhuislaan en het spoor (Marslandenpad) ten noorden van de hoogspanningsmast. Hier
kan ook een kleine poel worden aangelegd als drinkplek voor de schapen met een schuilhut.
Transparantie, verzorgdheid en een vriendelijke uitstraling helpen vandalisme te voorkomen. Een
doorzichtige afrastering van 2m hoogte kan worden ingepast in een rietkraag, een meidoorn haag of
een struweelsingel.
Indicatieve inrichting
Door Haver Droeze is een landschappelijke inpassingstekening opgesteld, welke als Bijlage 1
Landschappelijk inpassingsplan aan de regels is toegevoegd.
3.2.2.2 Beeldkwaliteitseisen
Beeldkwaliteitseisen ten aanzien van de zonnepanelen:
 één type zonnepanelen toepassen;
 één plaatsingssysteem toepassen;
 de plaatsing van de zonnepanelen kent één hoofdrichting;
 de zonnepanelen clusteren in rechthoekige opstellingen;
 de maximale hoogte is 4 m;
 eenduidig kleur- en materiaalgebruik.
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3.2.2.3 Reflectie en schittering
Het glazen oppervlak van zonnepanelen kan zorgen voor reflectie en daarmee voor hinder voor de
buren, of gebruikers van de openbare ruimte. In feite de enige milieuhinder die zonnepanelen kunnen
opleveren. De hinder hangt af van de locatie (stand en hoogte spiegelend vlak) en de stand van de zon
(de tijd en de tijd van het jaar). De hinder werkt net als bij een spiegel (maar dan in mindere mate5),
waarin de hoek van de invallende lichtstraal, de hoek van de uitvallende lichtstraal bepaalt. Hoe steiler
de helling van de panelen, hoe groter de kans op hinder. Wanneer de panelen vrij vlak (35 graden of
minder) worden opgesteld, gaat de reflectie veelal omhoog. Dan is er voor de omgeving geen hinder
door reflectie. Logischerwijs is achter de zonnepanelen (noordzijde) ook geen sprake van een
spiegelend effect. De meest rendabele hellingshoek van de zonnepanelen (in de traditionele opstelling)
is in Nederland 35 graden. Steiler leidt tot minder rendement. Bij een symmetrische opstelling (oostwest) wordt een kleinere hellingshoek toegepast van 10 tot 13 graden. Omdat zonnepanelen in een
maaiveldopstelling in de meest ideale stand worden geplaatst, zal de hellingshoek nooit hoger zijn dan
35 graden.
Voor de exacte hoekbepaling zal in het voorjaar van 2017 in overleg met Tennet en Prorail een
proefopstelling worden geplaatst om de juist hoek te bepalen.
Zoals hiervoor is aangegeven, is hinder door reflectie in een maaiveldopstelling niet te verwachten. Wel
is het 'oplichten' van de panelen in de zon zichtbaar. Dit leidt niet tot hinder vanwege het licht, maar
maakt wel dat de zonnepanelen opvallen. Dit oplichten wordt door middel van een coating op de
panelen tegengegaan. Ook wordt door middel van een landschappelijke inpassing het opvallen van de
panelen, waar dit nodig is, voorkomen.
DSM heeft een extra coating om de opbrengst van zonnepanelen te vergroten met circa 4% met als
bijkomstig voordeel dat de panelen minder reflecteren.
Het reflecteren van zonnepanelen bij een hoek tussen de 25 en 35 graden hoeft normaal gesproken
geen problemen te geven voor wat betreft hinderlijke reflectie aangezien de panelen ver genoeg naar
boven gericht zijn om er geen last van te hebben. Er kan hooguit bij een lager gelegen veld dan de
straat/rails afhankelijk van het hoogteverschil hinderlijke reflectie optreden.
Uiteraard kun je als je het hoogteverschil weet de ideale situatie voor de helling van de zonnepanelen
berekenen.

Vastgesteld

29

Bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 2

3.3

Water

Bij ruimtelijke plannen geldt vanaf 1 november 2003 de wettelijke verplichting van een waterparagraaf /
watertoets. De watertoets is één van de pijlers van het Waterbeleid voor de 21e eeuw, waarin aan
water een meesturende rol in de ruimtelijke ordening is toegekend. Met de watertoets wordt beoogd
waterbeheerders vroegtijdig in het ruimtelijke ordeningsproces te betrekken. De watertoets betreft het
hele proces van informeren, adviseren, afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in
ruimtelijke plannen en besluiten.
Het doel van een waterparagraaf is een samenhangend beeld te geven van de wijze waarop in het plan
rekening is gehouden met duurzaam waterbeheer en de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het voorkomen van negatieve effecten op de waterhuishouding staat bij de
watertoets voorop. Dan pas komen inrichtingsmaatregelen en compensatie in beeld.
Invloed op de waterhuishouding
Binnen het plan wordt een veld met zonnepanelen gerealiseerd. Deze zonnepanelen worden op het
maaiveld geplaatst.
Voor het dempen van watergangen / sloten (ook die niet in beheer zijn bij het waterschap) dient altijd
een Watervergunning te worden aangevraagd bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Door de uitvoering van dit plan neemt de belasting van het bestaande rioleringsstelsel niet toe. Het
regenwater kan direct worden geïnfiltreerd in de bodem. Dit levert dus geen problemen op ten aanzien
van de capaciteit van het rioleringsstelsel en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Voorkeursbeleid hemel- en afvalwater bij het afvoeren van overtollig hemelwater is het landelijk beleid
dat het afstromen hemelwater ter plaatse in het milieu moet worden gebracht, dat wil zeggen lozen in
de bodem (infiltratie) of in het oppervlaktewater. Het waterschap heeft de voorkeur om het hemelwater,
daar waar mogelijk, te het infiltreren in de bodem.
Aangezien in dit plan het water volledig wordt geïnfiltreerd voldoet het plan aan de wensen van het
waterschap.
Keurzone
Langs het plangebied ligt de Herfterwetering en deze heeft een keurzone.
Vanaf de insteek van de Herferwetering (SW.20.4) zal 5 meter vrijgehouden moet worden voor
onderhoudswerkzaamheden.
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In deze strook worden geen zonnepanelen geplaatst. Dit wordt door middel van een dubbelbestemming
geregeld in de regels en op de verbeelding (zie Artikel 6 Waterstaat - Waterkering)'

3.4

Natuur

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. Gebiedsbescherming
kan volgen uit de aanwijzing van een gebied. Wat betreft soortenbescherming is de Flora- en Faunawet
van toepassing. Hier wordt onder andere de bescherming van plant- en diersoorten geregeld. Bij
ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de
aanwezige natuurwaarden. Indien hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden
aangevraagd.
In augustus 2016 is door Ecogroen een natuurtoets uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen
realisatie van een veld zonnepanelen langs het spoor bij Herfte.
De Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 verplichten vooraf te toetsen of ruimtelijke
ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en diersoorten en habitats.
Het plangebied betreft gronden van een kwekerij, gelegen onder de kabels van twee
hoogspanningsleidingen. De percelen worden begrensd door kavelslootjes, de Herfterwetering,
beplanting en het spoor. Men wil op de locatie een veld zonnepanelen realiseren. De perceelstructuur
en kavelsloten blijven ongewijzigd.
Beschermde gebieden
Er vinden geen werkzaamheden plaats in of met negatieve effecten op Natura 2000-gebieden,
beschermde Natuurmonumenten, Nationaal Natuurnetwerk (NNN; voorheen EHS) of natuur buiten het
NNN. Het nemen van vervolgstappen is dan ook niet nodig vanuit het oogpunt van gebiedsbescherming
en provinciaal NNN-beleid.
Effectbeoordeling beschermde soorten
 In het plangebied zijn geen beschermde en bedreigde plantensoorten aangetroffen en deze worden
op basis van het veldonderzoek en bekende verspreidingsgegevens ook niet verwacht.
 Er zijn geen bomen of gebouwen aanwezig met daarin potentieel geschikte vaste verblijfplaatsen
van vleermuizen. Wel is mogelijk sprake van een vliegroute en foerageergebied van vleermuizen
langs de spoordijk en/of de Herfterwetering. Aantasting van deze vliegroute is echter niet te
verwachten, aangezien de beplanting en watergang gehandhaafd blijft en bovendien nauwelijks
extra licht- en geluidsverstoring in de nachtelijke uren is te verwachten.
 De Herfterwetering die aan het plangebied grenst maakt deel uit van leefgebied van Otter (Ff-wet
tabel 3). Er is in het plangebied echter geen sprake van verlies aan foerageergebied of
verblijfplaatsen. Op basis van bekende verspreidingsgegevens en het ontbreken van sporen en/of
geschikt leefgebied van andere zwaarder beschermde zoogdieren (zoals Bever, Waterspitsmuis en
Eekhoorn) kunnen vaste verblijfplaatsen van deze soorten worden uitgesloten. Wel zijn verspreid in
het plangebied vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, laag beschermde
grondgebonden zoogdiersoorten zoals Bosmuis, Egel, Huisspitsmuis, Mol, Rosse woelmuis en
Veldmuis te verwachten.
 Broedvogels met jaarrond beschermde nestlocaties zoals Boomvalk, Buizerd of Sperwer zijn niet
aangetroffen en/of te verwachten binnen de invloedsfeer van de activiteiten.
 In het plangebied zijn verder broedlocaties aangetroffen en/of te verwachten van Kleine plevier,
Roodborsttapuit, Merel, Grasmus, Bosrietzanger, Tjiftjaf en Fitis. In de oevers van de watergangen
verder nesten van Wilde eend, Meerkoet en Waterhoen te verwachten.
 In de kavelsloten is voortplanting van laag beschermde, algemene amfibieën zoals Gewone pad,
Kleine watersalamander en Bruine kikker te verwachten. Overwintering van genoemde soorten
wordt binnen het plangebied verwacht in de strooisellaag onder ruigte en onder worteldoek. Het
voortplantingshabitat wordt als gevolg van de plannen niet aangetast. Wel gaat een deel van het
overwinteringsbiotoop (worteldoek) verloren. Zwaarder beschermde soorten worden op basis van
bekende verspreidingsgegevens niet verwacht.
 In de kavelsloten komen mogelijk de beschermde Kleine en Grote modderkruiper (respectievelijk
Ff-wet tabel 2 en 3) voor in lage dichtheden. Andere beschermde soorten zijn niet te verwachten.
 Vaste verblijfplaatsen of voortplantingslocaties van beschermde reptielen en ongewervelden zijn
niet aangetroffen en worden op basis van biotoopkenmerken en bekende verspreidingsgegevens
ook niet in het plangebied verwacht.
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Mitigerende maatregelen en vervolgtraject
 Een vervolgtraject in het kader van de Natuurbeschermingswet en ten aanzien van NNN-beleid is
niet aan de orde.
 Bij de beoogde plannen verdwijnen mogelijk exemplaren en verblijfplaatsen van enkele algemene
en laag beschermde kleine zoogdieren en amfibieën. Voor deze tabel 1•soorten geldt in geval van
ruimtelijke ontwikkelingen automatisch vrijstelling van de ontheffingsplicht. In geval van de
overwinterende amfibieën wordt geadviseerd om in het kader van de wettelijke zorgplicht het
bouwrijp maken te faseren. Door het worteldoek in de actieve periode van amfibieën (april-oktober)
te verwijderen krijgen de dieren de kans om zichzelf in veiligheid te brengen.
 Werkzaamheden die broedbiotopen van aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te
allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door buiten de broedtijd te
werken of de uitvoering in elk geval te starten in de periode voor begin maart en na eind juli. Bij
werkzaamheden in de broedtijd in de invloedsfeer van de plannen kan een broedvogelcheck door
een deskundige uitkomst bieden. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd
(Wilde eend kan bijvoorbeeld nog tot september broedend aanwezig zijn), maar is het van belang of
een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum.
 Zolang er niet in het water of oever gewerkt wordt is schade aan beschermde vissen niet aan de
orde. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan dient een nadere effectbeoordeling te worden
uitgevoerd, mogelijk gevolgd door een ontheffingsaanvraag.
Conclusie
Uit de natuurtoets blijkt dat het aspect ecologie geen belemmering is voor de realisatie van het
zonnepanelenpark. De quickscan natuurtoets is als Bijlage 3 Quickscan natuurtoets toegevoegd bij dit
plan.

3.5

Archeologie

Uit onderzoek blijkt dat de locatie is gelegen in een 10% gebied - nr. 773

"In een 10% gebied zijn de archeologische waarden onbekend. Op basis van de geomorfologische
kaart en de Bodemkaart van Nederland wordt een lage verwachting vermoed. Er kunnen echter wel
belangrijke archeologische waarden in de grond aanwezig zijn. Daarom wordt een proefonderzoek
aanbevolen. Het team archeologie kan vroegtijdig bij planvorming worden betrokken teneinde hier over
te adviseren. Indien tijdens de werkzaamheden archeologische waarden aan het licht komen, wordt in
overleg met het team bezien of en op welke wijze alsnog archeologisch onderzoek kan plaatsvinden.
De kosten zijn in redelijkheid niet aan de veroorzaker toe te rekenen"

Vastgesteld

32

Bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 2
De voetstukken waar de zonnepanelen worden geplaatst worden niet in de grond maar op de grond
geplaatst. Er vindt dus nagenoeg geen bodemingreep plaats een archeologisch onderzoek is dan ook
niet noodzakelijk.

3.6

Milieuaspecten

3.6.1

Bodem

Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. In dat kader heeft de gemeente Zwolle
op 9 december 2008 een bodemfunctieklassenkaart vastgesteld, waarop voor de hele gemeente wordt
aangegeven welke functie de bodem heeft of welke functie in de toekomst wordt nagestreefd. De
functieklassenindeling is gebaseerd op het gebiedsgericht milieubeleid van de gemeente. De volgende
functies worden onderscheiden: wonen, industrie, water, buitendijksgebied, landbouw/natuur en
hoofdwegen. Het plangebied Herfterlaan valt binnen het functieklassengebied landbouw/natuur.
Op 24 augustus 2015 heeft de gemeente de bodemkwaliteitskaart vastgesteld gebaseerd op de
kwaliteitsklassen van het Besluit bodemkwaliteit. Het plangebied valt binnen de bodemfunctie
landbouw/natuur en heeft de kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur' voor de bovengrond (bovenste 50 cm
onder maaiveld) en de ondergrond (van 0,5 tot 2,0 meter onder maaiveld).
Volgens het gemeentelijke Bodembeleidsplan (van kracht per 11 januari 2010) mag de
bodemkwaliteitskaart als kwaliteitsbewijs worden gebruikt bij het her ontwikkelen van een locatie. Een
onderzoek is dan niet nodig. Eventueel vrijkomende grond mag volgens het bodembeleid binnen de
gemeente worden hergebruikt met de bodemkwaliteitskaart als kwaliteitsbewijs. Voorwaarde hiervoor is
dat de bodem niet verdacht is van verontreiniging op basis van het huidige of historische gebruik, en er
geen (al dan niet gesaneerd) geval van bodemverontreiniging bekend is.
Indien er aanwijzingen zijn dat de bodemkwaliteit niet geschikt is voor de functie, kan een
bodemonderzoek nodig zijn om te bepalen of de locatie gesaneerd dient te worden. In principe worden
verontreinigingen in de bovengrond functiegericht gesaneerd. Gezien het gebruik van de locatie is de
locatie niet verdacht van bodemverontreiniging waardoor een bodemonderzoek niet noodzakelijk is.
3.6.2 Luchtkwaliteit
Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht geworden. In
dit nieuwe stelsel speelt het begrip 'niet in betekenende mate'(NIBM) een belangrijke rol. Een project is
NIBM als aannemelijk wordt gemaakt dat het project een toename van concentratie van niet meer dan
3% veroorzaakt. In dat geval hoeft geen verdere toetsing van de gevolgen van de ontwikkeling aan de
grenswaarden plaats te vinden.
Conclusie
Het project gaat in de gebruiksfase niet gepaard met verbranding van (fossiele) brandstoffen. Ook is er
geen sprake van een significante verkeersaantrekkende werking. Er vinden enkel verkeersbewegingen
plaats in de aanlegfase. In de gebruiksfase vindt incidenteel verkeer plaats die samenhangt met het
beheer en onderhoud van het zonnepark. Luchtverontreinigende stoffen zijn daardoor niet aan de orde.
Het aspect luchtkwaliteit staat de realisatie van het zonnepark dan ook niet in de weg.
3.6.3 Geluid
De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast ten gevolge
van weg-, spoorweg- of industrielawaai. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van het
bestemmingsplan dan ook aandacht te worden geschonken aan het aspect "geluid". In de Wet
geluidhinder is een zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen geregeld. Enerzijds
betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de milieubelastende functies, anderzijds betekent dit
dat beperkingen worden opgelegd aan milieugevoelige functies. De verplichting tot het uitvoeren van
een akoestisch onderzoek in relatie tot het opstellen van een bestemmingsplan geldt niet indien in dat
bestemmingsplan geen mogelijkheden worden geboden voor het realiseren van nieuwe woningen en
andere geluidgevoelige objecten.
Een zonnepark is geen geluidgevoelig object, waardoor onderzoek in het kader van de Wet
geluidhinder achterwege blijft. Op voorhand kan ook worden geconstateerd dat de inrichting geen
relevante geluidbelasting veroorzaakt. Specifiek geluidsonderzoek is dan ook niet aan de orde.
Het plan is wat betreft de Wet geluidhinder uitvoerbaar.
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3.6.4 Bedrijven en milieuzonering
Het zonnepark vormt een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Het zonnepark is een type Ainrichting. De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit maar er is geen melding
of omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu nodig.
3.6.5 Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de
omgeving door:
 het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
 het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en spoorwegen);
 het gebruik van luchthavens.
Een zonnepark is geen kwetsbaar of bekend kwetsbaar object in de zin van het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (er zijn geen personen aanwezig). Uit het oogpunt van externe veiligheid zijn dan
ook geen belemmeringen aan de orde.
Het plangebied ligt ter hoogte van de splitsing van de spoorlijn Zwolle - Leeuwarden/Groningen en de
spoorlijn Zwolle - Dalfsen. Over het spoor worden gevaarlijke stoffen vervoerd (zowel brandbare als
toxische stoffen). Het plangebied ligt deels binnen het plasbrandaandachtsgebied (PAG).
Aangezien er slechts af en toe enkele personen op de locatie aanwezig zullen zijn en misschien
incidenteel een schoolklasje heeft de Veiligheidsregio IJsselland aangegeven dat er geen
vervolgstappen hoeven worden genomen. Wel zal de beheerder op de hoogte worden gesteld van het
vervoer van gevaarlijke stoffen over het naastgelegen spoor en wat te doen bij een eventuele
calamiteit.
3.6.6 Vormvrije m.e.r.
In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het
bestemmingsplan plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingplichtig zijn. Voor deze
activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag
bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of
sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als
bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling.
Deze omstandigheden betreffen:
 de kenmerken van de projecten;
 de plaats van de projecten;
 de kenmerken van de potentiële effecten.
Realisatie van projecten met zonne-energie worden niet in het Besluit milieu-effectrapportage
genoemd. Wel leidt het project tot de herinrichting van een stuk landelijk gebied. Het zonnepark blijft
echter ruimschoots onder de drempelwaarde voor landinrichtingsprojecten uit het Besluit m.e.r. (125
ha).
Gelet op de omvang van het totale project (circa 8 hectare), de kenmerken van het project (zonnepark)
en de aard van de effecten (zeer beperkt), wordt geconcludeerd dat het uitvoeren van een m.e.r.beoordeling of het doorlopen van een m.e.r.-procedure niet aan de orde is.
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Hoofdstuk 4
4.1

Juridische toelichting

Inleiding

Dit bestemmingsplan is gemaakt conform het 'Handboek bestemmingsplannen Zwolle' versie 21. Dit
handboek is gebaseerd op de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen SVBP2012, zoals
vastgelegd in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012.
De regels van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende hoofdstukken:
 Hoofdstuk 1 Inleidende regels.
 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
 Hoofdstuk 3 Algemene regels.
 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels.
Gevolgd door de volgende bijlagen:
 Bijlage 1 Landschappelijke inpassingsplan.
Hoofdstuk 1 Inleidende regels:
De inleidende regels zijn van algemene aard en bestaan uit de volgende regels:
 Artikel 1 Begrippen.
 Artikel 2 Wijze van meten.
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels:
Toelichting op de regels voor de enkelbestemmingen:
Het gehele plangebied is onderverdeeld in een enkelbestemming. Dit in tegenstelling tot een
bestemming die andere bestemmingen als dubbelbestemming overlapt. De dubbelbestemmingen
behoeven niet in het gehele plangebied voor te komen.
Een enkelbestemming kan in het plangebied op één plaats, maar ook op meerdere plaatsen
voorkomen. De bij deze bestemmingen behorende regels zijn per bestemming in een apart artikel
ondergebracht.
Alle regels die op een bepaalde bestemming van toepassing zijn, worden zoveel mogelijk in de
bestemmingsregels zelf geregeld. Op deze wijze wordt bij de digitale versie van het plan bij het
aanklikken op adres of bestemmingsvlak zo veel mogelijk informatie gegeven zonder dat er verder
doorgeklikt behoeft te worden.
De opbouw van een bestemmingsregel kan als volgt zijn:
1. Bestemmingsomschrijving;
2. Bouwregels;
3. Afwijken van de bouwregels;
4. Specifieke gebruiksregels;
5. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden;
Per bestemmingsonderdeel wordt hierna een korte toelichting wordt gegeven.
1. Bestemmingsomschrijving:
In de bestemmingsomschrijving wordt een nadere omschrijving gegeven van de aan de gronden
toegekende functie(s). De hoofdfunctie wordt als eerste genoemd. Indien van toepassing, worden ook
aan de hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. De ondergeschiktheid wordt
aangegeven door de zin 'met daaraan ondergeschikt'. De ondergeschikte functies staan ten dienste van
de hoofdfunctie in de bestemming. De bestemmingsomschrijving is niet alleen functioneel maar bevat
ook inrichtingsaspecten.
2. Bouwregels:
In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels geregeld.
Bij woningen wordt een onderscheid gemaakt tussen 'hoofdgebouwen', 'bijbehorende bouwwerken' en
'bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak'. Een 'bijbehorend bouwwerk' is een 'uitbreiding van
een hoofdgebouw dan wel een functioneel met een zich op het zelfde perceel bevindend hoofdgebouw
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak'.
Deze definitie is gelijk aan de definitie in het Besluit omgevingsrecht (Bor). (er worden in dit plan geen
woningen mogelijk gemaakt).
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Voor de andere functies geldt dat er meestal geen sprake is van 'bijbehorende bouwwerken'. Bij deze
functies wordt dan alleen gebruik gemaakt van de begrippen 'gebouwen' en 'bouwwerken, geen
gebouwen zijnde'.
De maatvoering waaraan een (hoofd)gebouw, bijbehorend bouwwerk c.q. bouwwerk, geen gebouw
zijnde, dient te voldoen wordt in deze regel opgenomen. De maximum goothoogte en maximum
bouwhoogte worden in meters weergegeven, de dakhelling in graden. Er worden in dit plan kleine
gebouwen gerealiseerd ten behoeve van de zonnepanelen.
De hoogte van de gebouwen wordt op de kaart aangegeven, indien er geen uniforme hoogteregels voor
de gehele bestemming van toepassing zijn. Dit wordt in de verbeelding op papier van het plan gedaan
door middel van een symbool in de vorm van een rondje verdeeld in een matrix met 2 of 3 vlakken.
Linksboven staat bijvoorbeeld de maximum goothoogte in meters vermeld, rechtsboven de maximum
bouwhoogte in meters en onderaan staat zo nodig het maximum bebouwingspercentage aangegeven.
Het symbool is gekoppeld aan het bouwvlak, of indien er geen bouwvlak aanwezig is, aan het
bestemmingsvlak.
3. Afwijken van de bouwregels:
Op grond van artikel 3.6, eerste lid onder c, van de Wro kan in het bestemmingsplan worden bepaald
dat bij een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. In deze bepaling
wordt een opsomming gegeven van de bouwregels waarvan kan worden afgeweken. Een
afwijkingsmogelijkheid van de bouwregels wordt alleen opgenomen, indien dit noodzakelijk wordt
geacht in verband met het gewenste beleid en het een afwijking of verduidelijking betreft van de
algemene afwijkingsregels. De criteria zijn in de afwijkingsregel zelf opgenomen.
De procedure voor het afwijken van de bouwregels is omschreven in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).
4. Specifieke gebruiksregels:
In artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wabo wordt aangegeven dat het verboden is zonder
omgevingsvergunning gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Ter
verduidelijking worden in een aantal bestemmingen in de specifieke gebruiksregels specifieke vormen
van gebruik met name uitgesloten. Dit zijn gebruiksvormen, waarvan het op voorhand gewenst is aan te
geven dat deze in ieder geval niet zijn toegestaan.
5. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden:
Door het opnemen van de eis voor een omgevingsvergunning overeenkomstig artikel 2.1, eerste lid
onder b, van de Wabo, kunnen specifieke inrichtingsactiviteiten aan een omgevingsvergunning worden
verbonden. Het betreft het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden. Het
bouwen wordt niet aangemerkt als zo'n inrichtingsactiviteit. De eis voor een dergelijke
omgevingsvergunning wordt opgenomen om extra bescherming aan een specifieke waarde van de
bestemming te bieden, zoals de landschappelijke of cultuurhistorische waarde. De eis voor deze
omgevingsvergunning wordt met de criteria voor vergunningverlening in de bestemmingsregel
opgenomen.
Toelichting op de regels voor dubbelbestemmingen:
Een dubbelbestemming wordt opgenomen in een bestemmingsplan wanneer er sprake is van twee
functies die onafhankelijk van elkaar op dezelfde plaats voorkomen. Het opnemen van een
dubbelbestemming zorgt met het oog op een specifiek belang voor bescherming van het betreffende
gebied.
Het betreft in dit plan:
Artikel 4 Leiding - Hoogspanningsverbinding;
Artikel 5 Waarde - Landschap reliëf.
Artikel 6 Waterstaat - Waterkering
Deze bestemmingen liggen als het ware over de reguliere (enkel)bestemmingen heen. De
bestemmingsomschrijving van de dubbelbestemming geeft aan dat de gronden, naast de andere aan
die gronden gegeven (enkel)bestemmingen, mede voor deze dubbelbestemming zijn bestemd.
De opbouw van een dubbelbestemmingregel is dezelfde als die van een (enkel)bestemmingsregel,
maar alleen die regels worden ter aanvulling opgenomen die noodzakelijk zijn. De regels in de
dubbelbestemming geven de verhouding van de enkelbestemming ten opzicht van de
dubbelbestemming aan.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels:
In de algemene regels zijn de volgende regels in onderstaande volgorde opgenomen:
Artikel 6 Anti-dubbeltelregel;
Artikel 7 Algemene gebruiksregels;
Artikel 8 Algemene aanduidingsregels luchtvaartverkeerzone;
Artikel 9 Algemene afwijkingsregels;
Artikel 10 Algemene procedureregels.
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels:
In dit laatste hoofdstuk komen de overgangsregels en de slotbepaling aan de orde.
Bijlagen bij de regels:
Ten slotte is als bijlage bij de regels gevoegd:
Landschappelijk inpassingsplan.

4.2

Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
Hierin worden de in de regels gebruikte begrippen gedefinieerd. Ze zijn alfabetisch gerangschikt met
uitzondering van de begrippen plan en bestemmingplan die als eerste zijn genoemd.
Het doel van deze regels is om misverstanden of verschillen in interpretatie te voorkomen. Dit als
aanvulling op de gevallen waarbij het woordenboek van Van Dale geen uitsluitsel geeft.
Artikel 2 Wijze van meten
Dit is de handleiding voor de manier van meten van diverse in het plan bepaalde maten.

4.3

Bestemmingsregels

Hierna wordt - voor zover nog nodig - een toelichting op een aantal artikelen van de bestemmingsregels
gegeven:
Het plangebied is als agrarisch bestemd.
De realisatie van de zonneparken is toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van
bedrijf – zonnepark’. De kwaliteitscriteria die in hoofdstuk 3 van deze toelichting zijn beschreven, zijn in
de regels vastgelegd.

4.4

Algemene regels

In de algemene regels zijn de volgende regels in onderstaande volgorde opgenomen:
1. Anti-dubbeltelregel
2. Algemene gebruiksregels
3. Algemene aanduidingsregels luchtvaartverkeerzone
4. Algemene afwijkingsregels
5. Algemene procedureregels
6.

4.5

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht
Het overgangsrecht is vastgelegd in de vorm zoals in het Bro is voorgeschreven.
Tevens is een hardheidsclausule opgenomen in de vorm van persoonsgebonden overgangsrecht op de
wijze zoals door de regering bij de totstandkoming van het Bro werd aanbevolen.
Slotregel
Als laatste wordt de slotregel opgenomen. Deze regel bevat zowel de aanhalingstitel van het plan, de
aanhalingstitel van de regels van het plan als de vaststellingsregel van het plan.
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4.6

Bijlagen

Bijlage 1 Landschappelijk inpassingsplan.

4.7

Handboek

Dit bestemmingsplan is vervaardigd conform de richtlijnen van het 'Handboek bestemmingsplannen
Zwolle' versie 21.
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Hoofdstuk 5
5.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

Het onderhavige bestemmingsplan ziet niet op het mogelijk maken van één of meerdere aangewezen
bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Er hoeft derhalve geen exploitatieplan te worden
opgesteld.
De kosten in verband met het uitvoeren van het bestemmingsplan komen met uitzondering van het
fiets- en voetpad dat in het plan is voorzien, voor rekening van de initiatiefnemer. Initiatiefnemer heeft
stukken overlegd waaruit een gunstig perspectief ten aanzien van de exploitatie van de in het
bestemmingsplan voorziene ontwikkeling blijkt. De kosten voor het realiseren van het fiets- en voetpad
dat in het plan is voorzien komen voor rekening van de gemeente. Voor deze kosten is een krediet
beschikbaar gesteld.
De gemeentelijke kosten in verband met de procedure die moet leiden tot het onherroepelijk worden
van het bestemmingsplan worden middels een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en
initiatiefnemer voor rekening van initiatiefnemer gebracht. In deze anterieure overeenkomst zal ook een
planschadeverhaalsbepaling worden opgenomen. Hiermee wordt gewaarborgd dat eventueel te
vergoeden planschade voor rekening van de initiatiefnemer komt. Ook overige kosten die de gemeente
maakt in verband met onderhavige bestemmingsplan worden middels de anterieure overeenkomst voor
rekening van initiatiefnemer gebracht.
Initiatiefnemer is geen eigenaar van de gronden in het plangebied. Om gebruik te kunnen maken van
de gronden van het plangebied sluit initiatiefnemer een gebruiksovereenkomst met de eigenaar van de
gronden De Herfte Beheer B.V.. De Herfte Beheer B.V. is eigenaar van een groot deel van de gronden
in het plangebied en heeft voor de overige gronden in het plangebied het recht verkregen om deze
gronden in eigendom te verwerven. De Herfte Beheer B.V. is mede ondertekenaar van de anterieure
overeenkomst ten blijke van zijn instemming en medewerking aan de planologische wijziging ten
aanzien van de gronden die bij De Herfte Beheer B.V. in eigendom zijn.

5.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

5.2.1

Uitkomsten vooroverleg

In het kader van artikel 3.11, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 2 naar de volgende instanties verzonden.
1. Provincie
2. Ministerie van Defensie
3. Prorail
4. Veiligheidsregio IJsselland
5. Waterschap Drents Overijsselse Delta
6. TenneT
Ad 1 Provincie

De provincie heeft aangegeven dat het plan niet in strijd is met het provinciaal beleid en indien het
plan ongewijzigd in procedure wordt gebracht er vanuit het provinciaal belang geen beletselen zijn
voor het verdere vervolg van deze procedure.
Ad 2 Ministerie van Defensie:
Op grond van het gestelde in het BARRO mogen onder een militaire laagvliegroute geen bouwwerken
hoger dan 40 meter worden opgericht.
Uit het bestemmingsplan blijkt dat bouwmogelijkheden worden geboden voor de bouw van
hoogspanningsmasten met een hoogte van 65 meter.
Het Ministerie van Defensie merkt op dat niet duidelijk blijkt of die mogelijkheid is opgenomen ten
behoeve van het positief bestemmen van de thans al aanwezige hoogspanningsmasten of dat de
regeling voorziet in het verhogen van de bestaande masten.
Het Ministerie van Defensie accepteert bestaande obstakels onder de laagvliegroute, maar kan niet
instemmen met het vergroten van de strijdigheid met de geldende restricties.
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Reactie gemeente:
De bestaande masten liggen ruim onder de 40 meter en van verhoging is geen sprake. Daarnaast
hangen de laagste kabels op 16 meter, waardoor er voldaan wordt aan de vereiste 12 meter tussen
hoogste punt van de zonnepanelen en het laagste punt van de kabels. TenneT heeft aangegeven dat
zij aan de zijde waar ze erbij kunnen 25 meter aan ruimte eisen. Hier is door de komst van een
toegangsroute en een fietspad sprake van.
Ad 3:Prorail
Prorail heeft de volgende opmerkingen:
1. Het realiseren van een zonnepark met een afstand van 20 meter vanuit het hart van het
toekomstige spoorlijn Zwolle- Herfte tot aan de eerste zonnepanelen gehoor geeft aan artikel 21
van het Besluit hoofdspoorweginfrastructuur.
2. De uitvoering van het zonnepark met tussenkomst van een wetering, recreatiepad en opgaande
beplanting voldoende gehoor geeft aan het voorkomen van negatieve beïnvloeding
spoorwegveiligheid.
3. Prorail stelt als voorwaarde dat er voorafgaand aan de daadwerkelijke realisatie van het zonnepark
door een onafhankelijke partij onderzoek wordt gedaan naar de schittering als gevolg van de
zonnepanelen en of de schittering tot hinder kan leiden bij treinmachinisten. De
verantwoordelijkheid om aan te tonen dat er na realisatie er geen hinderlijke schittering ontstaat ligt
bij de initiatiefnemer. Indien er na realisatie desondanks sprake is van een hinderlijke schittering
moeten direct adequate maatregelen worden getroffen om de schittering ongedaan te maken.
Uitgangspunt is dat de spoorwegveiligheid nooit in het geding mag zijn.
4. Tevens stelt Prorail als voorwaarde dat indien er in het kader van de realisatie van het zonnepark
hoogspanningsverbindingen worden aangelegd er conform ProRail-richtlijn RLN00398 wordt
aangetoond dat deze hoogspanningsverbindingen geen elektromagnetische effect richting de
aanwezige spoorzone kennen.
Reactie gemeente:
De verantwoordelijkheid wordt bij de initiatiefnemer neergelegd om het juiste onderzoek te doen naar
de mogelijke schittering als gevolg van de zonnepanelen. Er is al contact hierover geweest met DSM en
daaruit blijkt dat de verwachting is dat schittering geen problemen zal opleveren. Desondanks is er
afgesproken eerst een proefopstelling te plaatsen. Het moment waarop en hoe dit gebeurd is ook voor
de initiatiefnemer.
Navolgende afbeelding toont aan dat de eerste zonnepanelen gehoor geven aan artikel 21 van het
Besluit hoofdspoorweginfrastructuur.

Om er zorg voor te dragen dat er geen schittering en eventueel elektromagnetisch effect optreedt is dit
als voorwaarde opgenomen in de gebruiksregels (zie 3.4).
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Ad 4 Veiligheidsregio IJsselland
De Veiligheidsregio IJsselland heeft een reactie gegeven op basis van artikel 9 van het Besluit externe
veiligheid transportroutes (Bevt) en artikel 10 Wet veiligheidsregio's (Wvr).
Het plangebied ligt ter hoogte van de splitsing van de spoorlijn Zwolle - Leeuwarden/Groningen en de
spoorlijn Zwolle - Dalfsen. Over het spoor worden gevaarlijke stoffen vervoerd (zowel brandbare als
toxische stoffen). Het plangebied ligt deels binnen het plasbrandaandachtsgebied (PAG).
De Veiligheidsregio IJsselland geeft de volgende adviezen:
 de tekst in paragraaf 3.6.5 aan te passen. Hierin wordt aangegeven dat er geen personen aanwezig
zullen zijn in het zonnepark. Gelet op de gewenste functies als recreatie, maatschappelijk en
educatie is het te verwachten dat er regelmatig toch mensen in het gebied aanwezig zijn. Zij lopen
risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over het naastgelegen spoor. Vandaar mijn
verzoek om dit in de tekst aan te passen;
 bouwwerken bestemd voor het verblijven van mensen (in het kader van recreatie, maatschappelijk
en educatie) niet toe te staan binnen het PAG en dit op te nemen in het bestemmingsplan;
 de toekomstige beheerder van het zonnepark voor te lichten over de risico's die aanwezigen in het
park lopen en wat zij bij een eventueel incident zelf kunnen doen (handelingsperspectief).
Voor dit advies heeft Veiligheidsregio IJsselland zich beperkt tot de zaken die relevant zijn voor de
(externe) veiligheid. Dit advies hebben zij afgestemd met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
in de Regio (GHOR) en de Politie Oost Nederland, district IJsselland.
Reactie gemeente
Er is telefonisch overleg geweest mevrouw E. Kilian van de Veiligheidsregio IJsselland. Er is
afgesproken dat er voor de op- en aanmerkingen geen vervolgstappen hoeven worden doorlopen. Dit
vanwege het feit dat er slechts af en toe enkele personen op de locatie aanwezig zullen zijn en
incidenteel misschien een schoolklasje. Wel zal de beheerder op de hoogte worden gesteld van het
vervoer van gevaarlijke stoffen over het naastgelegen spoor en wat te doen bij een eventuele
calamiteit.
Dit is verwerkt in paragraaf 3.6.5 van deze toelichting.
Ad 5 Waterschap Drents Overijsselse Delta
Het waterschap geeft aan dat langs het plangebied de Herfterwetering ligt, deze watergang heeft een
keurzone.
Vanaf de insteek van de Herfterwetering (SW.20.4) moet 5 meter vrijgehouden worden voor
onderhoudswerkzaamheden en daar mogen geen zonnepanelen geplaatst worden.
Het waterschap wil dat dit alsnog wordt geregeld in het bestemmingsplan.
Reactie gemeente
De keurzone is verwerkt in de regels (zie Artikel 6), in de toelichting (zie 3.3) en op de verbeelding.
Ad 6 TenneT
Binnen de grenzen van het voorontwerpbestemmingsplan bevinden zich de volgende
hoogspanningsverbindingen:
 2x 110.000 Volt Zwolle Weteringkade - Zwolle Hessenweg
In principe heeft TenneT geen bezwaar tegen het plaatsen van zonnepanelen binnen de belemmerde
strook van de hoogspanningsverbinding (zoals ook aangegeven in de brief aan Powerfield Nederland
met kenmerk GSN-REM 16-1854), mits er aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan. Bij
huidige invulling zoals weergegeven op plattegrond "studie landschappelijk inpassing zonneakker
Herfterlaan 2 te Zwolle" loopt TenneT tegen een aantal bezwaren aan zoals:
 Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden onder de hoogspanningsverbinding is niet of
nauwelijks mogelijk door de opstelling van de zonnepanelen.
 Er is een verharding geprojecteerd onder de hoogspanningsmast
 Er zijn bomen geprojecteerd binnen de belemmerde strook.
Daarnaast is het Tennet aan de hand van de plattegrond niet duidelijk:
 Hoeveel ruimte is er vrijgehouden rondom de mastfundatie?
 Is er de mogelijkheid om een kraan op te stellen in het geval van calamiteiten?
 Hoe hoog worden de zonnepanelen?
Verder attendeert TenneT dat de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding een verminderde
opbrengst van de zonnepanelen ten gevolge kan hebben ten gevolge van de schaduw van de draden,
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maar ook tijdens het schilderen van de masten dienen er voorzorgsmaatregelen te worden getroffen
door het afdekken van de panelen. Daarnaast kan de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding
schade berokkenen aan de zonnepanelen d.m.v. ijsafzetting op de draden die naar beneden vallen of
door zogenaamde draadslachtoffers (vogels die tegen de draden vliegen). TenneT kan hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld.
TenneT wil graag in overleg gaan met de initiatiefnemer om de onduidelijkheden weg te nemen en een
oplossing te zoeken voor de bezwaren.
Reactie gemeente
Ten eerste is er geen sprake van een relatie met 'Powerfield'. Voor ons een onbekende. Wij ontvangen
graag een kopie van deze brief.
Er is rekening gehouden met vrije toegang en 25 meter afstand ten behoeve van
onderhoudswerkzaamheden mits er is sprake is van een bestaande belemmeringen zoals een wetering
of natuurlijke begroeiing.
Er is een verharding geprojecteerd onder de hoogspanningsmast. Het betreft een geaccentueerde
bestaande verharding met stelconplaten, kortom er is geen sprake van nieuwe verharding.
Er zijn bomen geprojecteerd binnen de belemmerde strook. Op dit moment is er sprake van een
bestaande boomkwekerij met meer dan 3000 bomen onder de hoogspanningsleidingen. En de bomen
die er blijven staan zijn bomen die onder de 4 meter zullen blijven omdat wij rekening hebben gehouden
met het feit dat 12 meter vrij moet blijven tussen het hoogste grondobject en de onderste
hoogspanningsleiding.
De vrijgehouden ruimte rondom de mastfundatie is 25 meter met vrije toegang aan 1 zijde, mits er
sprake is van een bestaande belemmeringen zoals een wetering of natuurlijke begroeiing.
Er is voldoende ruimte aanwezig om een kraan op te stellen in het geval van calamiteiten.
De zonnepanelen worden tussen de 2,5 en 3,5 meter hoog, waarbij er rekening is gehouden met 10 tot
12 meter tussen de laagst hangende hoogspanningskabel en eerste zonnepaneel op de grond.
Aangaande schaduw is er rekening gehouden met optimizers. Aansprakelijkheid voor genoemde
gevallen ligt bij de beheerder van het zonnepark.
Initiatiefnemer blijft in overleg met TenneT, zodat er voldoende ruimte is ten behoeve van
onderhoudswerkzaamheden en dergelijke.
Eind conclusie
De reacties van bovengenoemde instanties hebben op enkele punten tot aanvulling van de toelichting
geleid en enkele tot aanpassing van de regels en de verbeelding. De overige reacties hebben niet tot
een aanpassing geleid.
5.2.2 Overleg buurt

Op 14 januari 2016 is voor de omwonenden een inloop informatiebijeenkomst over de verkoop en de
plannen voor de invulling van de WEZO-accommodatie aan de Herfterlaan georganiseerd (zie Bijlage 4
Uitnodiging inloopavond) . De aanwezigen op de informatieavond hadden met name vragen over de
invulling van de gebouwen, het parkeren en de uitrit. Over de realisatie van het park met
zonnepanelen zijn door de aanwezigen geen negatieve reacties gegeven.
Initiatiefnemer organiseert 6 april 2017 een informatieavond voor de omgeving. (zie Bijlage 4
Uitnodiging inloopavond). Van deze avond wordt een verslag gemaakt en deze wordt ter zijner tijd
toegevoegd bij dit plan.
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Hoogtekaart

Kaart 2016

LANDSCHAP
Landschappelijk ligt de locatie in de overgang van de uitbreidende stad naar het landelijk gebied. Ofschoon er veel stedelijke ontwikkelingen in dit gebied plaatsvinden
en hebben plaatsgevonden (kantorenlocatie, ziekenhuis, stadion, golfbaan, Centuurbaan, villa-clusters) is de landschappelijke drager een nog herkenbaar. Landschappelijk is dit een (dek)zandgebied met lage rivierduinen en daarop oude hoeven en kleine
essen (oude bouwlanden) en Kampontginningen. De bodem bestaat uit humuspodzolen en oude bouwlanddekken en daartussen komontginningen in de vochtige
laagtes (rivieroverstromingsvlakte).

Plangebied

Kaart 1905/1907

De lage delen van het plangebied liggen op 0,2 – 0,4m +NAP. De hogere delen 0,8 –
1,4m +NAP. De spoordijk ligt op 2,8m +NAP en het oppervlaktewaterpeil is ca. 0,2m
–NAP.

Op de topografische kaart van rond 1900 zien we ten (noord)oosten van de Nieuwe
Wetering en de Wipstrikker allee een natte afwateringszone, met o.m. de Zalnesche
Wetering, en hoger gelegen gedeelten met oude bouwlanden, de Oosterenk en de
buurtschap Veldhoek. Het lage open gebied heeft een onregelmatige blokvormige
verkaveling waar de natuurlijke afwatering (Zalnesche wetering, nu Herfterwetering)
nog goed in is te herkennen. Binnen dit gebied zijn op wisselende plekken ook (hak)
houtpercelen ge-exploiteerd. Karakteristiek is de openheid met Wilgen-, Els- of Essenbos in de lage delen in contrast met de meer gesloten bosrijke duinen en enkele
buitenplaatsen veelal beplant met Eik en Beuk.

De (boom)kwekerij strekte zich naast de spoorlijn Zwolle-Meppel, onder de hoogspanningsleidingen, uit vanaf de Nieuwe Wetering tot aan de buurtschap Veldhoek.
De beperkingen als gevolg van de hoogspanningsleidingen konden goed gecombineerd worden met het kweken van jonge bomen en struiken. Rond de kwekerij is een
houtsingel aangelegd. Een gedeelte van de kwekerij is vergraven en heeft een eigen
watersysteem met opvangbekken en is door een kade omgeven.

Kaart 2016
De stad heeft zich verder ontwikkeld en ten oosten van de Centuurbaan is de stedelijke invloed uitgebreid. Op de Oosterenk heeft zich een kantorenpark ontwikkeld met
daaromheen een recreatieve zone met veel oppervlaktewater. Een strook aansluitend
aan de buitenplaats Boschwijk is met bos ingeplant en daarachter is recreatie ontwikkeld bij de Wythmenerplas (een zandwinning) en golfterrein ’t Gagel. Ook hier is
veel oppervlaktewater bijgekomen. Het natte karakter van de lage zone is getransformeerd van een agrarisch open blokverkaveling naar een recreatielandschap in een
grillige verkaveling met veel reliëf, bosjes en solitaire bomen.
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MOGELIJKHEDEN INPASSING
•

Om de uitgestrektheid van het plangebied in overeenstemming te brengen met
de schaal van het landschap is geleding een goed middel. Er zijn drie delen die
landschappelijk verschillen door hun hoogteligging (A, B en C). Het lage gedeelte
(A) draagt bij als het de openheid van het landschap ondersteunt. Door de panelen zo laag en zo vlak mogelijk te plaatsen en de randen als laag struweel of
rietzone in te richten blijft de ruimtelijke impact klein. De bestaande sloten kunnen gehandhaafd blijven en als rietstroken zichtbaar zijn tussen de panelen. Het
hogere deel kan als contrast door hogere hakhout-beplanting van de andere delen afgescheiden worden en langs de noordwestzijde kan een brede singel worden aangelegd. Het vergraven deel (C) is door een kade en beplanting omgeven
en kan een kleinere schaal met bloemrijk grasland met passende soorten krijgen.
Hier passen ook bijenkasten. Lage zonnepanelen, zelfs in een andere richting,
kunnen hier het onderscheid met de andere delen ondersteunen.

•

De interne organisatie van de zonneakkers mede in relatie tot de hoogspanningsmasten zal voor de landschappelijke inpassing zo leesbaar mogelijk dienen
te zijn. Op het middelste deel verdient het aanbeveling om de converter en de
klantgebouwen te clusteren bij de hoogspanningsmast. Hierdoor wordt de akker
zo min mogelijk onderbroken en is er één duidelijk concentratiepunt. De geleding
in dit gedeelte kan ook beter ter hoogte van de masten liggen. Op het westelijke
deel dient de houtsingel zo min mogelijk onderbroken te worden. Eén doorsteek
is voldoende als toegang tot de akker en daarnaast kan een voetpad vanaf het
Marslandenpad de singel iets noordelijker doorsteken. De drie toegangen kunnen
door één weg verbonden worden waardoor de toegang in deel C een kwartslag
kan draaien.

•

Toegankelijkheid voor publiek verhoogt de maatschappelijke acceptatie. Een
plek waar publiek informatie kan vinden, even kan rusten en bijvoorbeeld een
E-bike op kan laden draagt ook bij aan de publieke waardering voor de zonne-akker. De meest gunstige plek hiervoor is aan de dwarsverbinding tussen de Kuyerhuislaan en het spoor (Marslandenpad) ten noorden van de hoogspanningsmast.
Hier kan ook een kleine poel worden aangelegd als drinkplek voor de schapen
met een schuilhut. Transparantie, verzorgdheid en een vriendelijke uitstraling helpen vandalisme te voorkomen. Een doorzichtige afrastering van 2m hoogte kan
worden ingepast in een rietkraag, een meidoorn haag of een struweelsingel.
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DETAILS
lage zonnepanelen
op oost en west gericht
in het vergraven deel (C)

meervoudig gebruik ruimte
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in deel C

gebruiksgebouwen landelijk in uitstraling (met zonnepanelen dak)
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Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, mits onder vermelding van bron en status.
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Samenvatting

Aanleiding en doelstelling
In opdracht van EDOK RO heeft Ecogroen een natuurtoets uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen
realisatie van een veld zonnepanelen langs het spoor bij Herfte.
De Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 verplichten vooraf te toetsen of ruimtelijke
ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en diersoorten en habitats. In
voorliggende rapportage is, ten behoeve van de onderbouwing van de ruimtelijke planvorming, de toetsing aan de natuurwetgeving beschreven.

Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen
Het plangebied betreft gronden van een kwekerij, gelegen onder de kabels van twee hoogspanningsleidingen. De percelen worden begrensd door kavelslootjes, de Herfterwetering, beplanting en het spoor.
Men wil op voormalige kwekerijgrond een veld zonnepanelen realiseren. De beoogde oppervlakte bedraagt ruim 7,5 hectare. De perceelstructuur en kavelsloten blijven ongewijzigd.

Beschermde gebieden
Er vinden geen werkzaamheden plaats in of met negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, beschermde Natuurmonumenten, Nationaal Natuurnetwerk (NNN; voorheen EHS) of natuur buiten het
NNN. Het nemen van vervolgstappen is dan ook niet nodig vanuit het oogpunt van gebiedsbescherming
en provinciaal NNN-beleid.

Effectbeoordeling beschermde soorten
• In het plangebied zijn geen beschermde en bedreigde plantensoorten aangetroffen en deze worden op
basis van het veldonderzoek en bekende verspreidingsgegevens ook niet verwacht;
• Er zijn geen bomen of gebouwen aanwezig met daarin potentieel geschikte vaste verblijfplaatsen van
vleermuizen. Wel is mogelijk sprake van een vliegroute en foerageergebied van vleermuizen langs de
spoordijk en/of de Herfterwetering. Aantasting van deze vliegroute is echter niet te verwachten, aangezien de beplanting en watergang gehandhaafd blijft en bovendien nauwelijks extra licht- en geluidsverstoring in de nachtelijke uren is te verwachten;
• De Herfterwetering die aan het plangebied grenst maakt deel uit van leefgebied van Otter (Ff-wet tabel
3). Er is in het plangebied echter geen sprake van verlies aan foerageergebied of verblijfplaatsen. Op
basis van bekende verspreidingsgegevens en het ontbreken van sporen en/of geschikt leefgebied van
andere zwaarder beschermde zoogdieren (zoals Bever, Waterspitsmuis en Eekhoorn) kunnen vaste
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•
•

•

•
•

verblijfplaatsen van deze soorten worden uitgesloten. Wel zijn verspreid in het plangebied vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, laag beschermde grondgebonden zoogdiersoorten
zoals Bosmuis, Egel, Huisspitsmuis, Mol, Rosse woelmuis en Veldmuis te verwachten;
Broedvogels met jaarrond beschermde nestlocaties zoals Boomvalk, Buizerd of Sperwer zijn niet aangetroffen en/of te verwachten binnen de invloedsfeer van de activiteiten;
In het plangebied zijn verder broedlocaties aangetroffen en/of te verwachten van Kleine plevier, Roodborsttapuit, Merel, Grasmus, Bosrietzanger, Tjiftjaf en Fitis. In de oevers van de watergangen verder
nesten van Wilde eend, Meerkoet en Waterhoen te verwachten;
In de kavelsloten is voortplanting van laag beschermde, algemene amfibieën zoals Gewone pad, Kleine
watersalamander en Bruine kikker te verwachten. Overwintering van genoemde soorten wordt binnen
het plangebied verwacht in de strooisellaag onder ruigte en onder worteldoek. Het voortplantingshabitat wordt als gevolg van de plannen niet aangetast. Wel gaat een deel van het overwinteringsbiotoop
(worteldoek) verloren. Zwaarder beschermde soorten worden op basis van bekende verspreidingsgegevens niet verwacht;
In de kavelsloten komen mogelijk de beschermde Kleine en Grote modderkruiper (respectievelijk Ff-wet
tabel 2 en 3) voor in lage dichtheden. Andere beschermde soorten zijn niet te verwachten.
Vaste verblijfplaatsen of voortplantingslocaties van beschermde reptielen en ongewervelden zijn niet
aangetroffen en worden op basis van biotoopkenmerken en bekende verspreidingsgegevens ook niet in
het plangebied verwacht.

Mitigerende maatregelen en vervolgtraject
• Een vervolgtraject in het kader van de Natuurbeschermingswet en ten aanzien van NNN-beleid is niet
aan de orde;
• Bij de beoogde plannen verdwijnen mogelijk exemplaren en verblijfplaatsen van enkele algemene en
laag beschermde kleine zoogdieren en amfibieën. Voor deze tabel 1‐soorten geldt in geval van ruimte‐
lijke ontwikkelingen automatisch vrijstelling van de ontheffingsplicht. In geval van de overwinterende
amfibieën wordt geadviseerd om in het kader van de wettelijke zorgplicht (zie bijlage 1) het bouwrijp
maken te faseren. Door het worteldoek in de actieve periode van amfibieën (april-oktober) te verwijderen krijgen de dieren de kans om zichzelf in veiligheid te brengen;
• Werkzaamheden die broedbiotopen van aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen
tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door buiten de broedtijd te werken
of de uitvoering in elk geval te starten in de periode voor begin maart en na eind juli. Bij werkzaamheden in de broedtijd in de invloedsfeer van de plannen kan een broedvogelcheck door een deskundige
uitkomst bieden. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd (Wilde eend kan bijvoorbeeld nog tot september broedend aanwezig zijn), maar is het van belang of een broedgeval wordt
verstoord, ongeacht de datum;
• Zolang er niet in het water of oever gewerkt wordt is schade aan beschermde vissen niet aan de orde.
Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan dient een nadere effectbeoordeling te worden uitgevoerd, mogelijk gevolgd door een ontheffingsaanvraag.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding en doelstelling
In opdracht van EDOK RO heeft Ecogroen een natuurtoets uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen
realisatie van een veld zonnepanelen langs het spoor bij Herfte (figuur 1.1).
De Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 verplichten vooraf te toetsen of ruimtelijke
ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en diersoorten en habitats. In
voorliggende rapportage is, ten behoeve van de onderbouwing van de ruimtelijke planvorming, de toetsing aan de natuurwetgeving beschreven. Een toelichting op de genoemde wetgeving is gegeven in bijlage
1.

1.2 Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen
Het plangebied betreft gronden van een kwekerij, gelegen onder de kabels van twee hoogspanningsleidingen. Het perceel in de zuidwesthoek is momenteel in gebruik als maisakker. Het noordoostelijke gedeelte is niet in gebruik en afgedekt met worteldoek. De percelen worden begrensd door kavelslootjes en
langs de zuidoostzijde door de Herfterwetering, een strook beplanting en het spoor.
Men wil op voormalige kwekerijgrond een veld zonnepanelen realiseren. De beoogde oppervlakte bedraagt ruim 7,5 hectare. De perceelstructuur en kavelsloten blijven ongewijzigd. De ontwikkeling is onderdeel van het project Buitengoed De Herfte.

1.3 Algemene opzet onderzoek
De voorliggende natuurtoets is gebaseerd op twee locatiebezoeken, bekende verspreidingsgegevens (zie
hoofdstuk 5 Geraadpleegde bronnen) en ecologische principes. Uit de verzamelde informatie volgt een
korte beschrijving van de verwachte effecten van de ruimtelijke ingreep op beschermde gebieden (hoofdstuk 2) en soorten (hoofdstuk 3). Daarnaast is beschreven welke mitigerende maatregelen eventueel
nodig zijn om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen. Indien aanvullend onderzoek nodig is,
is dit ook aangegeven.
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Figuur 1.1:Het plangebied (binnen rode lijn). Ten zuiden van de plangrens liggen de Herfterwetering en het
spoor.
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2. Gebieden
2.1 Natuurbeschermingswet
In de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) is de bescherming van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000-gebieden) en Beschermde Natuurmonumenten ondergebracht. Beoordeeld dient te worden of ingrepen/activiteiten in of in de nabijheid van deze gebieden significant negatieve effecten kunnen hebben op de aangewezen waarden en instandhoudingsdoelen
van deze gebieden.
Het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied is Uiterwaarden Zwarte water en Vecht, gelegen op een
afstand van circa 1,7 kilometer van het plangebied. Er zijn gezien de grote afstand, tussenliggende barrières en de aard van de ingreep geen negatieve effecten te verwachten op de instandhoudingsdoelen van
dit of andere Natura 2000-gebieden.

2.2 Nationaal natuurnetwerk
Het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, de voormalige Ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk moet helpen
voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden
hun waarde verliezen. Beoordeeld dient te worden of ontwikkelingen effecten hebben op de
wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN.
Uit de Atlas van Overijssel blijkt dat het plangebied geen onderdeel uitmaakt van het NNN (bron: Provincie Overijssel, 2016). De begrenzing van het meest nabijgelegen gebied ligt op circa 1,7 kilometer afstand
en komt overeen met die van eerder genoemd Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en
Vecht. Het betreft uiterwaarden die zijn aangemerkt als ‘bestaande natuur’. Omdat het NNN in Overijssel
geen externe werking kent, is verdere toetsing niet aan de orde.

2.3 Overige natuurgebieden
Buiten de bescherming van de Natuurbeschermingswet en het Nationaal natuurnetwerk bevinden zich ook natuurgebieden die zijn beschermd middels provinciaal beleid, veelal beschreven
in Omgevingsplannen of Streekplannen. In dit provinciale beleid is de bescherming van bijvoorbeeld ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied uitgewerkt.
Het plangebied ligt niet in gebied met bijzondere natuurwaarden buiten het NNN. Zo is geen sprake van
ganzenfoerageergebied of weidevogelgebied in het plangebied of directe omgeving. Vervolgstappen zijn
dan ook niet aan de orde.
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3. Flora- en Faunawet
De Flora- en faunawet (Ffw) verplicht om bij ruimtelijke ingrepen of andere nieuwe activiteiten,
na te gaan of er negatieve effecten kunnen optreden op exemplaren of het leefgebied van beschermde plant- en diersoorten. Optredende negatieve effecten dienen zo veel mogelijk vermeden of geminimaliseerd te worden. Voor schade aan strikt beschermde soorten kan het noodzakelijk zijn om een ontheffing aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RvO) van het Ministerie van Economische Zaken. Voor een toelichting op de Flora- en faunawet
verwijzen we naar bijlage 1.

3.1 Onderzoeksmethode
Voorliggende ecologische beoordeling is gebaseerd op drie locatiebezoeken op 13 en 15 april en 3 augustus 2016. Tijdens het eerste en derde veldbezoek is aandacht besteed aan alle beschermde soorten binnen de Flora- en faunawet en vooral aan de juridisch zwaarder beschermde soorten (tabel 2- en 3soorten). Het tweede bezoek is gericht op het bemonsteren van de watergangen in en langs het plangebied. In combinatie met de terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens (zie hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en expert judgement is vervolgens een uitspraak gedaan over mogelijk aanwezige beschermde soorten. In onderstaande paragrafen worden de onderzochte soortengroepen beschreven die
in het plangebied en de directe omgeving zijn aangetroffen en te verwachten.

3.2 Flora
Op basis van het uitgevoerde veldonderzoek, terreinkenmerken en bekende verspreidingsgegevens (NDFF
2016) worden geen strikt beschermde plantensoorten van Flora- en faunawet tabel 2 of 3 verwacht in het
plangebied. Het nemen van vervolgstappen is dan ook niet aan de orde.
Op het terrein zijn verder algemene en niet beschermde plantensoorten aangetroffen als Gewone
smeerwortel, Gewone rolklaver, Smalle weegbree, Pitrus, Scherpe boterbloem, Witte klaver, Witte winterpostelein, Kleine veldkers, Gewone spurrie, Rietgras, Riet, Gewoon sterrenkroos, Smalle waterpest en
Grote lisdodde.

3.3 Vleermuizen
Het leefgebied van de strikt beschermde vleermuizen (Ff-wet tabel 3 en HR bijlage IV) bestaat uit (vaste)
verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden (zie ook kader 2.1 volgende pagina). Op de volgende
pagina worden deze onderdelen nader besproken.
Kader 2.1 Vleermuizen
Het leefgebied van de strikt beschermde vleermuizen (Ff-wet tabel 3 en HR bijlage IV) bestaat uit verblijfplaatsen, vliegroutes en
foerageergebieden. Van deze drie onderdelen genieten de verblijfplaatsen de grootste bescherming. Verblijfplaatsen bevinden zich
in donkere en voor vleermuizen bereikbare ruimten in bomen, huizen, kelders et cetera en kunnen aanwezig zijn in de vorm van
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kraamkolonies/ zomerverblijven, baltslocaties/paarverblijven en winterverblijven.
Voor hun oriëntatie tijdens de trek van en naar hun verblijfplaats en foerageergebieden gebruiken vleermuizen veelal jaren lang
dezelfde structuren. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag van vleermuizen vormen bepaalde lijnvormige structuren (bijvoorbeeld
rijen woningen, watergangen en bomenrijen) een belangrijk onderdeel van een vliegroute. Wanneer alternatieve structuren ontbreken zijn dergelijke structuren ‘onmisbaar’ en zodoende beschermd.
Locaties waar insecten aanwezig zijn, bijvoorbeeld langs randen van bossen, bomenrijen of boven water zijn van belang als foerageergebied voor vleermuizen. Foerageergebied van vleermuizen geniet binnen de Flora- en faunawet echter geen juridische bescherming, tenzij het onmisbaar is voor het voortbestaan van een populatie.

Vaste verblijfplaatsen
Vanwege het ontbreken van bomen en/of gebouwen met geschikte holten en spleten worden geen vaste
verblijfplaatsen van vleermuizen verwacht in het plangebied. Het nemen van vervolgstappen, zoals het
uitvoeren van aanvullend onderzoek naar vaste verblijfplaatsen van vleermuizen, is niet aan de orde.

Vliegroutes
De watergangen en de beplanting op de spoordijk vormen een logische vliegroute vanuit de bebouwing
en bospercelen rond Herfte en mogelijke foerageergebieden langs de Nieuwe wetering en de Herfterwetering.
Aantasting van deze vliegroute is echter niet te verwachten, aangezien de beplanting en watergang gehandhaafd blijft en bovendien nauwelijks extra licht- en geluidsverstoring in de nachtelijke uren is te verwachten. Vervolgstappen voor vliegroutes van vleermuizen zijn dan ook niet aan de orde.

Foerageergebieden
Het plangebied vormt vermoedelijk geschikt foerageergebied voor soorten als Watervleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis en Gewone dwergvleermuis die in de omgeving bekend zijn
(NDFF, 2016).
Als gevolg van de voorgenomen plannen worden geen onmisbare foerageergebieden aangetast. In de
directe omgeving zijn voldoende alternatieven aanwezig. Vervolgstappen voor foerageergebieden van
vleermuizen zijn dan ook niet aan de orde.

3.4 Grondgebonden zoogdieren
Juridisch zwaarder beschermde zoogdieren
Nabij het plangebied (duiker Herfterwetering onder N35) zijn in 2015 sporen van Otters (Ff-wet tabel 3)
gevonden (NDFF, 2016). De Herfterwetering en Nieuwe wetering maken naar verwachting deel uit van
het foerageergebied van de soort. Er gaat echter geen foerageergebied verloren en potentiële voortplantingslocaties (zie soortkader 2.2, volgende pagina) zijn in het plangebied niet aanwezig.
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Kader 2.2 Otter
Overdag verblijven Otters in een dagrustplaats die zich bevindt op oevers in dichte oevervegetaties (riet), struwelen en bosschages,
maar ook in holen. De dieren maken hierbij gebruik van boomstronken en wortelstelsels, oude holen van bijvoorbeeld Muskusrat of
Konijn, constructies van takken en modder gemaakt door Bever, nissen onder bruggen of betonpijpen. De plek kan per dag verschillen en van een vaste rust- of verblijfplaats is zodoende geen sprake. De nesten waar de jongen worden geworpen, liggen vaak in
overstromingsvrije oeverholtes in een rustig gebied en worden regelmatig door de moeder verplaatst (zoogdiervereniging.nl).

Op basis van bekende verspreidingsgegevens en het ontbreken van sporen en/of geschikt leefgebied van
andere zwaarder beschermde zoogdieren (zoals Bever, Waterspitsmuis en Eekhoorn) kunnen vaste verblijfplaatsen van deze soorten worden uitgesloten. Ook is geen sprake van verstoring/aantasting van
belangrijke foerageergebieden.

Laag beschermde zoogdieren
In het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van laag beschermde, kleine grondgebonden zoogdiersoorten
aangetroffen en/of te verwachten, zoals Egel, Haas, Konijn, Huisspitsmuis, Tweekleurige bosspitsmuis,
Bosmuis, Veldmuis, Aardmuis en Rosse woelmuis (Ff-wet tabel 1). Bij de geplande ingrepen kunnen enkele exemplaren en verblijfplaatsen van laag beschermde grondgebonden zoogdieren verloren gaan. Voor
laag beschermde kleine zoogdieren geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen automatisch vrijstelling van de
verbodsartikelen uit de Flora- en faunawet, waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze zoogdieren niet aan de orde is.

3.5 Broedvogels
Aangezien voorliggend onderzoek een verkenning betreft, is geen systematische broedvogelinventarisatie
uitgevoerd. Toch kan op basis van soortwaarnemingen, biotoopeisen, terreinkenmerken, expert judgement en bekende ecologische principes beoordeeld worden welke soorten aanwezig kunnen zijn. In deze
paragraaf wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan broedvogels met jaarrond beschermde nesten.
Daarnaast wordt kort ingegaan op de meer algemeen voorkomende broedvogels.

Broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen
Van veel broedvogels zijn nesten alleen gedurende het broedseizoen beschermd. Nestlocaties kunnen
dan buiten het broedseizoen zonder overtreding van de Flora- en faunawet verwijderd worden. Voor een
aantal broedvogelsoorten geldt echter dat de nestlocaties inclusief de functionele omgeving jaarrond
beschermd zijn (zie kader 2.3).
Kader 2.3 Broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen
Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de Ooievaar, Boomvalk, Buizerd,
Havik, Ransuil, Roek, Wespendief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en
Huismus. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
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Broedvogels met jaarrond beschermde nesten of belangrijke onmisbare foerageergebieden zijn niet in
het plangebied aangetroffen. Er zijn geen oude kraaiennesten in de hoogspanningsmasten of bomen
aanwezig die als nest kunnen dienen voor Boomvalk, Buizerd of Sperwer. Vervolgstappen voor broedvogels met jaarrond beschermde nesten zijn niet aan de orde.

Overige broedvogels
In het plangebied is (op open grond) naar verwachting een nest van Kleine plevier aanwezig aangezien
twee exemplaren broedverdacht gedrag vertonen. In de ruige vegetatie tussen spoordijk en waterreservoir is een territorium van Roodborsttapuit vastgesteld. In de bosschages en ruigten in slootkant en
spoordijk is broedbiotoop aanwezig voor algemene vogelsoorten zoals Merel, Grasmus, Bosrietzanger,
Tjiftjaf en Fitis. In de oevers van de watergangen zijn verder nesten van Wilde eend, Meerkoet en Waterhoen te verwachten.
Alle broedvogels zijn gedurende het broedseizoen beschermd en mogen in deze periode niet verstoord of
geschaad worden. Voor verstoring tijdens het broedseizoen van een vogel wordt geen ontheffing verleend. Als broedseizoen wordt gehanteerd: periode van nestbouw, periode van broed op de eieren en de
periode dat de jongen op het nest gevoerd worden. Voor de meeste soorten kan de periode tussen half
maart en half juli worden aangehouden als broedseizoen, maar Wilde eend broedt van begin maart tot in
september. Voor potentieel verstorende werkzaamheden in de broedperiode kan een broedvogelcheck
door een deskundige uitkomst bieden.

3.6 Amfibieën
In de sloten en het regenwaterreservoir zijn veel Kleine watersalamanders (Ff-wet tabel 1) waargenomen.
Het reservoir (geen onderdeel van het plangebied) is wegens het ontbreken van roofvis een optimaal
voortplantingshabitat waar naar schatting vele honderden tot meer dan duizend exemplaren voortplanten. Daarnaast zijn in de sloten nog andere algemene en laag beschermde amfibieën voortplantend te
verwachten, zoals Gewone pad, Bruine kikker en Bastaardkikker.
Alle genoemde en laag beschermde (Ff-wet tabel 1) amfibieën (Kleine watersalamander, Bruine kikker,
Bastaardkikker en Gewone pad) gebruiken het plangebied naar verwachting als overwinteringslocatie.
Geschikte locaties bevinden zich in de waterbodem, onder dekzeilen/worteldoek van de kwekerij, in de
strooisellaag van oevers, ruigte en spoordijk en in holen van knaagdieren.
Juridisch zwaarder beschermde amfibieën worden vanwege het ontbreken van geschikt biotoop en op
basis van bekende verspreidingsgegevens niet verwacht in het plangebied (NDFF, 2016). Bij de realisatie
van de plannen kunnen wel exemplaren en verblijfplaatsen van genoemde laag beschermde amfibieënsoorten verloren gaan. Voor deze tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen vrijstelling van
artikel 75 van de Flora- en faunawet, waardoor het nemen van vervolgstappen niet aan de orde is. Uit
oogpunt van de wettelijke zorgplicht (zie bijlage 1 voor een toelichting) wordt echter geadviseerd om bij
het bouwrijp maken de dekzeilen/worteldoeken in de actieve periode van amfibieën (april-oktober) te
verwijderen. De dieren kunnen dan vluchten voor de werkzaamheden. In de overwinteringsperiode zijn ze
immobiel en daardoor zeer kwetsbaar.
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3.7 Vissen
In de sloten zijn tijdens een intensieve visbemonstering op 15 april 2016 geen beschermde vissen aangetroffen. Er werden alleen de niet beschermde Tiendoornige stekelbaars en Marmergrondel aangetroffen.
In hetzelfde peilvak aan de overzijde van het spoor heeft Ecogroen op 9 april jongstleden Grote modderkruiper (Ff-wet tabel 3) aangetroffen. In 2013 is ook de Kleine modderkruiper (Ff-wet tabel 2) algemeen
aangetroffen in sloten in de nabije omgeving, waaronder de Herfterwetering die aan het plangebied
grenst (Heinen & Van der Sluis, 2014). Naar verwachting kunnen beide soorten zodoende toch in lage
dichtheden aangetroffen worden in de sloten in het plangebied.
Aangezien er niet in het water gewerkt wordt is schade niet aan de orde. Wanneer er toch werkzaamheden in water en/of oever nodig blijken te zijn dan is het noodzakelijk om een nadere effectbeoordeling uit
te voeren. Voor de strikt beschermde Grote modderkruiper geldt een ontheffingsplicht onder de Ff-wet.

3.8 Overige soortgroepen
In het plangebied zijn geen beschermde reptielen en ongewervelden aangetroffen of te verwachten.
Vanwege de afwezigheid van geschikt biotoop ontbreken geschikte voortplantingslocaties voor deze
soortgroepen. Vervolgstappen voor de overige soortgroepen zijn dan ook niet aan de orde.
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Bijlagen

Bijlage 1 - Samenvatting natuurwetgeving
Flora- en faunawet
Inleiding
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Onder de Flora- en faunawet zijn ongeveer 500 soorten in
Nederland aangewezen als beschermde dier- of plantensoort. De doelstelling van de wet is de bescherming en
het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is `nee, tenzij`. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde
soorten in principe verboden zijn.
De Flora- en faunawet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen,
plannen en projecten. Zo is het verboden beschermde inheemse planten te plukken of te beschadigen en geldt
voor beschermde dieren een verbod op het doden, verwonden en opzettelijk verontrusten. Ook is het verboden
nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren te
beschadigen of te verstoren of eieren te rapen of te vernielen. De verbodsbepalingen betreffende planten op
hun groeiplaats zijn opgenomen in artikel 8. De verbodsbepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn vermeld in artikel 9 tot en met 12.
Van het verbod op schadelijke handelingen (`nee`) kan onder voorwaarden (`tenzij`) worden afgeweken, met
een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken
(EZ), of, in geval van beheer en schadebestrijding, van Gedeputeerde Staten van de provincies.
Beschermde dier- en plantensoorten
Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het zijn
soorten die van nature in Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar
lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd. Ook zijn soorten aangewezen die niet noodzakelijkerwijs in hun
voortbestaan worden bedreigd, maar wel bescherming genieten ter voorkoming van overmatige benutting.
De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet:
1. Alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde dieren en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis;
2. Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten
vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels;
3. Alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen;
4. Alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is;
5. Een aantal ongewervelden (o.a. insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd.
Er zijn drie beschermingsregimes van kracht, mede afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort en de status in
Europese richtlijnen. Van licht naar zwaar beschermd zijn de soorten opgenomen op Tabel 1, 2 of 3. Voor vogels
gelden specifieke eisen, met name tijdens het broedseizoen. Bij ruimtelijke ingrepen geldt automatisch vrijstelling voor soorten van Tabel 1 waardoor de meeste aandacht gevraagd is voor soorten van Tabel 2/3 en voor
vogels.

Wijze van toetsing en beoordeling
Gaat u een ruimtelijke ingreep uitvoeren, zijn beschermde soorten aanwezig en is er sprake van overtreding van
een verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet, dan dient u een ontheffingsaanvraag in te dienen bij de RVO.
Hierbij worden de volgende vragen gesteld:
• In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats aangetast?
• Is er een bij wet genoemd belang? (behalve bij Tabel 2-soorten)
• Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij Tabel 2-soorten)
• Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar?
RVO beoordeelt of het bij wet genoemd belang zwaarder weegt dan het overtreden van de verbodsbepaling(en).
Voor Tabel 2-soorten gelden minder zware eisen en kan een door het ministerie goedgekeurde gedragscode ook
uitkomst bieden. De gedragscode moet wel van toepassing zijn op uw activiteit en u moet kunnen aantonen dat
u precies zo werkt als in de gedragscode staat. Voor Bijlage 1-soorten uit Tabel 3 krijgt u alleen ontheffing wanneer sprake is van een bij wet genoemd belang. Bij een ruimtelijke ingreep betreft het meestal één van de onderstaande vier belangen:
Bescherming van flora en fauna (b)
Volksgezondheid of openbare veiligheid (d)
Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en
voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e)
Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j)
Voor vogels en soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt dat u in bepaalde gevallen alleen ontheffing
kunt krijgen op grond van een bij wet genoemd belang uit respectievelijk de Vogelrichtlijn 1 en de Habitatrichtlijn.

Rode lijsten
Los van de Flora- en faunawet heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter uitvoering van de bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een aantal Rode Lijsten voor bedreigde
en kwetsbare soorten dieren en planten gepubliceerd2. Voor soorten van de Rode Lijsten heeft de overheid zich
verplicht onderzoek en werkzaamheden te bevorderen die nodig zijn voor bescherming en beheer. Het voorkomen van een soort op de Rode Lijst heeft geen wettelijke beschermingsstatus tot gevolg. Opname op de Rode
Lijst zegt alleen iets over de zeldzaamheid en populatieontwikkelingen van de betreffende soorten.

Natuurbeschermingswet 1998
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op Natura 2000 gebieden in Nederland en verankert een deel van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving. Natura 2000 bestaat uit een netwerk van Europese
natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese natuurbeleid. Natura 2000 is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van soorten en ecosystemen die voor Europa belangrijk zijn.

1

In de Vogelrichtlijn worden alleen de belangen b en d én de veiligheid van het luchtverkeer (belang c) genoemd.
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode lijsten flora en
fauna en Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna.
2

Nederland regelt aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging rond projecten die gevolgen
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de
Minister van EZ. Daarnaast stelt Nederland voor al haar Natura 2000-gebieden beheerplannen op waarin de te
beschermen waarden, de zogeheten instandhoudingdoelen, nader worden uitgewerkt in ruimte, tijd en omvang.
In voorgaand wettelijk kader zijn alleen de meest relevante onderdelen van de wetgeving vereenvoudigd weergegeven. Aan deze tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Voor meer achtergronden en de oorspronkelijke wetsteksten.
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UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST
Aan:
Datum:
Locatie:

Omwonenden van de WEZO-locatie aan de Herfterlaan 2
6 april 2017 van 17:00 tot 19:00 uur
Herfterlaan 2 in Zwolle

Geachte mevrouw/heer,
Graag nodigen wij u uit voor een inloop informatiebijeenkomst over de bestaande activiteiten,
wijzigingen en de beoogde plannen voor de invulling van de oude WEZO-accommodtie aan de
Herfterlaan. Zoals u misschien heeft gemerkt is er onlangs in de media het bericht verschenen dat
het college van burgemeester en wethouders de aanleg van een nieuw Zonnepanelenveld
ondersteund. Het plan wordt gedurende deze bijeenkomst aan u getoond en uitgebreid toegelicht.
Herfte Beheer BV
In de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden op de WEZO-accommodatie afgebouwd en de vraag is
lang geweest wat er met deze locatie diende te gaan gebeuren. Daar is in september 2016
duidleijkheid over gekomen, nadat de werkplaats “WEZO-groenvoorziening’ is overgenomen door
Herfte Beheer BV met initiatiefnemers Teun Bouwhuis en Marc Huitink.
Stichting Meedoen in het Groen
Marc en Teun hebben er bewust voor gekozen op basis van ideële gronden invulling te geven aan
het gebruik van de accommodtie. Specifiek voor het aanjagen van maatschappelijke initiatieven op
het terrein hebben zij ‘Stichting Meedoen in het groen’ opgericht met als taak deze doelstellingen,
zonder winstoogmerk, te bewaken.
Twee belangrijke peilers binnen de doelstelling en reglementen van de stichting zijn:
1) Het faciliteren van kleinschalige sociale, ambachtelijke en educatieve bedrijvigheid die
(jonge) mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opnemen en een kans geven;
2) Het facliteren van kleinschalige educatieve initaiteven gericht op (jonge) mensen die binnen
het huidige onderwijssysteem geen plek wordt geboden.
Vanwege de omvang van het terrein wiilen de initiatiefnemers zich daarnaast bezighouden met
ideele projecten in het groen; fysieke parkachtige projecten, maar ook doelgerichte publieke en
duurzame initiatieven.
Bestaande invulling
De accommodtie aan de Herfterlaan betreft een accommodatie waarop verschillende gebouwen
aanwezig zijn. Onderstaande initiatieven hebben reeds een plekje gevonden op het terrein:
1) Edward Otten – Meubelmaker & hout kunstenaar;
2) Hanze Duck – Sociaal leerbedrijf autoreparatie;
3) Axent – Groenbeheer;
4) Autismehuis de Toren – Autismecentrum;
5) StartDuck – Deltion College.

Wijzigingen
StartDuck – Deltion College zal per 1 september 2017 in de huidige bedrijfsruimte plaatsmaken voor
twee Zwolse sociale ondernemingen:
• Binthout – Passie voor Hout, mens en design.
• Taru van der Born – Smederij met een leerschool voor ontwikkeling;
Leegstaande kassen (kwekerij):
Voor de huidige leegstaande kassen op de accommodatie is een nieuwe invulling gevonden met het
initiatief van “Omega Zorg”. Omega wil met een kleine biologische kwekerij zorgen dat
zorgbehoevenden die uitvallen binnen reguliere banen dag begeleiding krijgen met de insteek deze
doelgroep weer invulling van de dag te geven. Om de gewenste invulling mogelijk te maken, waarbij
een hele oude kas op de accommodatie plaats moet maken voor een nieuwe, wordt bij de gemeente
Zwolle een sloop- en omgevingsvergunning aangevraagd.
Bedrijfswoning:
Het bestemmingsplan laat een bedrijfswoning toe. Op dit moment wordt verkenning uitgevoerd hoe in
het kader van sociale controle en veiligheid deze functie op het terrein in te kunnen vullen.
Beoogde plannen Zonneweide
Op circa de helft van het terrein ligt een uitgewerkt plan voor 7,5 hectare aan Zonneweide. De
zonnepanelen zullen voldoende energie opleveren (4 MegaWatt) om duizend huishoudens van
stroom te voorzien. De gemeente steunt de wijziging van de bestemming van het terrein, omdat dit
plan een positieve bijdrage levert aan de opwekking van groene energie. De zonnepanelen worden
op enige hoogte van de grond geïnstalleerd, zodat schapen, lammeren en geiten er onderdoor
kunnen lopen. De panelen worden in een zodanige hoek geplaatst, dat de omgeving geen last heeft
van weerkaatste zonnestralen. De zuidoostzijde is begrensd door de spoorlijn tussen Zwolle en
Meppel en aan de noordzijde van het zonneveld worden bomen herplant om de panelen aan het oog
te onttrekken vanuit de zijde van de Kuyerhuislaan. Door de zorgvuldige landschappelijke inpassing
verbetert zowel de ecologische als de recreatieve waarde van het gebied.
Inloopbijeenkomst
Op donderdag 6 april aanstaande van 17.00 - 19.00 uur bent u van harte welkom in het
“Proathuus”, de centrale ontmoetingsruimte, op de accommodatie. U kunt die avond binnenlopen en
de plannen bekijken. De eigenaren en tevens initiatiefnemers van de plannen, vertegenwoordigers
van de betrokken advieusbureau’s en medewerkers van de gemeente Zwolle zijn aanwezig om de
plannen toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.
Mocht u vooraf vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Teun Bouwhuis 06-53649397.
Wij hopen u te zien op donderdag 6 april aanstaande.
Met vriendelijke groet,

Teun Bouwhuis & Marc Huitink
Initiatiefnemers
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1
plan:
het bestemmingsplan Buitengebied. Herfterlaan 2 met identificatienummer NL.IMRO.0193.BP160140004 van de gemeente Zwolle;
1.2
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
1.3
aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.4
aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding, indien het een vlak betreft;
1.5
agrarisch bedrijf:
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen
(houtteelt daaronder begrepen) en/of het houden van dieren;
1.6
agrarisch medegebruik:
een agrarisch gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming, waarbinnen
dit agrarische gebruik is toegestaan;
1.7
archeologische monumenten:
terreinen die van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige vóór tenminste 50 jaar vervaardigde
zaken, welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of
hun cultuurhistorische waarden;
1.8
archeologische waarden:
de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het belang voor de archeologie en de kennis
van de beschavingsgeschiedenis;
1.9
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.10
bedrijf:
het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten;
1.11
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.12
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.13
bijbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een
dak;
1.14
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk;
1.15
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
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1.16
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.17
bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;
1.18
bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.19
bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en
bedoeld is om ter plaatse te functioneren;
1.20
cultuurhistorische waarden:
de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door de ten gevolge van een vroeger cultuur- of
levenspatroon ontstane in het terrein waarneembare vormen van landschap en bebouwing, welke hetzij
van waarde zijn voor de wetenschap, hetzij een zodanige historische waarde bezitten dat het behoud
van belang is te achten;
1.21
erftoegangsweg:
een straat of weg waar de doorgaande functie van het verkeer niet meer primair is en waar aandacht
kan worden gegeven aan snelheidsreducerende maatregelen;
1.22
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.23
natuurwaarden:
de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door geologische, geomorfologische,
bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;
1.24
nevenactiviteit:
een vorm van bedrijvigheid naast de hoofdfunctie;
1.25
niet grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk in gebouwen plaatsvindt;
1.26
normaal onderhoud:
werkzaamheden die regelmatig nodig zijn voor een goed beheer van de gronden en/of bouwwerken;
1.27
nutstuinen:
kleinschalige tuinen zonder bebouwing ten behoeve van buurtbewoners, waarop op biologische wijze
getuinierd wordt;
1.28
onderhoudsdepot:
een depot ten behoeve van het onderhoud van watergangen, waarbij het uit de watergangen afkomstig
afvalmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen;
1.29
onderkomen:
een voor dag- en nachtverblijf van personen of dieren geschikte constructie;
1.30
openbaar toegankelijk gebied:
weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen,
parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen
toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen voor
langzaam verkeer;
1.31
openbare nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, zoals gas-, water-, elektriciteitscommunicatievoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de inzameling van afval;
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1.32

opslag:

het bewaren van goederen, materialen en stoffen zonder dat ter plaatse sprake is van productie,
bewerking, verwerking, handel en/of activiteiten van administratieve aard;
1.33
overig bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw of bijbehorend bouwwerk zijnde;
1.34
peil:
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de
hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk
aan te houden waterpeil);
1.35
ruimtelijke kwaliteit:
de kwaliteit gevormd door de evenwichtige samenhang tussen (openbare) ruimte en gebouwde
elementen
1.36
stedenbouwkundig beeld:
het beeld dat wordt opgeroepen door het samengaan van gebouwde elementen, beplantingselementen
en onbebouwde ruimten;
1.37
zonnepark:
veld met zonnecollectoren.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2
de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel;
2.3
de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te
stellen bouwonderdelen;
2.4
de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.5
de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingregels

Agrarisch

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische
bedrijfsvoering;
b. het opwekken van energie door middel van het omzetten van zonlicht in elektriciteit en/of warmte
met gebruik van zonnepanelen, met de daarbij behorende voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van
de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zonnepark';
met daaraan ondergeschikt:
c. gebouwen voor het zonnepark en voor openbare nutsvoorzieningen;
d. wegen en paden;
e. parkeervoorzieningen;
f. openbare nutsvoorzieningen;
g. infrastructurele voorzieningen;
h. groenvoorzieningen;
i. recreatief medegebruik in de vorm van extensieve dagrecreatie;
j. waterhuishoudkundige voorzieningen;
k. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
met de daarbij behorende:
l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2
Bouwregels
3.2.1 Gebouwen voor het zonnepark
Voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf zonnepark' gelden de volgende regels:
2
a. de oppervlakte aan gebouwen mag per bestemmingsvlak niet meer dan 50 m bedragen;
b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 4 m bedragen.
3.2.2 Gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen
Voor het bouwen van gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
2
a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 75 m bedragen;
b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 4 m bedragen.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zonnepark' zijn transformatoren
2
toegestaan met een bouwhoogte van niet meer dan 4m en een oppervlakte van niet meer dan 6 m
per stuk;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zonnepark' zijn bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, in de vorm van zonnepanelen met de daarbij behorende voorzieningen
toegestaan, met dien verstande dat:
1. er één type zonnepanelen wordt toegepast;
2. er één plaatsingssysteem wordt toegepast;
3. de zonnepanelen in één hoofdrichting worden geplaatst;
4. de zonnepanelen worden geclusterd in rechthoekige opstellingen;
5. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt;
6. het kleur- en materiaalgebruik eenduidig is.
3.3
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
3.4

de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
de sociale veiligheid;
een goede milieusituatie;
de bescherming van de groenstructuur;
de bescherming van het landschappelijk beeld;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de
gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zonnepark' als zonnepark:
1. indien de landschappelijke inpassing niet wordt uitgevoerd en in stand wordt gehouden zoals
weergegeven in Bijlage 1 Landschappelijk inpassingsplan;
2. indien niet is vastgesteld dat reflectie van de zonnepanelen geen nadelige gevolgen hebben
voor de veiligheid op het spoor;
3. indien er nadelige elektromagnetische effect richting de aanwezige spoorzone is conform
ProRail-richtlijn RLN00398.
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
b. het gebruik van gronden buiten het bouwvlak als standplaats voor kampeermiddelen;
c. het gebruik van de gronden ten behoeve van (co)mestvergisting;
d. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van nevenactiviteiten.
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Artikel 4
4.1

Leiding - Hoogspanningsverbinding (bovengronds)

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding (bovengronds)' aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:
a. het bovengrondse transport van elektrische energie door een hoogspanningsleiding;
met de daarbij behorende:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2
Bouwregels
4.2.1 Algemeen
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag op of in deze gronden niet anders
worden gebouwd dan ten behoeve van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding
(bovengronds)'.
4.2.2 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen ten behoeve van de dubbelbestemming 'Leiding Hoogspanningsverbinding (bovengronds)' worden gebouwd.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de dubbelbestemming
'Leiding - Hoogspanningsverbinding (bovengronds)' gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen dan 2 meter bedragen.
b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 65 meter
bedragen.
4.3
Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Bevoegdheid
Bij een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2.1 om toe te staan dat
bouwwerken worden gebouwd, welke toelaatbaar zijn op grond van het bepaalde in de andere
bestemmingen.
4.3.2 Voorwaarden
De in artikel 4.3.1 genoemde afwijking wordt toegestaan, mits:
a. geen aantasting plaatsvindt van het doelmatig en veilig functioneren van de bovengrondse
hoogspanningsleiding;
b. de veiligheid van mens, dier en goederen niet in gevaar wordt gebracht;
c. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen van de betrokken leidingbeheerder.
4.4
Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:
a. een gebruik dat geen rekening houdt met de goede werking van de bovengrondse
hoogspanningsleiding en de risico's die ermee verbonden zijn;
b. het hebben van beplantingen die door hun hoogte de goede werking van de bovengrondse
hoogspanningsleiding in gevaar kunnen brengen.
4.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.5.1 Verboden werkzaamheden
Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van beplanting en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c. het in de bodem drijven van voorwerpen;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontginnen en ophogen;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
f. het permanent opslaan van goederen.
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4.5.2 Toegestane werkzaamheden
Het in artikel 4.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. verband houden met de aanleg van de betreffende bovengrondse hoogspanningsverbinding;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmerde strook of ten aanzien van de
functies van de andere voorkomende bestemmingen betreffen.
4.5.3 Voorwaarden
De in artikel 4.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits:
a. geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de bovengrondse
hoogspanningsverbinding;
b. de veiligheid van mens, dier en goederen niet in gevaar wordt gebracht;
c. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen van de betrokken leidingbeheerder.
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Artikel 5
5.1

Waarde - Landschap reliëf

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Landschap reliëf' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en het herstel van het reliëf van het
landschap dat ter plaatse aanwezig is.
5.2
Bouwregels
Op of in deze gronden niet anders worden gebouwd ten behoeve van de andere bestemmingen.
5.3
Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend een gebruik ten behoeve van een
andere bestemming waardoor een onevenredige afbreuk aan het belang van het reliëf van het
landschap wordt gedaan.
5.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
5.4.1 Verboden werkzaamheden
Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen buiten het bouwvlak met een oppervlakte van meer
dan 1.000 m²;
b. het ontgronden, afgraven, ophogen of egaliseren van gronden over een oppervlakte groter dan
1.000 m², zodanig dat er een verschil in hoogte, c.q. verticale diepte ten opzichte van het
bestaande maaiveld ontstaat van meer dan 0,30 meter;
c. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik;
d. het wijzigen van de grondsamenstelling of het aanbrengen van voorzieningen, waaronder
afschermende materialen, ten behoeve van de aanleg van rijbakken;
e. het graven, vergraven of dempen, verdiepen of verbreden van watergangen, vijvers en poelen;
f. het aanleggen van ligplaatsen voor schepen.
5.4.2 Toegestane werkzaamheden
Het in artikel 5.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
5.4.3 Voorwaarden
De in artikel 5.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan het behoud, het herstel of de ontwikkeling van het reliëf in het landschap dat ter
plaatse aanwezig is.
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Artikel 6
6.1

Waterstaat - Waterkering

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:
a. de aanleg, de verbetering en het onderhoud van de waterkeringen;
b. dijken en kaden;
c. de waterhuishouding;
met daaraan ondergeschikt:
d. uiterwaarden;
e. bergingsvijvers;
f. wegen en paden;
g. parkeervoorzieningen;
met de daarbij behorende:
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2
Bouwregels
6.2.1 Algemeen
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag op of in deze gronden niet anders
worden gebouwd dan ten behoeve van de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering'.
6.2.2 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen ten behoeve van de dubbelbestemming 'Waterstaat Waterkering' worden gebouwd.
6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de dubbelbestemming
'Waterstaat - Waterkering' gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen, maar de
bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, indien:
1. op het erf of perceel al een gebouw staat, waarmee de erf- of perceelafscheiding in
functionele relatie staat;
2. gebouwd wordt achter de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw of het
verlengde daarvan;
3. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter van openbaar toegankelijk
gebied;
b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 8
meter bedragen.
6.3
Afwijken van de bouwregels
6.3.1 Bevoegdheid
Bij een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 6.2.1 om toe te staan dat
bouwwerken worden gebouwd, welke toelaatbaar zijn op grond van het bepaalde in de andere
bestemmingen.
6.3.2 Voorwaarden
De in artikel 6.3.1 genoemde afwijking wordt toegestaan, mits:
a. geen afbreuk wordt gedaan aan de waterstaatsbelangen als omschreven in artikel 6.1;
b. vooraf advies is ingewonnen van de betrokken waterstaatsbeheerder.
6.4
Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend een gebruik ten behoeve van een
andere bestemming, waardoor een onevenredige afbreuk aan de waterstaatsbelangen als omschreven
in artikel 6.1 wordt gedaan.
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6.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
6.5.1 Niet voor Waterstaat - Waterkering
Indien en voor zover deze gronden samenvallen met gronden, waarvoor in een andere bestemming
een omgevingsvergunning vereist is voor een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, geldt
dat de daarin genoemde werken of werkzaamheden, voor zover deze althans niet worden uitgevoerd
ter realisering of instandhouding van de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering', uitsluitend
toelaatbaar zijn, mits:
a. door die werken of werkzaamheden tevens geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
waterstaatsbelangen als omschreven in artikel 6.1;
b. vooraf advies is ingewonnen van de betrokken waterstaatsbeheerder.
Voor Waterstaat - Waterkering
6.5.2 Voor Waterstaat - Waterkering
Indien en voor zover deze gronden samenvallen met gronden, waarvoor in een andere bestemming
een omgevingsvergunning vereist is voor een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, geldt
dat de daarin genoemde werken of werkzaamheden, voor zover deze althans worden uitgevoerd ter
realisering of instandhouding van de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering', uitsluitend
toelaatbaar zijn, mits door die werken of werkzaamheden, geen onevenredige afbreuk wordt gedaan
aan één of meer van de in de doeleindenomschrijving voor die gronden genoemde functies en
waarden.
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Hoofdstuk 3
Artikel 7

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 8
8.1

Algemene gebruiksregels

Parkeren

a. 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.
b. De onder a bedoelde ruimten voor het parkeren van personenauto's moeten afmetingen hebben die
afgestemd zijn op gangbare personenauto's.
8.2
Laden of lossen
Indien het gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor
het laden of lossen van goederen mag dit onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze
regels 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 ruimte voor het laden of
lossen van goederen.
8.3
Afwijken van de gebruiksregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in artikel 8.1 en 8.2 voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of
stallingsruimte dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.
b. het bepaalde in artikel 8.1 en 8.2 voor zover het voldoen aan die regels door bijzondere
omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.
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Artikel 9
9.1

Algemene aanduidingsregels luchtvaartverkeerzone

Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone' zijn de gronden, behalve voor de daar
voorkomende bestemmingen, mede aangewezen voor militaire zaken in de vorm van een militaire
laagvliegroute, waar in afwijking van de algemene minimum vlieghoogte van 300 meter door militaire
vliegtuigen mag worden gevlogen op een hoogte van minimaal 75 meter boven obstakels met een
navigatietolerantie van 1853 meter aan weerszijden van de as van de route.
9.2
Bouwregels
De bouwhoogte van bouwwerken, welke toelaatbaar zijn op grond van het bepaalde in de binnen deze
gebiedsaanduiding voorkomende bestemmingen, mag onverminderd het bepaalde in deze
bestemmingen niet meer bedragen dan 40 meter met uitzondering van hoogspanningsmasten die op
het tijdstip van het van kracht worden van dit plan aanwezig zijn en hoger zijn dan 40 meter. Voor deze
masten geldt de bestaande hoogte als maximum.
9.3
Afwijken van de bouwregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.2 voor de bouw van
hoogspanningsmasten, die op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan niet aanwezig zijn,
mits:
1. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 65 meter;
2. uit een beoordeling van het Ministerie van Defensie is gebleken dat hiertegen uit het oogpunt van
vliegveiligheid geen bezwaar bestaat.
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Artikel 10

Algemene afwijkingsregels

10.1
Algemene afwijking van het algemeen geldende gebruiksverbod van artikel 2.1, eerste lid
onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Bij een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid
onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, indien strikte toepassing daarvan zou
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
10.2
Algemene afwijkingsbevoegdheid
Bij een omgevingsvergunning kan in dit plan of in een wijzigingsplan of uitwerkingsplan afgeweken
worden van:
a. de bij recht in de regels gegeven aantallen, maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan
10% van die aantallen, maten, afmetingen en percentages voor zover er geen specifieke
afwijkingsmogelijkheid in deze regels van toepassing is;
b. de bestemmingsregels om toe te staan dat aanduidingsgrenzen, bouwgrenzen dan wel
bestemmingsgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
c. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximum bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen
om toe te staan dat de bouwhoogte wordt vergroot in het belang van het af te scheiden erf of het af
te scheiden perceel;
d. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, om toe te staan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten
behoeve van kunstwerken en ten behoeve van zend-, ontvang- of sirenemasten, wordt vergroot tot
niet meer dan 40,00 meter;
e. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, die niet genoemd zijn onder c en d om toe te staan dat de bouwhoogte van deze
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10,00 meter;
10.3
Voorwaarden voor het toestaan van afwijkingen
De in artikel 10.2 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige
aantasting plaatsvindt van:
a. het stedenbouwkundig beeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de parkeergelegenheid;
e. de sociale veiligheid;
f. de milieusituatie;
g. de groenstructuur;
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 11

Algemene procedureregels

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van een nadere eis is de volgende procedure van
toepassing:
a. Het ontwerp van een besluit met bijbehorende stukken wordt langs elektronische weg ter inzage
gelegd op de website van de gemeente Zwolle, waarbij de stukken door een ieder kunnen worden
geraadpleegd en voor een ieder beschikbaar worden gesteld.
b. De verbeelding op papier van het ontwerp van een besluit met bijbehorende stukken ligt eveneens
gedurende de zelfde periode in het informatiecentrum in het stadskantoor van de gemeente Zwolle
voor een ieder ter inzage.
c. Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging van tevoren langs elektronische weg
bekend op de website van de gemeente Zwolle.
d. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren brengen van
zienswijzen.
e. Gedurende de termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders langs
elektronische weg of schriftelijk hun zienswijzen naar voren brengen omtrent het ontwerp van het
besluit.
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Hoofdstuk 4
Artikel 12
12.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

12.1.1 Bouwen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
12.1.2 Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde in artikel 12.1.1 voor
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 12.1.1 met maximaal 10%.
12.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken
Artikel 12.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
12.2
Overgangsrecht gebruik
12.2.1 Voortzetting strijdig gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
12.2.2 Verbod verandering strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 12.2.1, te veranderen
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
12.2.3 Verbod hervatting strijdig gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in artikel 12.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te
laten hervatten.
12.2.4 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik
Artikel 12.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
12.2.5 Hardheidsclausule
Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard
voor een of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan grond en
bouwwerken gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kan met het oog op
beëindiging op termijn van die met het plan strijdige situatie, ten behoeve van die persoon of personen
bij een omgevingsvergunning van dat overgangsrecht worden afgeweken.
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Artikel 13

Slotregel

Het plan wordt aangehaald als:
bestemmingsplan "Buitengebied. Herfterlaan 2"
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied. Herfterlaan 2'
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zwolle in de vergadering van .... nummer .....

............., voorzitter,
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..............., griffier,
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