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Zwolle, 21 april 2017

Aan de Gemeente Zwolle,
document registratie
Lubeckplein 2,
Postbus 10007,

2 5APR 2017
B-post

8000 GA Zwolle.

Betreft: ontwerp bestemmingsplan Diezerpoort Bisschop Willebrandlaan 32, Zwolle.
Geachte dames/heren.

De ondergetekende. Hans de Leef, wonende Bisschop Willebrandlaan 60, 8021 GA Zwolle, wil
hiermede bezwaar maken, respectievelijk zijn visie geven, tegen voormeld ontwerp
bestemmingsplan dat in wezen is opgestart om de bouw van 52 appartementen op de plaats van de
Michaëlkerk mogelijk te maken.
Ik woon in de beheerderswoning van het kerkhof, welke woning op zeer korte afstand ligt van het
bouwen complex. Door de voorgenomen bouw dreigt een groot deel van de dag mijn woning en
achterliggende tuin in de schaduw terecht te komen. Ik meen dat een zo hoog bouwwerk niet op zo'n
korte afstand van bestaande woonbebouwing geplaatst mag worden. Enige aandacht is hier niet aan
besteed. Mijn privacy zal verder geschaad worden doordat vanaf balustrades respectievelijk balkons
er direct zicht zal zijn op en in mijn woning en tuin.
In het plan is ruimte opgenomen voor 52 parkeerplaatsen ofwel 1 plek per woning. Het is algemeen
bekend dat er momenteel meer dan gemiddeld 1 auto in een gezinssituatie aanwezig is al dan niet
van bezoekers. Dat betekent dat de parkeerdruk op de omgeving in ernstige mate zal toenemen en
dat er naar parkeerplekken wordt gezocht, waarbij ik vrees dat de huidige parkeerruimte bij het
kerkhof misbruikt zal gaan worden en ik mijn auto elders moet parkeren.
Voormelde bezwaren gelden niet alleen voor mij maar ook voor mij eventuele opvolgers. De woning
waarin ik woon is een dienstwoning, eigendom van het R.K. Kerkhof Zwolle. De dienstwoning is
noodzakelijk i.v.m. het openen en sluiten en toezicht op het kerkhof.
Ik onderschrijf volledig hetgeen het R.K. Kerkhof Zwolle heeft geschreven in een brief van 9
november 2016, door de Gemeente Zwolle pamflet genoemd. Een copie van die brief sluit ik hierbij
in. De in deze brief genoemde bezwaren worden ook gedeeld door vele bezoekers van het kerkhof
die ik bij de uitvoering van mijn werkzaamheden dagelijks spreek. Alom wordt de bouw ongewenst
geacht en zeer schadelijk voor de rust op het kerkhof. Wanneer het terrein waarop nu de oude
Michaëlskerk gebouwd is gevoegd wordt bij de terreinen van het R.K. Kerkhof Zwolle, ontstaat er een
(nagenoeg) aaneengesloten groen park waarin zowel de gemeentelijke begraafplaats aan de
Meppelerstraatweg als het R.K. Kerkhof een groot parkachtig gebeuren zijn waarin de vele van
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Rijkswege erkende monumenten veel beter tot hun recht zullen komen dan wanneer deze terreinen
worden opgesloten door een hoog flatgebouw dat in bouwkundig opzicht volstrekt niet past op de
voorgenomen plaats en waarvan de bouw eigenlijk alleen maar lijkt te zijn ingegeven door de
(financiële) wensen van de projectontwikkelaar. De huidige rijksmonumenten zowel op de
gemeentelijke als op de R.K. begraafplaats dreigen weggemoffeld te worden, het zicht erop wordt
vrijwel weggenomen.
Ik verzoek u mijn bezwaren in behandeling te nemen en mij te berichten wanneer er nog mogelijk
een mondelinge toelichting gegeven kan worden.
Met vriendelijke groet.
Hans de Leef,
Bisschop Willebrandlaan 60,
8021 GA Zwolle
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R.K. KERKHOF ZWOLLE
Bisschop Willebrandlaan 62
8021 GA ZwoUe
www.rkkerkhofzwolle.nJ
kantoor@rkkerkhofzwolle.nl
Telefoon administratie: (038) 453 38 53
bereikbaar op maandag t/m donderdag
van 9.00 -12.00 uur
NIEUWBOUWPLANNEN, LOCATIE MICHAËL-KERK.
Kerk en Kerkhof zijn nauw met elkaar verbonden. Vele overledenen zijn de (oude)
Michaëlkerk uitgeckagen om te ruste te worden gelegd op het erachter gelegen Katholieke
kerkhof. Het bestuur van het 175 jaar oude R.K. Kerkhof Zwolle heeft zich ten doel gesteld de
rust op dit kerkhof maximaal te laten zijn.
Daarbij past .geen woningbouw en zeker geen woningbouw met 4 of 5 verdiepingen op de
plaats van de huidige Michaëlkerk. Vanuit die woningen en de daarbij behorende galerijen zal
er immers rechtstreeks zicht zijn op begrafenissen en ook mogelijke opgravingen. De privacyinbreuk bij deze zeer intieme gebeurtenissen is immens, ook wanneer er wat preventie
maatregelen worden getroffen, die immers niet voor langere duur gegarandeerd kunnen
worden, nog afgezien van de onvermijdelijke passanten via de galerijen voor de woningen.
Het R.K. Kerkhof Zwolle zal zich dan ook verweren tegen de realisatie van de
nieuwbouwplannen en roept omwonenden en andere belanghebbenden op met haar op te
komen om deze plannen te voorkomen.
Een goed alternatief is aanwezig. Wanneer de Gemeente Zwolle met de planontwikkelaar
Vastbouw een ruil overeenkomt met een evengroot stuk grond gelegen aan de overkant van
Oving, zal er geen schade toegebracht worden aan de privacy-belangen van het R.K. Kerkhof
Zwolle, op die plaats kan er zonder enig bezwaar wel woningbouw van enige omvang worden
gerealiseerd (zelfs nog wat hoger dan thans gepland is). Dit is in het belang van Vastbouw en
de Gemeente die immers op een betere plaats ook woningen die goed toegankelijk zijn
gerealiseerd krijgt. Voor de omwonenden zal er niet veel verschil zijn tussen de bouw op de
thans voorgenomen plaats of een 100 meter verderop. In beide gevallen zal het uitzicht niet
wezenlijk anders worden. Verkeerstechnisch is een andere plaats ook veel beter. Financieel
kan dit zonder kostenverhogingen plaats vinden, vooropgesteld dat Vastbouw het huidige
gebouw sloopt (zoals ze toch moet doen) en de grond schoon oplevert, zodat het gevoegd kan
worden bij de parkachtige omgeving van het kerkhof en van het daarachter liggende
gemeentelijke kerkhof aan de Meppelerstraatweg.
De Gemeente Zwolle en de planontwikkelaar Vastbouw hebben tot nu toe afwijzend
gereageerd, ze lijken zich vast te bijten in de thans ingezette planontwikkeling.
Steun het R.K. Kerkhof Zwolle tegen de huidige onzalige plannen van de Gemeente Zwolle
en planontwikkelaar Vastbouw. Toon uw steun door deze brief te voorzien van uw naam en
adres en handtekening en deze vervolgens te deponeren in de brievenbus van het
R.K. Kerkhof Zwolle, Bisschop Willebrandlaan 62, 8021 GA Zwolle.
Graag ook eventueel telefonische steunreacties op nummer 038-4533853 of 06-51336845
(voorzitter Jan Tuin)
Zwolle, 9 november 2016
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Gemeenteraad gemeente Zwolle
Afdeling Ruimtelijke Planvorming
T.a.v. J. van den Berg
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

1

18 APR 2017

Betreft;

Zienswijze Ontwikkeling Bisschop Willebrandlaan 32- 34 (Diezerpoort)

Datum:

23 april 2017

Geacht college,

Met de nodige schrik hebben wij kennis genomen van de plannen voor de ontwikkeling van de
Bisschop Willebrandlaan 32-34 (Diezerpoort) door Vastbouw, waaraan de gemeente haar
medewerking wil verlenen. Onze bezwaren betreffen onder andere de volgende zaken:
De wijziging van de bestemming;
De aanpassing c.q. de aanzienlijke verruiming van de bouwvoorschriften ten opzichte van het
huidige bestemmingsplan;
De te verwachten toename van de verkeersdruk, mede precies op het punt waar onze
woning aan grenst;
De toename van het geluid c.q. de geluidsoverlast;
Het gemak waarmee de gemeente voorbij gaat om een mogelijke andere herbestemming
van deze locatie, toevallig omdat deze locatie het eigendom is van een projectontwikkelaar.
Wij vinden dat hierdoor een aanzienlijke aantasting van ons woongenot en onze privacy plaatsvindt
en kunnen ons derhalve niet vinden in de plannen. We lichten hieronder deze zaken op hoofdlijnen
toe en behouden ons het recht voor hier nog nadere argumenten aan toe te voegen en zaken nader
te detailleren. Het niet aanpassen van de voorgenomen plannen betekent dat wij ons nu al beraden
op de mogelijkheden van bezwaar en beroep en de mogelijkheid open houden om een beroep te
doen op artikel 6.1 van de WRO.
Wijziging van de bestemming
Ook al heeft het college de bevoegdheid om de bestemming binnen het vigerende bestemmingsplan
te wijzigen, zijn wij het hiermee niet eens. Een aanpassing van de bestemming naar reguliere
woningbouw betekent per definitie een fundamentele aanpassing van de bestemming van de
vigerende locatie met alle consequenties op het gebied van onder andere privacy en toename van de
verkeersdruk als gevolg. In onze ogen vindt er een onevenredige aantasting plaats van het
stedenbouwkundig beeld, de woonsituatie en de verkeersveiligheid en kan het college derhalve geen
gebruik maken van haar wijzigingsbevoegdheid. Daarbij merken wij op dat de bouwmogelijkheden
aanzienlijk verruimd worden.
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Tevens merken wij op dat het toestaan van het realiseren van een woning in de toren in onze ogen
een nog verdere aantasting van ons woongenot en privacy betekent. Dat komt omdat de hoogte van
de toren 40 meter bedraagt en derhalve tot die hoogte een woning kan bevatten. In onze ogen kan
het college voor de aanpassing van de bestemming van de toren derhalve ook geen gebruik maken
van haar wijzigingsbevoegdheid.
Aanpassing c.q. aanzienlijke verruiming van de bouwvoorschriften
Het nieuwe bestemmingsplan verruimt de bouwvoorschriften aanzienlijk. Zo kan er niet alleen tot
een hoogte van 12 meter gebouwd worden (nu 8 meter), ook krijgt het college de
wijzigingsbevoegdheid hiervan af te wijken (met 1 meter) en kan ten behoeve van onder andere
trappenhuizen en/of liftkokers boven de maximaal toegestane hoogte van 12 meter worden
gebouwd. Dit laatste geeft per definitie een onrustig straatbeeld. Gelet op de situering van ons huis
(hoek Warmoesstraat - Bisschop Willebrordlaan), betekent een en ander dat straks veel mensen
rechtstreeks in onze woning kunnen kijken. Dit vinden wij een onaanvaardbare aantasting van ons
woongenot en onze privacy.
De te verwachten toename van de verkeersdruk
Onze woning grenst precies op het punt waar de ondergrondse doorgang naar ruim 52
parkeerplaatsen is gesitueerd. Dat betekent een aanzienlijke toename van de druk op het
verkeersknooppunt Willebrordlaan - Warmoesstraat en met name op de druk op onze woning die op
de hoek ervan gelegen is. Op dit moment kunnen bij de woning aan de Bisschop Willebrordlaan die
hier thans is gesitueerd maximaal 4 auto's geparkeerd staan. Het argument van de gemeente dat de
verkeersdruk niet toeneemt, omdat het aantal uitritten niet toeneemt, vinden wij op zijn zachtst
gezegd merkwaardig. Binnen 150 ml bevinden zich 4 uitritten, waarbij bij twee uitritten (ook die van
de parkeerplaats bij de Aldi) de verkeersdruk met de komst van 53 appartementen zal toenemen.
Het feit dat er sprake zal zijn van een ondergronds doorgang, betekent niet alleen dat er nog meer
sprake zal zijn van remmen en gasgeven (en daarmee overlast), maar ook dat de verkeersveiligheid
ter discussie staat. Vanuit de parkeerplaats de weg oprijden houdt per definitie in dat er niet direct
zicht is op de doorgaande weg.
Tevens merken wij op dat ook het aantal pakketbewegingen in Nederland per huishouden de
afgelopen 5 jaar is vermeervoudigd. Tot slot merken wij op dat garagebedrijf Oving en/of haar
leveranciers meerdere keren per week voor laad- en losbewegingen gebruik maakt van de openbare
weg. Dit leidt regelmatig tot verkeershinder en overlast. Een toename van de verkeersdruk betekent
per definitie ook een afname van de verkeersveiligheid. Wanneer hier sprake van is, kan het college
geen gebruik maken van haar wijzigingsbevoegdheid.
Toename geluid c.q. geluidsoverlast
Het beleid van de gemeente is erop gericht om de geluidshinder in en om bestaande woningen te
verminderen. In het voorgestelde bestemmingsplan erkent de gemeente dat de geluidshinder gaat
toenemen. Dat doet de gemeente door een ontheffing te geven van de voorkeursgrenswaarde en de
grenswaarde voor geluid voor de nieuwbouw. De gemeente kiest hiervoor en derhalve niet voor het
toepassen van een stillere wegdeksoort voor de Bisschop Willebrordlaan. Dat betekent dat de
gemeente voor de huidige aanwonenden een hogere geluidshinder kennelijk aanvaardbaar vindt.
Met de toename van de verkeersdruk, waarbij veelal ook sprake is van remmen en gasgeven, dat
daarnaast ook een meer onrustig geluidbeeld geeft, zal de geluidhinder aanzienlijk toenemen. En
zoals reeds eerder gezegd, zeker voor de woning op de hoek Bisschop Willebrordlaan Warmoesstraat.
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Geen alternatieven onderzocht
In het voorstel voor de aanpassing van het bestemmingsplan lezen wij dat de huidige c.q. voormalige
gebruikers van de kerk (The Young Ones) niet de mogelijkheden hebben om het gebouw aan te
kopen en te exploiteren. Dat vinden wij niet vreemd omdat het pand kennelijk is aangekocht door
een projectontwikkelaar met het doel hier woningbouw te realiseren gericht op winst. Wij vragen
ons af in hoeverre de gemeente wel serieus naar alternatieven heeft gekeken en actief gezocht. Met
de aanpassing van de bestemming binnen de huidige bestemmingsplanmogelijkheden en het
handhaven van de huidige bouwvoorschriften kan Vastbouw kennelijk financieel niet uit de voeten,
maar is dit niet een ondernemersrisico?

Met vriendelijke groet,

Margreet Menkveld
Aart van Wals
Warmoesstraat 83
8021 BX Zwolle
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Page 1
From:
Date:
To:
Subject:
Attachments:

"Aart van Brakel" <brakel@accentcovebo.nl>
4 May 2017 12:10:07 +0200
"Z-Internet-Postbus" <postbus@zwolle.nl>
(juridische zaken)FW: Bezwaar appartementencomplex B. Willebrandlaan
20170504113444107.pdf

Met vriendelijke groet,
Pozdrawiam,
Sincerely,
Aart van Brakel
Support Center
M
T
E

+31 6 25180550
+31 33 2053136
brakel@accentcovebo.nl

Accent Covebo Group
Ambachtsstraat 13
3861 RH Nijkerk
+313 33 2450517

---- Oorspronkelijk bericht---Van: Aart van Brakel
Verzonden: donderdag 4 mei 2017 11:57
Aan: 'fljm.kroese@zwolle.nl' <fljm.kroese@zwolle.nl>; 'eh.horsman.vangelder@zwolle.nl'
<eh.horsman.vangelder@zwolle .nl>
Onderwerp: FW: Bezwaar appartementencomplex B. Willebrandlaan
Goede morgen,
Hierbij maken wij bezwaar tegen de bouw van de appartementen aan de B. Willebrandlaan op de plaats waar nu de
kerk nog staat.

Met vriendelijke groet,
Pozdrawiam,
Sincerely,
Aart van Brakel
Support Center
M
13 E

+31 6 25180550
brakel@accentcovebo.nl

Accent Covebo Group T
3861 RH Nijkerk

+31 33 2053136

+313 33 2450517
---- Oorspronkelijk bericht---Van: RICOH_SCANNER_SO@COVEBO.NL lmailto:RICOH SCANNER SO@COVEBO.NLl
Verzonden: donderdag 4 mei 2017 11:35
Aan: Aart van Brakel <brakel@accentcovebo.nl>
Onderwerp: Bezwaar appartementencomplex B. Willebrandlaan
Deze E-mail is verzonden van "RICOH-Printer-SO"(MP C2003).

Ambachtsstraat

Page 2
Scan datum: 04.05.2017 11:34:43 (+0200)
Vragen aan: RICOH_SCANNER_SO@COVEBO.NL

Gemeente bestuur Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Zwolle, 30-04-2017
Betreft; bezwaar tegen bestemmingsplan NL.IMR0.0193.BP16012
Geacht College van burgemeester en wethouders.
Als belanghebbende van de (bolletjeswoningen Dieze Centrum) maken wij hierbij bezwaar tegen
bovengenoemd bestemmingsplan Bisschop Willebrandlaan te Zwolle.
Onze activiteiten in de buurt
Wij wonen in de bolletjeshuizen. Sinds anderhalf jaar zijn een aantal van ons actief bezig om onze
buurt rondom de 1® en 2^ Bothofstraat leefbaarder en veiliger en groener te krijgen. Dit doen wij
gezamenlijk en met ondersteuning van onze buurtwerken Helga van den Berg van Travers Welzijn en
met advies van Ben Scherluit (wijkbeheerder) en Mirna Eding (adviseur groen en openbare ruimte).
Onze zorgen
Wij, bewoners van de tegenoverliggende woningen maken ons grote zorgen over de veiligheid in
onze wijk nu de gemeente in samenspraak met de project ontwikkelaar over wil gaan tot het bouwen
van een appartementen complex op de huidige plaats van de Michaëlskerk, tot voor kort in gebruik
door het Young Ones theater.
Huidige situatie
De Bisschop Willebrandlaan is 405 meter lang, gemeten vanaf de stoplichten bij het kruispunt met
de Meppelerstraatweg tot aan de stoplichten bij het kruispunt met de Van Wevelinkhovenstraat.
Momenteel zijn er aan genoemd weggedeelte 6 zijwegen/in- en uitritten;
1 linksaf Berkumstraat + uitrit ventweg
2 rechtsaf parkeerplaats Aldi
3 linksaf Warmoesstraat
4 rechtsaf begraafplaats
5 rechtsaf ingang Oving
6 (vanuit de andere kant gezien) een inrit naar de ventweg
Mogelijke toekomstige situatie
Er komt een in- en uitrit bij ten behoeve van het complex. De in- en uitrit van het complex komt
nagenoeg tegenover de Warmoesstraat. Dit roept vragen bij ons op;
1) Is al duidelijk of de in- en uitrit recht tegenover de Warmoesstraat komt of zit daar nog
2)

ruimte tussen?
Hoe gaat de gemeente het oplossen qua verkeersveiligheid wanneer er een zevende in- en
uitrit bijkomt binnen genoemde 405 meter?

Verkeersveiligheid
Bovenstaande nieuwe situatie verhoogt het gevaar op ongelukken, omdat het zo onoverzichtelijk
wordt in combinatie met de smalle Warmoesstraat en de ventweg van de Bisschop Willebrandlaan.

Er zal nog meer dan nu al het geval is voorgesorteerd en in- en uitgevoegd moeten worden. Dit leidt
tot nog meer wachttijden voor andere verkeersgebruikers en dus tot meer opstoppingen. Daarnaast
zal de ventweg intensiever worden gebruikt voor vervoer en parkeren.
Fietsers
Aangezien de Bisschop Willebrandiaan ook een doorgaande weg voor fietsers is, wordt het op deze
manier gevaarlijker voor de fietsers. Het verkeer aan de Bisschop Willebrandiaan zal door het
appartementencomplex nog intensiever worden door de nieuwe bewoners van het complex
inclusief het (auto)bezoek van leveranciers, (thuis)zorg en andere bezoekers.
Geluid en fijnstof
Door alle aftakkingen aan de Bisschop Willebrandiaan zal er steeds meer geremd worden, omdat het
autoverkeer geen doorgang heeft in verband met het niet kunnen verlaten van de straat. Het
optrekken en afremmen geeft voor ons als bewoners veel geluidsoverlast en meer uitstoot wat
betreft fijnstof en roetdeeltjes.
Parkeerbeleid
Wij, bewoners maken ons ook zorgen over het parkeerbeleid van de gemeente. Er is gezegd dat er
één parkeerplek per appartement in het complex zal komen, terwijl de norm 1,3 per woning in
Zwolle is. Dit betekent dat huishoudens met meerdere auto's hun auto in de wijk zullen parkeren. Dit
geeft overlast in onze toch al zo smalle straten. Het argument van de gemeente Zwolle dat de straat
openbaar is vinden wij een beetje te snel genomen.
Westerveldstraat
Zoals de gemeente weet staan er palen tussen de parkeerplekken aan de Westerveldstraat en de
auto's staan onder de huizen geparkeerd ongeveer 1.5 meter van de voordeuren. Wij, bewoners
hebben een parkeerkaart en parkeren onze auto onder onze woning, bijna in onze woning. De
gemeente zal begrijpen dat het dan niet prettig is als er een auto die niet van jezelf is bijna in je huis
geparkeerd wordt en wij, bewoners daardoor niet meer of moeilijk lopend, met onze fiets of met
rollator bij de voordeur kunnen komen. Het argument dat in principe de bewoners geen
vergunningspas krijgen is erg wankel. Een principe is zo gewijzigd als blijkt dat veel bewoners een
vergunning aanvragen omdat ze anders hun auto te ver in de wijk moeten zetten. Wij, bewoners van
de bolletjeswoningen, willen daarom harde garanties dat het geen 'in principe' is maar dat het
definitief is dat er voor het appartementen complex geen vergunning of bezoekerspas afgegeven
gaat worden.
Bouwgrens
Wij, belanghebbenden van de wijk maken ook bezwaar tegen het feit dat het appartementen
complex verder naar voren komt dan de huidige bouwgrens van de kerk. Door de grote hoogte
krijgen wij inkijk in onze tuinen wat erger wordt omdat het complex naar voren komt.
Graag zien wij dat de gemeente Zwolle het plan nog eens kritisch beoordeelt en met ons, als wijk in
gesprek gaat om tot een besluit te komen dat voor beide partijen acceptabel is.
Hoogachtend,
Bewoners van Dieze Centrum in de bolletjeshuizen

Edwin van Dijk en Aart van Brakel
Westerveldstraat 15
8021 BV Zwolle
Sjoukje en Fred Koopman
Westerveldstraat 27

802iBvzwoiie
Marijke Creveld
Warmoesstraat 58
8021 BZ Zwolle
Afke van Halen en Petra Visser
Warmoesstraat 52
8021 BZ Zwolle
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R.K. KERKHOF ZWOLLE
Bisschop Willebrandlaan 62
8021 GA ZwoUe
www.rkkerkhofzwolle.nl
kantoor@rkkerkhofzwolle.nl
Telefoon administratie: (038) 453 38 53
bereikbaar op maandag t/m donderdag
van 9.00 - 12.00 uur

Aan de Gemeente Zwolle,
Afdeling Ruimtelijke planvorming
ta.v. mevrouw J. van den Berg
Postbus 110007
8000 GA ZWOLLE
B-post

Betreft:

Visie/bezwaar tegen het voorgenomen bestemmingsplan Diezerpoort,
Bisschop Willebrandlaan 32-34, 8021 GA Zwolle.
Adressant: R.K. Kerkhof Zwolle, Bisschop Willebrandlaan 62, 8021 GA Zwolle.

Aanleiding:
In de toelichting wordt aangegeven dat bestemmingswijziging wordt geïnitieerd omdat er geen
andere zinvoUe bestemming aan de voormalige Michaëlkerk kan worden gegeven. Aankoop door
de Gemeente zou niet realistisch zijn. Bouwkundig slechte staat, maar de toren is wel
karakteristiek maat toch niet plaatsbaar op de gemeentelijke monumentenlijst.
Standpunt R.K. Kerkhof Zwolle:
Een zinvolle bestemming is het gebouw te gebruiken voor het doel waarv-oor het is opgericht, n.1.
als kerkgebouw. Er is niets wat dit gebruik kan verhinderen, de bouwkundige staat valt alleszins
mee, een theater maakte er ook volop gebruik van zonder (ogenschijnlijk) gevaar voor het
publiek. Een inventarisatie van achterstallig onderhoud ontbreekt ook waardoor aangenomen
mag worden dat dit een discutabele opmerking is. Er is behoefte aan kerkgebouwen in Zwolle.
Te wijzen valt op het kerkgebouw aan de Bachlaan, de voormalige Verrijzeniskerk, die ook nu
weer de bestemming “kerk”heeft gekregen en volop in gebruik is. De Michaëlkerk is zeer
geschikt om weer als kerkgebouw in gebruik te worden genomen, er zijn 2 kerkzalen, voldoende
nevenruimtes en daarenboven een royale pastorie voor huisvesting van medewerkers. Onlangs
werd er in Zwolle nog een nieuwbouw kerk gerealiseerd, er is dus wel volop behoefte aan goede
accomodaties voor kerkgenootschappen. De evangelische beweging groeit uit zijn voegen. Ook
andere voormalige kerkgebouwen worden niet gesloopt, maar komen in aanmerking voor
hergebruik. Dat vergt wat tijd en onderzoek maar niet gebleken is dat de huidige eigenaar zich
voor hergebruik heeft ingezet. Maar wellicht speelt hier “geld”een belangrijke rol, maar de
Gemeente Zwolle is er niet voor om projectontwikkelaars een mogelijk verlies op dit kerkgebouw
te voorkomen. Nader dient onderzocht en in ieder geval onderbouwd te worden waarom dit
karakteristieke gebouw nu zou moeten verdwijnen. Projectontwikkelaars mogen wel degelijk ook
gedwongen worden om met “wat minder” dan de destijds door henzelf verstrekte koopsom
genoegen te nemen. Kerk en kerkhof horen bij elkaar, ze zijn, althans waren, tot elkaar
veroordeeld en er is geen zinnig argument te bedenken waarom van die combinatie nu afgeweken
zou moeten worden. Het College van burgemeester en wethouders laten zich te gemakkelijk voor
het karretje van de ontwikkelaar spannen. Natuurlijk, woningbouw en liefst zo hoog mogeHjk op
een plaats nabij de binnenstad levert de hoogste prijs op, maar nogmaals de Gemeente ZwoUe is
belangenbehartiger van het algemene belang en is geen vertegenwoordiger van de ontwikkelaar.
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Algemeen:
Het voorliggende plan is geschreven (volledig) door de projectontwikkelaar en is ook uitsluitend
en alleen geschreven in het belang van de ontwikkelaar. Algemene verwijzingen naar woningnood
doen wat komisch aan in een situatie waarin de Gemeente Zwolle een contingent van honderden
te bouwen woningen heeft overgedragen aan de Gemeente Kampen in het kader van het
realiseren van het bouwplan “de Reeve” in of nabij de in de Gemeente Kampen aan te leggen
“bypass” van de rivier de IJssel naar het Veluwemeer. Overtuigend is dit argument dus allerminst,
vooral omdat het in geen enkel opzicht is onderbouwd, maar nogmaals het plan is geschreven
door de Projectontwikkelaar die wil verkopen en die gebruikt elk argument. Kwalijk is dat
gemeenteambtenaren zich voor dat karretje laten spannen en zelf geen enkel onderzoek doen
naar mogelijke alternatieven, waarover later meer. Natuurlijk heeft de projectontwikkelaar geen
argumenten gevonden waarom dit plan strijdig zou zijn met provinciale uitgangspunten en het
gemeentelijk beleid. Maar dat is voortzetting van het gebruik als kerk evenmin.
Archeologisch en cultuurhistorisch beleid:
Er is uitsluitend beoordeeld, zonder inhoudelijke onderbouwing, dat het plan in overeenstem
ming is met het archeologisch en cultuurhistorisch beleid. Voorbijgegaan is aan het gegeven dat
er in de onmiddellijke nabijheid van de Michaëlkerk een tweetal kerkhoven zijn gelegen, met
belangrijke rijksmonumenten. Het R.K. Kerkhof Zwolle kent een 5-tal rijksmonumenten met als
belangrijkste de neo-gotische kapel uit 1882 ontworpen door architect Tepe, de schepper \"an vele
kerkgebouwen. De gemeente begraafplaats heeft niet zozeer bouwwerken van bijzondere
arcitectuur, (behoudens de monumentale toegangspoort) maar kent wel vele bijzondere
grafmonumenten van bijzondere en belangrijke Zwollenaren die nog volop in de belangstelling
staan. Wie kent niet de graven van Rhijnvis Feith en van Jan ter Pelkwijk. Het Gemeentelijk
kerkhof is niet meer actief als begraafplaats tenzij het gaat om bijzettingen, maar het is een
schitterend park dat door de onmiddellijke nabijheid van een flatgebouw ook ernstige schade zal
onden^inden. Het R.K. Kerkhof Zwolle grenst onmiddellijk aan het voormalige kerkgebouw,
maar ook de gemeentelijke begraafplaats met ingang aan de Meppelerstraatweg is naburig. De
twee kerkhoven vormen samen een “groene long”voor dit stedelijk gebied en bieden talrijke
passanten en gerichte bezoekers een oase van rust en bezinning, naast de schoonheid van talrijke
rijksmonumenten die met veel overheidsgeld gerestaureerd en onderhouden worden. Plaatsing
van een “woonkazeme”aan de rand van dit kwestbare gebied doet veel inbreuk op dit prachtig
gebiedje en dus ook inbreuk op archeologisch en cultuurhistorisch gebied. Voor die inbreuk
bestaat geen bijzondere argumentatie, behoudens dan de verwijzing naar de wens van de
projectontwikkelaar om toch maar eens te cashen. Daar moet een zichzelf respecterende
gemeente zich niet voor laten strikken. Het is wat wrang dat het R.K. Kerkhof Zwolle, juist in het
jubileumjaar waarin het 175 jarig bestaan is herdacht, wordt geconfronteerd met deze geweldige
aanslag op haar identiteit en uitstraling.
Verkeersbeleid en groenbeleid:
Deze aspecten spelen bij dit plan geen rol, behoudens dat het groenbeleid een extra impuls zal
kunnen krijgen wanneer gebruik wordt gemaakt van een alternatieve locatie voor het beoogde
woongebouw. Bij sloop komt er namelijk zo’n ruim 2000 m2 vrij dat in dezelfde stijl beplant kan
worden als de beide aangrenzende kerkhoven.
Waterbeleid/Volkshuisvesting:
Zowel de bestemming als kerk en woongebouw zijn in overeenstemming met het waterbeleid, dat
geldt ook voor de eventuele groenbestemming van dit terrein.
Opmerkelijk is dat in het kader van de notities over het Volkshuisvestingbeleid wordt opgemerkt
dat de woningmarkt vanaf medio 2008 sterk is teruggevallen en dat de gemeente eerder
faciliterend moet zijn dan programmerend. Toch is er bereidheid om op een volstrekt
onverwachte plek woningbouw mogelijk te maken en dan nog woningbouw niet voor de sociale
huurwoningen maar uitsluitend voor de koopsector. Dat heeft niets te maken met invulling van
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Het R.K. Kerkhof Zwolle heeft jaarlijks tussen de 50 en 75 begrafenissen, veelal met aansluitende
of afsluitende kerkdiensten. Het zal eenieder duidelijk zijn dat tijdens begrafenissen er (groot)
belang is bij volstrekte rust en dat verstoringen door de aanwezige rouwenden als zeer hinderlijk
worden ervaren. Er zijn begrafenissen met enkele belangstellenden maar ook met vele
honderden. Dagelijks wordt het kerkhof bezocht door 100 a 150 personen, die allemaal in rust
hun dierbaren willen gedenken, een bloemetje willen leggen en die niet afgeleid willen worden
door spelende kinderen op de galerij in een wel zeer nabij gelegen woonflat of door muzikale
uitspattingen vanuit zo’n gebouw.
Hoe kun je voorkomen dat vanuit het appartementencomplex er direct geluid doordringt op het
kerkhof of dat bewoners zich staan te vergapen aan een begrafenis of soms aan een opgraving?
Een dichte muur aan de zijden die grenzen aan het kerkhof is een oplossing, maar dat is
ongetwijfeld niet prettig voor bewoners die dan geen licht en lucht in hun woning kunnen
ontvangen. Kortom: het kan gewoon niet. Een woongebouw realiseren op korte afstand, (en we
hebben het hier over een afstand van maar 2 meter op het kortste punt en 25 meter op het verste
punt) van een kerkhof is gewoon ongewenst, onmogelijk en je moet dat helemaal niet willen. Het
is vandaar dat het kerkhofbestuur aan de desbetreffende beleidsambtenaar en de
verantwoordelijke wethouder heeft voorgesteld eens te kijken naar een ruiloptie, laat Vastbouw
op een ander perceel bouwen als je zo nodig wilt meewerken aan woningbouw, en laat ze het
onderhavige perceel in ruil verstrekken aan de gemeente die er openbaar groen van kan maken, of
een combinatie met het R.K. Kerkhof in samenhang met de Gemeentelijke begraafplaats. Het
kerkhofbestuur heeft gesuggereerd dat een ruil mogelijk zou kunnen zijn in de onmiddellijke
nabijheid, hetzij nabij de huidige Stilo hal, die toch tegen de vlakte gaat, of anders nabij de
Ruusbroeckstraat. Tijdens het gesprek dat daarover met de wethouder en zijn adviserende
ambtenaren is gevoerd, werd toegezegd dat men in alle ernst nog eens zou kijken naar de
mogelijkheden. Het kerkhofbestuur heeft daarna niets meer gehoord of gezien, wel hoorden we
al onmiddellijk van de projectontwikkelaar dat er geen mogelijkheden zouden zijn. In de
planbeschrijving wordt daar even, maar onvoldoende, op ingegaan, overigens zonder dat het
kerkhofbestuur hiervan tevoren in kennis is gesteld, (maar kennelijk wel de projectontwikkelaar)
Een ruil ter plaatse zou versnippering van openbaar groen betekenen en bebouwing in het park
Hogenkamp betekent een structurele verkleining van dit wijkpark. Het is maar hoe je het bekijkt.
Aan de ene kant van de groenstrook naast de Bisschop Willebrandlaan komt er groene grond vrij
die aansluit op een rust en verblijfsgebied van 2 kerkhoven, aan de andere kant, wordt een even
groot stuk bestaand groen opgeofferd aan woningbouw, waarbij er geen concessies gedaan
hoeven te worden aan “cruciale”voorwaarden waar\"an je tevoren kunt bedenken dat dit een
onoplosbare puzzel is. Gedeeltelijke invulling met woningbouw in het park Hogenkamp vooral
nabij de A28 sluit veel beter aan bij de eisen van rust en veiligheid, ter plaatse kunnen op veel
betere wijze dan in het onderhavige plan, parkeervoorzieningen gecreëerd worden, terwijl er
mogelijk ook wat meer woningen kunnen komen (hoger) doordat de nabije buren daar geen
hinder van zullen ondendnden.
Het R.K. Kerkhof Zwolle bepleit met klem nog eens het aangedragen alternatief te bezien op
haalbaarheid. Projectontwikkelaar heeft naar kerkhofbestuur aangegeven daar best in te willen
meegaan, uiteraard betekent dat een nieuw plan, maar daar hebben we het nu ook over en
belangrijke tijdwinst of verlies is er dus niet te lijden.
Een ander voordeel is de betere beheersbaarheid van de verkeerssituatie. Nu wordt opgemerkt
dat er sprake is van eenzelfde aantal inritten/uitritten naar de Bisschop Willebrandlaan. Vergeten
wordt dat van de bestaande uitritten er véél meer gebruik zal worden gemaakt dan voorheen,
terwijl ook veel te optimistisch is gedacht over het noodzakelijke aantal parkeerplaatsen, die in het
plan als 1 plaats per woning is gedacht. Elke huishouding heeft tegenwoordig meer dan
gemiddeld 1 auto en de druk op de parkeerplaatsen wordt nog groter bij de bezoekers-auto’s. De
onmiddellijke omgeving kan dat niet aan, de bescheiden parkeerplaats van het R.K. Kerkhof
Zwolle zal zonder twijfel gebruikt kan worden door blindgangers, met als gevolg opstoppingen
van verkeer, gevaarlijke situaties en gebrek aanparkeerplaatsen voor de bezoekers aan het
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de zgn. “kleurenwaaier”die veronderstelt dat alle andere woonsectoren ook “bedacht”moeten
worden. Het gaat hier alleen om een tegemoetkoming aan een projectontwikkelaar die eindelijk
eens rendement wil behalen op een investering.
Milieu:
'I egelijk met het schrijven van dit ontwerp-bestemmingsplan wordt door de Gemeente Zwolle
aangekondigd dat bij huidig verkeersaanbod in de onmiddellijke omgeving er sprake zal zijn van
overschrijding van toegelaten geluidswaardes, maar ook dat de Gemeente daar al meteen
ontheffing van wü geven. Het is een feit van algemene bekendheid dat wonen in een gebied met
overschrijdende geluidswaardes er gevaar is van blijvende schade voor de volksgezondheid. Het is
dus eigenlijk niet verstandig te wonen in de te bouwen appartementen, toch wil de Gemeente
hieraan meewerken en zelfs facüiteren door ontheffing te geven. Waarom toch deze niets
ontziende bereidheid? De relatie Projectontwikkelaar en de Gemeente Zwolle en de daar
werkzame beleidsambtenaren dient zo langzamerhand kritisch te worden bekeken.
Planbeschrijving:
In dit deel wordt gepoogd aannemelijk te maken dat wel het kerkgebouw met aangrenzende
gebouwen moet verdwijnen ten behoeve van woningbouw maar niet de kerktoren omdat de
toren een beeldbepalend landmark zou vormen. Vergeten wordt dat toren alleen beeldbepalend is
wanneer er een combinatie is met het kerkgebouw, zo zijn ze ontworpen als twee-eenheid en de
ontwerpende architect zou wel eens dwars kunnen gaan liggen wanneer maar één deel wordt
gehandhaafd. Overigens is de kerktoren niet meer of minder dan een simpele gemetselde kubus
zonder onderscheidend vermogen, anders dan bijvoorbeeld de bekende “kolenkit”in Amsterdam
die in ongeveer dezelfde tijd is gebouwd. De toren is niet beeldbepalend althans niet zonder
kerkgebouw, en de toren alleen handhaven is iedereen opzadelen met extra kosten zonder dat er
sprake is van een toegev^oegde waarde. Wanneer het kerkgebouw al zou moeten verdwijnen, en
het R.K. Kerkhof Zwolle, pleit voor behoud, dan moet het totaal ook uit de omgeving om elke
misplaatste herinnering aan wat hier ooit was weg te nemen. Bijzondere architectonische waarde
kan niet aan de toren worden toegekend, behoudens dan de interesse van een gemeentelijke
beleidsambtenaar.
In de planbeschrijving wordt aangegeven dat er sprake is van cruciale voorwaarden wil
woningbouwontwikkeling op deze plek ingepast worden.
Die cruciale voorwaarden zijn dan in de visie van de Gemeente:
1. maatregelen aan de achterzijde van de gebouwen om het zicht van het kerkhof naar de
nieuwbouw en vice versa te minimaliseren, zoals door afschermende elementen aan de galerij
en/of afschermend groen op het bouwperceel en een aarden wal met begroeiing op het
kerkhof zelf.
2. tijdens een begrafenis zo weinig mogelijk (geluids) overlast ingevolge bouwactiviteiten te
genereren.
Over deze cruciale voorwaarden moeten concrete afspraken gemaakt worden bij het op te stellen
bouw en inrichtingsplan.
Hoe dit gerealiseerd moet worden laat het plan in het midden. Het is zoiets van aan 2
automobilisten de sleutels geven van elk een auto met de opdracht: zoek het zelf maar uit in het
verkeer hoe je je ten opzichte van elkaar moet gedragen. Een overheid die meent dat er sprake is
van cruciale voorwaarden dient tegelijkertijd ook aan te geven welke spelregels er moeten zijn.
Namurlijks heeft het kerkhof belang bij een zo volledig mogelijke afsluiting van het woongebouw
ten opzichte van het kerkhof en namurlijk heeft de exploitant van het woongebouw, of dit nu de
huidige vereniging van eigenaren is of een volgende generatie, er belang bij dat er zoveel mogelijk
zicht en bewegingsvrijheid is om de woonappartementen te bereiken en te gebruiken. Het is een
onmogelijke opgave om deze belangen te verenigen.
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kerkhof. Een wat groter terrein aan het eind van de Wdlebrandlaan ter hoogte van de
Ruusbroecklaan zou een ideale oplossing zijn, zonder dat veel geweld wordt gedaan aan het
parkachtige gebeuren daar, dat weinig gebruikt wordt.
Het kerkhofbestuur is bereid deze visie op het ontwerpbestemmingsplan nader toe te lichten
althans in overleg te gaan over een eigen bijdrage in te kiezen alternatieven. Wij horen gaarne van
u wat de mogelijkheden zijn.
Zwolle, 4 mei ^17
R.K. Kerkhof Zwolle,

C
J.P. Tuin, voorzitter
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