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AFDELING 
BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak in het geding tussen: 

1, A.S. van der Wal-Heuvink, wonend te Zwolle, 
2. E.O. Huisman en anderen, wonend te Zwolle, 
appellanten. 

en 

de raad van de gemeente Zwolle, 
verweerder. 
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Procesverloop 

Bij besluit van 17 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan 
"Wijthmenerplas" vastgesteld. 

Tegen dit besluit hebben Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen 
beroep ingesteld. 

De raad heeft een verweerschrift ingediend. 

Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen en de raad hebben nadere 
stukken ingediend. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 maart 2015, waar 
Van der Wal-Heuvink, vertegenwoordigd door ing. P.H.A. Steinmetz 
en mr. K.A, Luehof, werkzaam bij Stichting Univé Rechtshulp, 
Huisman en anderen, vertegenwoordigd door E.O. Huisman, en de raad, 
vertegenwoordigd door ing. M.H.M. van Kesteren, werkzaam bij DGMR 
Industrie, Verkeer en Milieu B.V. (hierna: DGMR) en G.J. Tromp en 
C.H, Blanken, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. 

Bij tussenuitspraak van 18 maart 2015, nr. 201403245/1 /R l heeft de 
Afdeling de raad opgedragen om binnen zestien weken na verzending van 
deze tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 
17 februari 2014 te herstellen. De tussenuitspraak is aangehecht. 

Bij besluit van 29 juni 2015 heeft de raad het bestemmingsplan 
"Wijthmenerplas" gewijzigd vastgesteld. 

Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen hebben zienswijzen naar voren 
gebracht over het besluit van 29 juni 2015. 

De raad. Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen hebben nadere 
stukken ingediend. 

De Afdeling heeft de zaak opnieuw ter zitting behandeld op 
20 november 2015, waar Van der Wal-Heuvink, vertegenwoordigd door 
mr. K.A. Luehof, werkzaam bij Stichting Univé Rechtshulp en 
ing. E.H.A. de Beer, werkzaam bij Peutz, Huisman en anderen, 
vertegenwoordigd door E.O. Huisman en ing. E.H.A. de Beer, voormeld, en 
de raad, vertegenwoordigd door ing. M.H.M. van Kesteren, werkzaam bij 
DGMR en G.J. Tromp en S. Abbassi, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn 
verschenen. 

Overwegingen 

1. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak geoordeeld dat vier 
gebreken aan het besluit van 17 februari 2014 kleven. De Afdeling oordeelde 
in de eerste plaats dat de raad onvoldoende had gemotiveerd waarom in de 
planregels hogere maximale geluidgrenswaarden voor evenementen waren 
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opgenomen dan de grenswaarden in de Nota "Evenementen met een 
luidruchtig karakter" van de inspectie Milieuhygiëne Limburg (hierna: de Nota 
Evenementen). In de tweede plaats oordeelde de Afdeling dat niet kon 
worden vastgesteld dat de raad op voorhand ervan uit kon gaan dat de 
Flora- en faunawet (hierna: Ffw) niet aan de uitvoering van het plan in de 
weg staat. Deze twee gebreken leiden tot de conclusie dat het besluit van 
17 februari 2014 wat betreft de functieaanduiding "evenemententerrein" is 
vastgesteld in strijd met de artikelen 3:2 en 3:46 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) . 

De Afdeling oordeelde in de derde plaats dat de in artikel 4, lid 4.7, 
van de planregels opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor de aanpassing van 
de vorm of de omvang van de aanduiding "evenemententerrein" in strijd was 
met artikel 3:2 van de Awb. 

In de vierde plaats oordeelde de Afdeling dat artikel 4 , lid 4.8, van 
de planregels in strijd was met artikel 3:2 van de Awb nu dat artikel voorzag 
in de mogelijkheid van een verhoging van het toegestane geluidniveau. 

2. Gelet op de tussenuitspraak zijn de beroepen van 
Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen tegen het besluit van 
17 februari 2014 gegrond. Dat besluit dient wat betreft de functieaanduiding 
"evenemententerrein" en artikel 4 , lid 4.7 en 4.8, van de planregels te 
worden vernietigd wegens strijd met de artikelen 3:2 en 3:46 van de Awb. 

3. Naar aanleiding van de tussenuitspraak heeft de raad het 
bestemmingsplan bij besluit van 29 juni 2015 gewijzigd vastgesteld. De raad 
heeft ten eerste de maximale grenswaarden voor evenementen gewijzigd. In 
artikel 4, lid 4 .5, van de planregels is nu bepaald dat het equivalente 
geluidniveau van grootschalige evenementen op de gevels van 
geluidgevoelige gebouwen niet meer dan 75 dB(A) en 90 dB(C) mag 
bedragen. Voorts mag het equivalente geluidniveau van overige 
evenementen op de gevels van geluidgevoelige gebouwen niet meer dan 
70 dB(A) en 80 dB(C) bedragen. 

De raad heeft ten tweede de wijzigingsbevoegdheid voor de 
aanpassing van de vorm of de omvang van de aanduiding 
"evenemententerrein" uit het plan verwijderd. De raad is daarmee 
tegemoetgekomen aan de beroepen van Van der Wal-Heuvink en Huisman en 
anderen. 

Ten derde heeft de raad de mogelijkheid om het toegestane 
geluidniveau te verhogen uit het plan verwijderd. De raad is daarmee 
tegemoetgekomen aan de beroepen van Van der Wal-Heuvink en Huisman en 
anderen. 

Tot slot heeft de raad in de plantoelichting nader gemotiveerd 
waarom de Ffw volgens hem niet in de weg staat aan de uitvoerbaarheid 
van het plan. 

4. Het besluit van 29 juni 2015 wordt op grond van artikel 6:19, 
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) geacht 
mede onderwerp te zijn van het geding. 
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Toetsings/<ader 

5. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad 
beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de 
raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De 
Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling 
aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor 
het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft 
kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke 
ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden 
of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met 
het recht. 

Ge/uid 

6. Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen betogen dat met de 
gewijzigde geluidnormen voor evenementen nog steeds niet een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat is verzekerd. Zij wijzen 
er daarbij op dat in het rapport "Reconstructie geluidseffecten evenementen 
Wijthmenerplas, Zwol le" van 17 februari 2015 van DGMR (hierna: het 
rapport van DGMR) is gemeten op basis van equivalente geluidniveaus over 
vijf minuten, terwijl in de Nota Evenementen wordt uitgegaan van 
equivalente geluidniveaus over één minuut. Dit maakt volgens hen een 
verschil uit van ongeveer 2 dB. Zij wijzen ook op het rapport "Geluid in de 
omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te Zwolle" 
van 28 mei 2015 van het bureau Peutz (hierna: het rapport van Peutz). 
Daarin wordt geconcludeerd dat het rapport van DGMR gebrekig is en de 
gewijzigde geluidnormen tot hogere binnenniveaus dan 50 dB(A) zullen 
leiden. In de Nota Evenementen wordt een binnenniveau hoger dan 50 dB(A) 
als onduldbaar aangemerkt. Volgens het rapport van Peutz is het rapport van 
DGMR in de eerste plaats gebrekkig omdat bij het bepalen van de 
geluidwering van de woningen ten onrechte de octaafband 63 Hz buiten 
beschouwing is gelaten. In de tweede plaats is het rapport van DGMR 
volgens het rapport van Peutz gebrekkig omdat bij de berekening van de 
binnenniveaus ten onrechte de meteocorrectie is toegepast. Het rapport van 
Peutz wijst er daarbij op dat bij 24% van de metingen een hoger 
geluidniveau dan 70 dB(A) op de gevels van de woningen werd gemeten. 
Huisman en anderen voeren ook aan dat bij een ander evenement in de 
binnenstad van Zwolle een geluidbelasting van 86 dB(C) is berekend op 
nabijgelegen woningen. Die woningen liggen op een afstand van ongeveer 
100 m van het desbetreffende evenemententerrein, terwijl de woningen van 
Huisman en anderen op een afstand van ten minste ongeveer 300 m van het 
evenemententerrein bij de Wijthmenerplas liggen. Volgens hen is een 
geluidbelasting van 86 dB(C) daarom haalbaar en is de grenswaarde van 
90 dB(C) te hoog. 

6 . 1 . De raad stelt zich op het standpunt dat met de gewijzigde 
geluidnormen voor evenementen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is 
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verzekerd. Verder is het evenement in de binnenstad van Zwolle volgens de 
raad niet vergelijkbaar met de evenementen bij de Wijthmenerplas. 

6.2. De Afdeling is van oordeel dat in het rapport van DGMR de 
octaafband 63 Hz niet mee behoefde te worden meegenomen bij het bepalen 
van de geluidwering van de woningen. Daarbij neemt de Afdeling in 
aanmerking dat de raad heeft toegelicht dat tonen in octaafbanden lager dan 
125 Hz geen relatie hebben met de mate van spraakverstaanbaarheid. 
Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen hebben ter zitting erkend dat 
tonen in octaafbanden lager dan 125 Hz slechts een beperkte invloed 
hebben op de mate van spraakverstaanbaarheid. Voorts is van belang dat de 
raad voor het tegengaan van hinderlijk geluid in octaafbanden lager dan 
125 Hz in het plan aparte dB(C)-grenswaarden heeft opgenomen. De 
dB(A)-grenswaarden in het plan hebben tot doel om ernstige verstoringen 
van de spraakverstaanbaarheid tegen te gaan. 

Voor zover Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen aanvoeren 
dat in het rapport van DGMR bij de berekening van de binnenniveaus ten 
onrechte de meteocorrectie is toegepast, overweegt de Afdeling dat de raad 
heeft toegelicht dat hij bij het bepalen van de gewijzigde geluidnormen niet is 
uitgegaan van de berekeningen in het rapport van DGMR, maar van de 
meetresultaten daarin. Bij die meetresultaten zijn geen correctiefactoren, 
zoals de meteocorrectie, toegepast. Voorts volgt uit het rapport van DGMR 
niet dat de woningen van Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen een 
geluidwering van minder dan 25 dB hebben. Er bestaat dus geen aanleiding 
voor het oordeel dat bij een geluidniveau van 75 dB(A) op de gevel van hun 
woningen het binnenniveau in hun woningen meer dan 50 dB(A) zal 
bedragen. Gelet hierop is niet van belang of in het rapport van DGMR bij de 
berekeningen al dan niet terecht de meteocorrectie is toegepast. 

Wat betreft de vergelijking van Huisman en anderen met het 
evenement in de binnenstad van Zwolle overweegt de Afdeling dat in het 
rapport van DGMR staat dat bij één van de woningen een gemiddeld 
geluidniveau van 90 dB(C) is gemeten. Voorts heeft de raad toegelicht dat 
bij het evenement in de binnenstad van Zwolle slechts sprake is van één 
podium met een beperkt muziekspectrum terwijl bij de evenementen bij de 
Wijthmenerplas meer podia worden opgesteld met meer muziekspectra en 
dat bij een kortere afstand het verschil tussen de dB(A)-weging en de 
dB(C)-weging kleiner is. Gelet hierop bestaat in hetgeen Huisman en anderen 
hebben aangevoerd geen grond voor het oordeel dat bij de grootschalige 
evenementen bij de Wijthmenerplas een geluidniveau van 86 dB(C) haalbaar 
is. 

De Afdeling stelt evenwel vast dat de geluidnormen in artikel 4 , 
lid 4 .5, onder d, e, f en g, van de planregels onvoldoende duidelijk zijn. In 
deze bepalingen wordt uitgegaan van het equivalente geluidniveau, het 
energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluiddrukniveaus van het ter 
plaatse optredende geluid gedurende een bepaalde tijdsduur. Uit de 
planregels volgt niet over welke tijdsduur het gemiddelde moet worden 
bepaald. Dit is wel van belang. Hoe langer de tijdsduur waarover het 
gemiddelde wordt bepaald, hoe meer geluidpieken zijn toegestaan. De raad 
heeft dit ter zitting niet betwist. De raad heeft ter zitting voorts aangegeven 
geen bezwaren te hebben tegen het bepalen van de equivalente 
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geluidniveaus over één minuut conform de Nota Evenementen. Gelet hierop 
is het besluit van 29 juni 2015 op dit punt in strijd met de rechtszekerheid 
vastgesteld. 

Het betoog slaagt. 

7. Van der Wal-Heuvink voert verder aan dat de vertrekkende en 
aankomende auto's op het voorziene parkeerterrein en het autoverkeer over 
de ontsluitingsroute tot ernstige geluidoverlast zullen leiden. 

7 . 1 . De Afdeling stelt vast dat de afstand van de woning van 
Van der Wal-Heuvink tot de gronden waarop de parkeerplaats is voorzien 
ongeveer 45 m bedraagt en tot de weg ongeveer 30 m. Gelet op deze 
afstanden heeft de raad in redelijkheid ervan kunnen uitgaan dat de 
vertrekkende en aankomende auto's op de voorziene parkeerplaats en het 
autoverkeer over de ontsluitingsroute niet tot ernstige geluidoverlast voor 
Van der Wal-Heuvink zullen leiden. Daarbij neemt de Afdeling ook in 
aanmerking dat de gronden voor het voorziene parkeerterrein op grond van 
artikel 3, lid 3 . 1 , onder c, van de planregels alleen gedurende evenementen 
als parkeerterrein mogen worden gebruikt. 

Het betoog faalt. 

F/ora- en faunawet 

8. Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen betogen dat de raad 
nog steeds niet op voorhand ervan kan uitgaan dat de Ffw niet in de weg 
staat aan de uitvoering van het plan. Daartoe voert Van der Wal-Heuvink aan 
dat ten onrechte alleen de gevolgen van de drie grootschalige evenementen 
op de beschermde diersoorten zijn onderzocht en niet de gevolgen van alle 
evenementen jaarrond. Voorts zijn volgens Van der Wal-Heuvink ten 
onrechte niet de gehele Wijthmenerplas en de gevolgen van het gehele 
recreatieve gebruik van de Wijthmenerplas, waaronder de waterskibaan, op 
beschermde diersoorten onderzocht. Zij wijst er daarbij op dat het voorziene 
evenemententerrein groter is dan waarvan in het rapport "Vogelinspectie ten 
behoeve van "Hardshock Festival" van 18 april 2015 (hierna: het 
monitoringsonderzoek) van het bureau Dillerop natuuradvies is uitgegaan. 
Ook Huisman en anderen vrezen voor de negatieve gevolgen van de 
waterskibaan op beschermde diersoorten. Verder zijn volgens 
Van der Wal-Heuvink ten onrechte de effecten van lichtmasten op 
beschermde diersoorten buiten beschouwing gebleven. In het 
monitoringsonderzoek is volgens Van der Wal-Heuvink ten onrechte ook niet 
op vier momenten gecontroleerd of er broedgevallen zijn, terwijl dat volgens 
de brief van 6 april 2012 van de Dienst Regelingen (thans: de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland, hierna: RVO) wel zou moeten. 
Van der Wal-Heuvink acht verder de bescherming van fauna onvoldoende nu 
alleen professioneel vuurwerk niet mag worden afgestoken. Bij consumptief 
vuurwerk is volgens haar ook niet uitgesloten dat een broedgeval verloren 
gaat, nu niet is onderzocht of het geluidniveau van consumentenvuurwerk 
daadwerkelijk onder het geluidniveau van muziek blijft. Van der Wal-Heuvink 
stelt dat voor consumentenvuurwerk een maximale geluidbelasting van 
156 dB is toegestaan. Huisman en anderen en Van der Wal-Heuvink wijzen 
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er ook op dat uit een quickscan van de gemeente van 9 december 2014 
volgt dat in het plangebied vleermuizen en dassen aanwezig zijn. 

8 . 1 . De raad stelt zich op het standpunt dat de Ffw niet in de weg staat 
aan de uitvoering van het plan. Bij elk evenement worden de mitigerende 
maatregelen getroffen die RVO in de brief van 6 april 2012 heeft 
voorgeschreven en wordt een monitoringsonderzoek uitgevoerd. In elk 
monitoringsonderzoek is tot nog toe geconcludeerd dat de Ffw voor, tijdens 
en na het evenement niet is overtreden. Volgens de raad heeft RVO bij 
e-mail van 17 april 2015 op basis van het monitoringsonderzoek laten weten 
niet handhavend te zullen optreden, omdat alles eraan wordt gedaan om 
overtredingen van de Ffw te voorkomen. De raad stelt dat in het ecologisch 
onderzoek niet alleen het evenemententerrein is onderzocht, maar ook de 
omgeving daaromheen. Verder leidt de raad uit de brief van 6 april 2012 van 
de RVO af dat consumentenvuurwerk niet verstorend is voor beschermde 
diersoorten, nu daarin alleen staat dat professioneel vuurwerk verstorend is. 

8.2. In de brief van 6 april 201 2 van RVO staat dat de organisator van 
twee evenementen bij de Wijthmenerplas naar aanleiding van een 
handhavingsverzoek bureau Tauw de opdracht heeft gegeven een 
natuurtoets uit te voeren. De resultaten daarvan zijn neergelegd in het 
rapport "Natuurtoets drie festivals Wijthmenerplas Zwoile" (hierna: de 
natuurtoets) van 29 maart 2012. De conclusie van de natuurtoets was dat 
zowel ten aanzien van vleermuizen als broedvogels overtreding van 
artikel 10 en artikel 1 1 van de Ffw kan worden uitgesloten, onder de 
voorwaarde dat geen professioneel vuurwerk wordt afgestoken. RVO acht 
evenwel niet geheel uitgesloten dat bij eventuele zangvogels die direct langs 
het festivalterrein broeden een zodanig schrikeffect optreedt dat het nest 
zo'n lange tijd wordt verlaten dat een broedgeval verloren gaat, hoewel de 
kans daarop klein wordt geacht. RVO legt daarom een 
monitoringsverplichting en een aantal mitigerende maatregelen op. Deze 
houden het volgende in: 
- het festivalterrein en een buffer van 100 m daaromheen moet op vier 

momenten worden onderzocht op broedgevallen; 
- gedurende het festival dient de geluidbelasting te worden gemeten op het 
nest dat het dichtste bij het festivalterrein ligt; 
- de bevindingen van de monitoring dienen te worden toegestuurd aan RVO; 
- professioneel vuurwerk mag niet worden afgestoken. 
- het plaatsen van hekken langs de bosjes, zodat bezoekers daar niet in 
kunnen. 
- verlichting en geluid moeten zoveel mogelijk van de bosjes en de bekende 
nesten van de sperwer af worden gericht om lichtverstoring door geluid 
zoveel mogelijk te voorkomen. 
Deze maatregelen zuilen volgens RVO overtredingen van de Ffw ten aanzien 
van broedvogels niet volledig uitsluiten. Dit risico acht RVO echter 
aanvaardbaar, omdat hij de kans op overtreding van de Ffw gering acht en 
bij een eventuele overtreding de ecologische gevolgen beperkt blijven tot 
broedvogels. 
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8.3. In het monitoringsonderzoek staat dat voorafgaand aan het festival 
"Hardshock" een veldinspectie is uitgevoerd. De veldinspectie bestond uit 
het in kaart brengen van (broed)vogels en/of bewoonde nesten op het 
festivalterrein en in de directe omgeving (100 m) van het festivalterrein om 
na te gaan of het muziekfestival mogelijk effect heeft op de aanwezige 
broedvogels en welke mitigerende maatregelen eventueel moeten worden 
genomen. Op het festivalterrein zijn volgens het monitoringsonderzoek geen 
bezette nesten aangetroffen, met uitzondering van één meerkoetnest in 
aanbouw aan de rand van de plas in de aanwezige rietkragen, In de 
omgeving van het festivalterrein zijn in totaal twee oude kraaiennesten 
aangetroffen die geschikt zijn als nestplaats voor de buizerd en twee oude 
sperwernesten. Volgens het monitoringsonderzoek zal de invloed van het 
festival op deze mogelijke (nest)locaties naar verwachting vrijwel nihil zijn, 
omdat de locaties op ruime afstand van het festivalterrein liggen. Het 
monitoringsonderzoek komt tot de conclusie dat geen negatieve effecten zijn 
te verwachten op broedende vogels en hun vaste verblijfplaatsen door 
effecten van geluid, licht en activiteit van mensen en voertuigen mits 
mitigerende maatregelen worden getroffen. Wat vuurwerk betreft staat in 
het monitoringsonderzoek dat het afsteken van vuurwerk geluids- en 
lichteffecten veroorzaakt. Het geluidsniveau van professioneel vuurwerk is 
krachtig en voor vogels zeer gevoelig, aangezien het impulsachtige geluid 
van vuurwerkknallen ook hoge frequenties bevat. Negatieve effecten op 
vogels door professioneel vuurwerk zijn daarom niet uit te sluiten. Het 
geluidsniveau van consumentenvuurwerk is maximaal 1 16 dB(A). Als het 
vuurwerk dicht bij het muziekpodium wordt afgestoken, blijft het 
geluidniveau van het vuurwerk mogelijk onder het geluidsniveau van de 
muziek. Er is dan geen sprake van een toename van geluid. 

8.4. De Afdeling is van oordeel dat de raad in redelijkheid op voorhand 
ervan heeft kunnen uitgaan dat de Ffw niet in de weg staat aan het 
voorziene evenemententerrein. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat 
de raad heeft toegelicht dat bij elk evenement de mitigerende maatregelen 
worden getroffen die RVO in de brief van 6 april 2012 heeft opgelegd en 
een monitoringsonderzoek wordt uitgevoerd. RVO heeft in de 
monitoringsonderzoeken geen aanleiding gezien om handhavend op te treden 
vanwege overtredingen van de Ffw. 

In de argumenten die Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen 
hebben aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor een ander oordeel. 
Voor zover Van der Wal-Heuvink aanvoert dat in de natuurtoets ten onrechte 
alleen de gevolgen van de drie grootschalige evenementen op beschermde 
diersoorten zijn onderzocht, overweegt de Afdeling dat bij de overige 
evenementen minder bezoekers en een lagere geluidbelasting zijn toegestaan 
dan bij grootschalige evenementen. Gelet hierop is aannemelijk dat ook bij 
overige evenementen de Ffw niet zal worden overtreden. 

Verder zijn, anders dan Van der Wal-Heuvink stelt, in de brief van 
RVO en het monitoringsonderzoek de effecten van lichtmasten op 
beschermde diersoorten beschouwd. In de brief van RVO staat immers dat 
verlichting en geluid zoveel mogelijk van de bosjes en de bekende nesten van 
de sperwer af moet worden gericht en in het monitoringsonderzoek staat dat 
het terrein beperkt dient te worden verlicht waarbij de verlichting vooral naar 
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beneden gericht dient te zijn. 
De raad behoefde verder niet de gevolgen van het gehele 

recreatieve gebruik van de Wijthmenerplas, waaronder de waterskibaan, op 
beschermde diersoorten te laten onderzoeken, nu de opdracht in de 
tussenuitspraak alleen zag op het voorziene evenemententerrein. 

Wat betreft het betoog van Van der Wal-Heuvink dat in het 
monitoringsonderzoek niet de gehele Wijthmenerplas is onderzocht, 
overweegt de Afdeling dat in het monitoringsonderzoek staat dat het 
festivalterrein en de omgeving in een straal van 100 m, waaronder de 
overzijde van de plas, is onderzocht. Gelet hierop bestaat geen aanleiding 
voor het oordeel dat in het monitoringsonderzoek niet de gehele 
Wijthmenerplas is onderzocht. In het monitoringsonderzoek behoefde verder 
niet op vier momenten op broedgevallen te worden onderzocht. Daarbij is 
van belang dat in het monitoringsonderzoek staat dat in 2012 in overleg met 
de organisator en de Dienst Regelingen is besloten om alleen voorafgaand 
aan het festival een veldinspectie uit te voeren. Dit werd besloten naar 
aanleiding van het monitoringsonderzoek in 2012 voor, tijdens en na afloop 
van de muziekfestivals "Hardshock" en "Fusion of Dance" waarbij geen 
negatieve effecten werden vastgesteld op broedende vogels en hun vaste 
verblijfplaatsen. 

Voor zover Huisman en anderen en Van der Wal-Heuvink erop 
wijzen dat in het plangebied vleermuizen en dassen aanwezig zijn, overweegt 
de Afdeling dat in de brief van RVO wordt geconcludeerd dat wezenlijk 
negatieve effecten van licht en geluid tijdens het festival en op- en 
afbouwwerkzaamheden op andere diersoorten dan vogels zijn uitgesloten, 
omdat verblijfplaatsen van vleermuizen en grondgebonden zoogdieren als de 
das niet aanwezig zijn en er voldoende alternatief foerageergebied in de 
directe omgeving is. Niet aannemelijk is gemaakt dat dit onjuist is. 

Wat betreft het consumentenvuurwerk overweegt de Afdeling dat 
het monitoringsonderonderzoek tot de conclusie komt dat het gebruik van 
consumentenvuurwerk niet tot negatieve effecten voor vogels zal leiden. In 
de stelling van Van der Wal-Heuvink dat voor consumentenvuurwerk een 
maximale geluidbelasting van 156 dB is toegestaan ziet de Afdeling geen 
aanleiding deze conclusie onjuist te achten, nu zij deze stelling niet nader 
heeft onderbouwd. De Afdeling neemt ook in aanmerking dat in de 
e-mail van RVO 17 april 2015 geen bezwaar wordt gemaakt tegen het 
gebruik van consumentenvuurwerk. 

Het betoog faalt. 

Par/(eren 

9. Van der Wal-Heuvink betoogt voorts dat het voorziene 
evenemententerrein zal leiden tot parkeeroverlast. Voorts zijn volgens haar in 
het gewijzigde plan ten onrechte geen parkeernormen opgenomen, nu sinds 
de inwerkingtreding van de wet Herstel van wetstechnische gebreken en 
leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte 
aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: Reparatiewet BZK 2014) 
op 29 november 2014 parkeernormen in elk bestemmingsplan moeten 
worden opgenomen. 
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9 . 1 . Wat betreft het betoog van Van der Wal-Heuvink dat het voorziene 
evenemententerrein zal leiden tot parkeeroverlast, overweegt de Afdeling dat 
in de tussenuitspraak reeds is geoordeeld dat geen grond bestaat voor het 
oordeel dat de parkeercapaciteit onvoldoende is. Behoudens zeer 
uitzonderlijke gevallen kan de Afdeling niet terugkomen van een in de 
tussenuitspraak gegeven oordeel. Een zeer uitzonderlijk geval is hier niet aan 
de orde, zodat van het in de tussenuitspraak gegeven oordeel moet worden 
uitgegaan. Voor zover Van der Wal-Heuvink aanvoert dat in het gewijzigde 
plan ten onrechte geen parkeernormen zijn opgenomen, overweegt de 
Afdeling dat uit de Reparatiewet BZK 2014 niet volgt dat in elk 
bestemmingsplan parkeernormen moeten worden opgenomen. In dit geval 
behoefde de raad in redelijkheid geen parkeernormen op te nemen, nu de 
parkeercapaciteit in de omgeving voldoende is. 

Het betoog faalt. 

Ondergesch//(te tioreca 

10. Huisman en anderen betogen dat in de planregels ten onrechte niet 
is omschreven wat onder ondergeschikte horeca moet worden verstaan. 
Volgens hen interpreteert het gemeentebestuur het begrip ondergeschikte 
horeca zodanig breed dat overlastgevende horeca daardoor wordt toegestaan 
in het plangebied. 

10 .1 . De Afdeling overweegt dat dit een nieuwe, niet eerder aangedragen 
beroepsgrond betreft. Gelet op het belang van een efficiënte 
geschilbeslechting alsmede de rechtszekerheid van de andere partij, kan in 
het licht van de goede procesorde niet worden aanvaard dat na de 
tussenuitspraak nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd die reeds tegen 
het oorspronkelijke besluit naar voren hadden kunnen worden gebracht. Dit 
betekent dat hetgeen Huisman en anderen in dit opzicht aanvoeren buiten 
inhoudelijke bespreking blijft. Bovendien staat de vraag of de aanwezige 
horeca in het plangebied al dan niet als ondergeschikte horeca moet worden 
aangemerkt in deze procedure niet ter beoordeling, maar betreft dit een 
kwestie van handhaving. 

Het betoog faalt. 

Lichtmasten 

11 . Huisman en anderen voeren aan dat in de nota "Dagterrein de 
Wijthmenerplas - Visie en toetsingskader ontwikkelingen" staat dat 
lichthinder van activiteiten moet worden voorkomen. Voorts is vermeld dat 
het gebied tussen zonsopgang en zonsondergang donker moet zijn en dat 
deuren en voetpaden hooguit aangelicht kunnen worden. Het toestaan van 
10 m hoge lichtmasten zal volgens Huisman en anderen tot lichthinder leiden 
en de privacy schaden, hetgeen in strijd is met de ontwikkelingsvisie. 

11 .1 . Ingevolge artikel 4 , lid 4 .2 .2 , aanhef en onder b, van de planregels 
geldt voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dat de 
bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer 
dan 5 m mag bedragen. 

Ingevolge lid 4 . 3 . 1 , aanhef en onder d, kan bij een 
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omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.2 
onder b, om toe te staan dat de bouwhoogte van vlaggenmasten en 
lichtmasten wordt vergroot tot niet meer dan 10 m. 

Ingevolge lid 4.3.2 kunnen de in lid 4.3.1 genoemde afwijkingen 
slechts worden toegestaan, mits de bebouwing goed wordt ingepast en 
aansluit op de omgeving conform het document "Dagterrein de 
Wijthmenerplas - Visie en toetsingskader ontwikkelingen", dat als bijlage 1 
is opgenomen, en 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. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur- en 
landschapswaarden van de gronden; 
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

Ingevolge lid 4 .4 , kan het college van burgemeester en 
wethouders, uitgaande van het document "Dagterrein de 
Wijthmenerplas - Visie en toetsingskader ontwikkelingen", dat als bijlage 1 
is opgenomen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 
a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld; 
b. de woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren; 
e. de sociale veiligheid; 
f. een goede milieusituatie; 
g. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur- en 
landschapswaarden van de gronden; 
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

1 1.2. De Afdeling stelt vast dat een bouwhoogte van een lichtmast van 
10 m eerst mogelijk is na afwijking van het bepaalde in artikel 4, lid 4 .2 .2 , 
aanhef en onder b, van de planregels. 

Ingevolge artikel 4 , lid 4 .3 .2 , van de planregels kunnen de in 
artikel 4 , lid 4 . 3 . 1 , van de planregels genoemde afwijkingen, waaronder een 
bouwhoogte van een lichtmast van 10 m, slechts onder voorwaarden 
worden toegestaan. Gelet hierop kan van de afwijkingsmogelijkheid eerst 
gebruik worden gemaakt indien dit ruimtelijk aanvaardbaar is. Voorts kunnen 
ingevolge artikel 4 , lid 4.4, van de planregels nadere eisen worden gesteld 
aan de plaats en afmeting van de lichtmasten. 

De Afdeling is van oordeel dat de raad gelet op de omvang van het 
plangebied een hoogte van 5 tot - onder voorwaarden - maximaal 10 m voor 
een lichtmast in redelijkheid niet onaanvaardbaar heeft kunnen achten. 
Hierbij wordt betrokken dat een bouwhoogte van meer dan 
5 m eerst is toegestaan na het volgen van een met waarborgen omklede 
procedure. 

Het betoog faalt. 
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Conc/usie 

12. In hetgeen Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen hebben 
aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het besluit van 
29 juni 2015 is vastgesteld in strijd met de rechtszekerheid wat betreft 
artikel 4, lid 4 .5, onder d, e, f en g, van de planregels. De beroepen van 
Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen tegen dat besluit zijn gegrond, 
zodat dat besluit in zoverre dient te worden vernietigd. 

13. De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, 
derde lid, aanhef en onder b, van de Awb zelf in de zaak te voorzien door in 
artikel 4 , lid 4 .5, van de planregels te bepalen dat het equivalente 
geluidniveau moet worden bepaald over één minuut. De uitspraak zal ten 
aanzien van dit planonderdeel in de plaats treden van het besluit van 
29 juni 2015 voor zover dat is vernietigd. Daarbij betrekt de Afdeling dat 
Van der Wal-Heuvink, Huisman en anderen en de raad ter zitting te kennen 
hebben gegeven daartegen geen bezwaren te hebben. Verder is niet 
aannemelijk dat derdebelanghebbenden in hun belangen zouden kunnen 
worden geschaad, nu de raad ter zitting te kennen heeft gegeven dat de 
evenementen die bij de Wijthmenerplas worden gehouden aan deze 
normering kunnen voldoen. 

14. Uit oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het 
Besluit ruimtelijke ordening, ziet de Afdeling aanleiding de raad op te dragen 
het hierna in de beslissing nader aangeduide onderdeel van deze uitspraak 
binnen vier weken na verzending van de uitspraak te verwerken op de 
landelijke voorziening, www.ruimteli jkeplannen.nl. 

Procesl<osten 

1 5. De raad dient ten aanzien van Van der Wal-Heuvink en 
Huisman en anderen op na te melden wijze tot vergoeding van de 
proceskosten te worden veroordeeld. Voor zover Huisman en anderen om 
vergoeding van kosten voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand hebben 
verzocht, bestaat voor een proceskostenveroordeling geen aanleiding. Van 
beroepsmatig verleende rechtsbijstand is sprake indien de proceshandelingen 
worden uitgevoerd door een rechtshulpverlener. Het indienen van een 
beroepschrift en een zienswijze over het besluit van 29 juni 2015 op eigen 
titel alsmede het inwinnen van advies van een advocaat voldoen niet aan dit 
uitgangspunt. 
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Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 

I. verklaart de beroepen gegrond; 
II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Zwolle van 

17 februari 2014 tot vaststelling van het bestemmingsplan 
"Wijthmenerplas" voor zover het betreft: 
a. de functieaanduiding "evenemententerrein"; 
b. artikel 4 , lid 4.7 en 4.8, van de planregels; 

III. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Zwolle van 
29 juni 201 5 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
"Wijthmenerplas" voor zover het betreft artikel 4, lid 4.5, onder d, 
e, f en g, van de planregels; 

IV. bepaalt dat artikel 4, lid 4.5, onder d, e, f en g, van de planregels 
als volgt komt te luiden: 
"d . het gebruik ter plaatse van de functieaanduiding 
"evenemententerrein" ten behoeve van grootschalige evenementen, 
indien het equivalente geluidsniveau LA,eq(één-minuut), uitgedrukt in 
dB(A), op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen, veroorzaakt 
door een evenement, meer bedraagt dan 75 dB(A); 
e. het gebruik ter plaatse van de functieaanduiding 
"evenemententerrein" ten behoeve van grootschalige evenementen, 
indien het equivalente geluidsniveau Lc.eq(één-minuut), uitgedrukt in 
dB(C), op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen, veroorzaakt 
door een evenement, meer bedraagt dan 90 dB(C); 
f. het gebruik ter plaatse van de functieaanduiding 
"evenemententerrein" ten behoeve van overige evenementen, 
indien het equivalente geluidsniveau LA,eq(één-minuut), uitgedrukt in 
dB(A), op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen, veroorzaakt 
door een evenement, meer bedraagt dan 70 dB(A); 
g. het gebruik ter plaatse van de functieaanduiding 
"evenemententerrein" ten behoeve van overige evenementen, 
indien het equivalente geluidsniveau Lc,eq(één-minuut), uitgedrukt in 
dB(C), op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen, veroorzaakt 
door een evenement, meer bedraagt dan 80 dB(C)"; 

V. bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het 
besluit van 29 juni 201 5 voor zover dat is vernietigd; 

VI. veroordeelt de raad van de gemeente Zwolle tot vergoeding van in 
verband met de behandeling van de beroepen opgekomen 
proceskosten ten aanzien van: 
a. A.S. van der Wal-Heuvink tot een bedrag van € 2.1 79,36 
(zegge: tweeduizend honderdnegenenzeventig euro en zesendertig 
cent), waarvan € 1 , 7 1 5,00 is toe te rekenen aan door een derde 
beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
b. E.O. Huisman en anderen tot een bedrag van € 394,08 (zegge: 
driehonderdvierennegentig euro en acht cent), met dien verstande 
dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de 
anderen; 
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VII. gelast dat de raad van de gemeente Zwolle aan appellanten het 
door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht 
ten bedrage van € 165,00 (zegge: honderdvijfenzestig euro) voor 
A.S. van der Wal-Heuvink en € 1 65,00 (zegge: honderdvijfenzestig 
euro) voor E.O. Huisman en anderen vergoedt, met dien verstande 
dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de 
anderen; 

VIII. draagt de raad van de gemeente Zwolle op om binnen vier weken 
na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat 
onderdeel IV wordt verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan 
dat te raadplegen is op de landelijke voorziening, 
http://www.ruimteli jkeplannen.nl. 

Aldus vastgesteld door mr. G. van der Wiel, voorzitter, en mr, R,J,J.M. Pans 
en mr. D.J.C. van den Broek, leden, in tegenwoordigheid van 
mr. A.L. van Driel Kluit, griffier. 

w.g . Van der Wiel w .g . Van Driel Kluit 
voorzitter griffier 

Uitgesproken in het openbaar op 23 december 2015 

703. 
Verzonden: 23 december 2015 
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vanState 

201403245/1 /R1. 
Datum uitspraak: 18 maart 2015 

AFDELING 
BESTUURSRECHTSPRAAK 

Tussenuitspraak met toepassing van artikel 8:51 d van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: de Awb) in het geding tussen: 

1. A.S. van der Wal-Heuvink, wonend te Zwolle, 
2. E.O. Huisman en anderen, wonend te Zwolle, 
appellanten, 

en 

de raad van de gemeente Zwolle, 
verweerder. 
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Procesverloop 

Bij besluit van 17 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan 
"Wijthmenerplas" vastgesteld. 

Tegen dit besluit hebben Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen 
beroep ingesteld. 

De raad heeft een verweerschrift ingediend. 

Van der Wal-Heuvink en Huisman en anderen en de raad hebben nadere 
stukken ingediend. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 maart 201 5, waar 
Van der Wal-Heuvink, vertegenwoordigd door ing. P.H.A. Steinmetz 
en mr. K.A. Luehof, werkzaam bij Stichting Univé Rechtshulp, 
Huisman en anderen, vertegenwoordigd door E.O. Huisman, en de raad, 
vertegenwoordigd door ing. M.H.M. van Kesteren, werkzaam bij DGMR 
Industrie, Verkeer en Milieu B.V. (hierna: DGMR) en G.J. Tromp en 
C.H. Blanken, beiden werkzaam bij de gemeente. 

Overwegingen 

1. Ingevolge artikel 8:51 d van de Awb , voor zover hier van belang, 
kan de Afdeling het bestuursorgaan opdragen een gebrek in het bestreden 
besluit te herstellen of te laten herstellen. 

Het plan 

2. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad 
beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de 
raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. 
De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de 
Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding 
bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het 
standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een 
goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van 
de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of 
genomen in strijd met het recht. 

3. Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de 
Wijthmenerplas en directe omgeving als gebied voor dagrecreatie inclusief 
het gebruik van een gedeelte van het plangebied als evenemententerrein. 

Het beroep van Van der Wal-Heuvink 

4. Van der Wal-Heuvink voert aan dat het plan een aantasting van 
haar woon- en leefklimaat tot gevolg heeft. Volgens Van der Wal-Heuvink is 
ten onrechte geen akoestisch onderzoek verricht, zodat sprake is van een 
onzorgvuldige beoordeling van de te verwachten geluidhinder als gevolg van 
de met het plan mogelijk gemaakte evenementen. Voorts is de geluidhinder 
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afkomstig van vertrekkende en aankomende auto's op de parkeerplaats en 
autoverkeer over de ontsluitingsroute niet berekend. 

Volgens Van der Wal-Heuvink acht de raad het ten onrechte 
verantwoord om hogere geluidnormen toe te staan dan de geluidnormen die 
in de Nota "Evenementen met een luidruchtig karakter" van de Inspectie 
Milieuhygiëne Limburg (hierna: de Nota Evenementen) zijn opgenomen. De 
Nota Evenementen gaat uit van een maximale gevelbelasting van 75 dB(A) 
bij een gevelwering van 25 dB(A) en duidt een achtergrondgeluidsniveau van 
55 dB(A) in de woning en een gevelbelasting van 80 dB(A) aan als 
onduldbaar. Volgens de Nota Evenementen is bij een geluidsniveau van 
85 dB(A) op de gevel sprake van onduldbare hinder vanwege verstoring van 
de spraakverstaanbaarheid. Het is volgens Van der Wal-Heuvink onduidelijk 
waarom in het plan een maximale geluidnorm van 85 dB(A) is opgenomen. 
Bij een equivalent geluidsniveau van 95 dB(C) op de gevel zal bij met 
standaard housemuziek vergelijkbare muziek naar verwachting een 
geluidsniveau van 81 dB(A) op de gevel heersen. Hieruit vloeit bij een 
geluidwering van 25 dB in de woning een geluidsniveau van 56 dB(A) voort 
en bij een geluidwering van 20 dB een geluidsniveau van 61 dB(A). Niet valt 
in te zien dat dan nog sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Voorts is volgens Van der Wal-Heuvink ten onrechte geen meting 
verricht betreffende de geluidsisolatie van gevels van omliggende woningen, 
terwijl de geluidgrenswaarden volgens de Nota Evenementen kunnen worden 
verlaagd of verhoogd met 5 tot 10 dB, afhankelijk van de mate van 
geluidsisolatie. 

4 . 1 . De raad heeft toegelicht dat geen akoestisch onderzoek is 
uitgevoerd ter onderbouwing van het bestemmingsplan, omdat volgens hem 
voldoende gegevens voorhanden zijn. Gedurende de afgelopen jaren is bij 
alle grootschalige evenementen meetapparatuur opgesteld bij de 
dichtstbijzijnde woningen. De daaruit voortvloeiende gegevens zijn 
geanalyseerd ten behoeve van het onderhavige bestemmingsplan. Uit de 
meetgegevens blijkt dat de evenementen kunnen voldoen aan de in het plan 
gestelde geluidnorm van 85 dB(A). Ten aanzien van het aankomende en 
vertrekkende autoverkeer is geen akoestische berekening uitgevoerd, omdat 
op grond van het voorheen geldende plan ter plaatse al dagrecreatie was 
toegestaan waarbij sprake is van autoverkeer met in de zomerperiode pieken 
die afhankelijk zijn van het weer. Volgens de raad wordt dit patroon niet 
wezenlijk anders door het planologisch mogelijk maken van een beperkt 
aantal evenementen per jaar. 

Volgens de raad is voorts sprake van aanvaardbare geluidhinder 
gezien het beperkte aantal malen per jaar dat evenementen mogen 
plaatsvinden, de wijze waarop evenementen worden aangekondigd en het 
eindtijdstip van evenementen, afgewogen tegen het maatschappelijke belang 
om ruimte te bieden aan grootschalige evenementen. Verstoring van de 
spraakverstaanbaarheid leidt volgens de raad bovendien niet per se tot 
onduldbare hinder en bovendien is in de Nota Evenementen niet uiteengezet 
wanneer daarvan sprake is. 

Voorts heeft de raad toegelicht dat de berekening van 
Van der Wal-Heuvink correct is, maar uitsluitend van toepassing is op het 
standaard housemuziekspectrum. Omdat de raad ook andere muziekspectra 
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mogelijk wil maken, is de norm gehandhaafd op 85 dB(A). 
De raad heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat geen 

aanleiding bestond de isolatiewaarde van individuele woningen te 
onderzoeken. 

4 . 1 . 1 . Op 18 februari 201 5 heeft de raad een nader stuk ingediend. Wat 
betreft de akoestische aspecten is hierin uiteengezet dat het 
gemeentebestuur nader onderzoek heeft laten verrichten door 
onderzoeksbureau DGMR. Het doel van het onderzoek was het inzichtelijk 
maken van de (spreiding in) de geluidbijdrage ter plaatse van de omliggende 
woningen als gevolg van het ten gehore brengen van dancemuziek ter 
plaatse van het recreatiegebied de Wijthmenerplas. Er is onderzocht in 
hoeverre wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden van 85 dB(A) en 95 
dB(C). Voorts is voor een aantal omliggende woningen de geluidwering door 
metingen en berekeningen vastgesteld en onderzocht welk binnenniveau in 
de geluidgevoelige ruimten van de woningen heerst tijdens 
dance-evenementen. De raad wijst erop dat tijdens de drie onderzochte 
dance-evenementen de maatgevende woningen geen hogere geluidbelasting 
hebben ondervonden dan 65 dB(A) en 86 dB(C) en dat bij geen van de 
omliggende woningen de geluidnorm van 85dB(A)/95 dB(C) is overschreden. 
Uit het onderzoek volgt verder dat bij geen van de woningen de 
binnenniveaus ten gevolge van de onderzochte drie dance-evenementen 
hoger zijn dan 50 dB(A). Het hoogst optredende binnenniveau in een 
geluidgevoelige ruimte bedraagt 41 dB(A). Zelfs indien een dance-evenement 
de op grond van het bestemmingsplan beschikbaar gestelde geluidsruimte 
van 95 dB(C) opvult, betekent dit volgens de raad dat bijna alle 
geluidgevoelige ruimten in bijna alle woningen kunnen voldoen aan een 
binnenniveau van 50 dB(A). Bij dergelijke binnenniveaus is de 
spraakverstaanbaarheid binnen de geluidgevoelige ruimten gewaarborgd en 
wordt volgens de raad voldaan aan de Nota Evenementen. Gelet op het 
vorenstaande is volgens de raad met het onderzoek van DGMR voldoende 
onderbouwd dat de in het bestemmingsplan opgenomen geluidnormen 
aanvaardbaar zijn. 

4.1.2. Ingevolge artikel 4, lid 4 . 1 , aanhef en onder c, van de planregels 
zijn de voor "Recreatie - Dagrecreatie" aangewezen gronden bestemd voor 
evenementen ter plaatse van de functieaanduiding "evenemententerreinen". 

Ingevolge lid 4.5 wordt tot een gebruik strijdig met deze 
bestemming als bedoeld in artikel 2 . 1 , eerste lid, onder c, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) in ieder geval 
gerekend: 
a. het houden van meer dan acht evenementen per jaar, waarvan maximaal 
drie grootschalige evenementen, ter plaatse van de functieaanduiding 
"evenemententerrein"; 
b. het houden van evenementen gedurende de zomervakantie voor het 
voortgezet onderwijs in de regio Noord; 
c. het houden van evenementen ter plaatse van de aanduiding 
"evenemententerrein" buiten de volgende eindtijden: 
1. van zondag tot en met donderdag ten behoeve van het gebruik van 
geluidsversterkende apparatuur na 23:00 uur; 
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2. van zondag tot en met donderdag ten behoeve van het gebruik van 
schenkpunten na 23:30 uur; 
3. op vrijdag en zaterdag ten behoeve van het gebruik van 
geluidsversterkende apparatuur na 00:00 uur; 
4. op vrijdag en zaterdag ten behoeve van het gebruik van schenkpunten na 
00:00 uur; 
d. het gebruik ter plaatse van de functieaanduiding "evenemententerrein" 
indien de volgende maximale geluidsniveaus worden overschreden: 
maximale geluidsbelasting op de gevel van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige 
objecten: 
grootschalige evenementen: 85 dB(A)/95 dB(C) 
overige evenementen: 75 dB(A)/85 dB(C); 
e. het gebruik ter plaatse van de functieaanduiding "evenemententerrein", 
ten behoeve van een grootschalig evenement, indien niet door middel van 
een geluidsplan is aangetoond dat redelijkerwijs te verwachten is dat wordt 
voldaan aan de onder d genoemde geluidnormen; 
f. ondergeschikte horeca ten dienste van de hoofdfunctie met een 
oppervlakte van meer dan 800 m^; 
g. overnachtingsmogelijkheden in gebouwen ten dienste van de hoofdfunctie 
met een oppervlakte van meer dan 700 m^; 
h. overnachtingen in tenten, caravans of kampeerauto's; 
i. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
seksinrichting. 

4.1.3. De Afdeling stelt voorop dat het door de raad op 
18 februari 201 5 ingediende rapport van DGMR, ondanks het zeer late 
tijdstip van indiening, gelet op het hierna volgende zal worden betrokken bij 
de beoordeling van de vraag of sprake is van een onevenredige aantasting 
van het woon- en leefklimaat als gevolg van het plan. 

In de plantoelichting is vermeld dat voor (grootschalige) 
evenementen met muziek in het gemeentelijke beleid van Zwolle de normen 
vermeld in de Nota Evenementen het vertrekpunt zijn. De raad heeft zich 
voorts op het standpunt gesteld dat in de omgeving waar woningen op korte 
afstand van het evenemententerrein aanwezig zijn, deze geluidnormen niet 
of nauwelijks haalbaar zijn. De raad acht het, aangezien aan de evenementen 
voorwaarden worden gesteld ter beperking van geluidhinder wat betreft 
duur, omvang en eindtijden, verantwoord om in het plan hogere 
geluidnormen toe te staan dan de in de Nota Evenementen opgenomen 
normen. Zodoende wordt de mogelijkheid om grootschalige evenementen te 
kunnen organiseren behouden, aldus de raad. 

In de Nota Evenementen is aangegeven dat, rekening houdend met 
een gevelisolatie van 20 è 25 dB(A), om de grens van het optreden van 
"onduldbare hinder" niet te overschrijden, moet worden uitgegaan van een 
maximaal equivalent geluidsniveau (LAeq) op de gevel van woningen 
overdag en 's avonds van 70 a 75 dB(A) en 's nachts van 65 a 70 dB(A). 
De in artikel 4 , lid 4 .5, van de planregels opgenomen maximale 
geluidsgrenswaarden liggen aanmerkelijk hoger dan de in de Nota 
Evenementen opgenomen normen. 

De Afdeling stelt vast dat in het rapport van DGMR staat dat de 
resultaten van de meting en de berekening laten zien dat de geluidwering 
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van de gevels van de onderzochte woningen varieert van 
1 5 tot 44 dB. Uit de rekenresultaten in het rapport van DGMR van de 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A) volgt voorts dat de gevels 
van de onderzochte woningen geen hogere geluidbelasting hebben 
ondervonden dan 65 dB(A) en dat het binnenniveau van de onderzochte 
woningen varieert van 19 tot 41 dB(A). 

Nu uit het door de raad overgelegde rapport van DGMR blijkt dat 
tijdens grootschalige muziekevenementen aan de in de Nota Evenementen 
opgenomen geluidnormen kan worden voldaan, heeft de raad naar het 
oordeel van de Afdeling onvoldoende gemotiveerd waarom in 
artikel 4 , lid 4 .5, van de planregels maximale geluidgrenswaarden zijn 
opgenomen die hoger zijn dan de in de Nota Evenementen vervatte normen. 
Uit het rapport van DGMR blijkt niet dat afwijking van de in de Nota 
Evenementen opgenomen norm noodzakelijk is om grootschalige 
evenementen te kunnen houden. 

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat het plan in zoverre in strijd 
met artikel 3:46 van de Awb onvoldoende is gemotiveerd. 

Het betoog slaagt. 

4 .2. Van der Wal-Heuvink voert voorts aan dat, gelet op de 
omschrijving van de Wijthmenerplas in de nota "Dagrecreatieterrein de 
Wijthmenerplas - Visie en toetsingskader ontwikkelingen" van mei 2012 van 
de gemeente Zwolle de Wijthmenerplas als een belangrijk dagrecreatieterrein 
voor Zwolle en omgeving wordt beschouwd dat een grote rust uitstraalt en 
voor iedereen toegankelijk is. Gelet hierop valt volgens 
Van der Wal-Heuvink niet in te zien waarom de raad ter plaatse 
evenementen wil toestaan, nu de Wijthmenerplas veertien dagen per 
evenement is afgesloten en (deels) niet toegankelijk is voor iedereen tijdens 
evenementen. 

4 . 2 . 1 . Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad het van 
maatschappelijk belang kunnen achten dat evenementen kunnen worden 
georganiseerd bij de Wijthmenerplas. Hierbij wordt betrokken dat het gaat 
om een beperkt aantal evenementen gedurende een beperkt aantal dagen per 
jaar en dat gedurende de zomervakantie van de regio Noord geen 
evenementen mogen worden gehouden. Het terrein dat op de verbeelding 
niet is aangeduid als "evenemententerrein" blijft tijdens evenementen 
bovendien normaal toegankelijk. De raad heeft voorts ter zitting toegelicht 
dat eerst na een inventarisatie van mogelijke locaties is gekozen voor de 
locatie Wijthmenerplas om evenementen te houden. Hierbij heeft de raad in 
redelijkheid kunnen betrekken dat stedelijk gebied niet geschikt is voor het 
organiseren van grootschalige evenementen. 

Het vorenstaande in aanmerking genomen heeft de raad het naar 
het oordeel van de Afdeling in redelijkheid aanvaardbaar kunnen achten dat 
de Wijthmenerplas een beperkt gedeelte van het jaar niet geheel toegankelijk 
is. 

Het betoog faalt. 

4.3. Volgens Van der Wal-Heuvink is het beleid van de provincie 
Overijssel voorts ten onrechte niet meegewogen bij de vaststelling van het 
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plan. De Wijthmenerplas ligt in een milieubeschermingsgebied waar 
evenementen die overlast veroorzaken niet zijn toegestaan. Het gebied is 
eveneens een zwemplassenbeschermingsgebied. De raad heeft niet 
gemotiveerd waarom hieraan kan worden voorbijgegaan. 

4 . 3 . 1 . De provincie Overijssel hanteert de aanduiding 
milieubeschermingsgebied in de Omgevingsverordening uitsluitend in het 
kader van de bescherming van het grondwater voor de 
drinkwatervoorziening. Deze gebieden, inclusief de 
grondwaterbeschermingsgebieden, worden expliciet genoemd in de 
Omgevingsverordening en aangeduid op de kaart. Het plangebied ligt ruim 
buiten het aangewezen grondwaterbeschermingsgebied Vechterweerd. 

Voorts heeft de raad toegelicht dat het begrip 
zwemplassenbeschermingsgebied niet in de provinciale milieuverordening is 
opgenomen. Volgens de raad is de Wijthmenerplas door de provincie 
aangewezen als provinciaal zwemwater. De raad heeft zich naar het oordeel 
van de Afdeling in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat niet 
aannemelijk is dat de kwaliteit van het zwemwater ernstig wordt 
verslechterd door het toelaten van evenementen bij de Wijthmenerplas. 
Hierbij wordt betrokken dat de raad heeft toegelicht dat de organisatoren van 
evenementen verplicht zijn voldoende sanitaire voorzieningen aan te bieden 
aan de bezoekers. 

Het betoog faalt. 

4 .4 . Van der Wal-Heuvink voert voorts aan dat tijdens evenementen 
sprake is van verkeersoverlast en parkeeroverlast. De tijdelijke locatie voor 
parkeren is volgens haar onvoldoende onderzocht. Het is niet duidelijk 
hoeveel bezoekers er precies komen, hoeveel parkeerplaatsen er zijn op de 
tijdelijke parkeergelegenheid en wat de gevolgen zijn indien meer bezoekers 
naar een evenement komen dan verwacht. 

Voorts is de Zalnéweg volgens Van der Wal-Heuvink ten onrechte 
aangewezen als erftoegangsweg met een maximale snelheid van 60 km/uur. 

Daarnaast is niet gebleken dat de raad bij de beoordeling van de 
verkeersveiligheid tevens de inrichting van de wegen, de functie van de 
Zalnéweg als hoofdroute naar en van het terrein en de overige 
weggebruikers heeft betrokken. De raad heeft onvoldoende inzichtelijk 
gemaakt dat een beoordeling heeft plaatsgevonden van de te verwachten 
parkeerbehoefte op basis van de maximale planologische mogelijkheden van 
het plan. 

4 . 4 . 1 . Naar het oordeel van de Afdeling bestaat geen grond voor het 
oordeel dat de parkeerbehoefte onvoldoende is onderzocht. In de 
plantoelichting is de verkeerssituatie tijdens evenementen uiteengezet. De 
maximaal verwachte toestroom van bezoekers is omgezet naar verwachte 
aantallen bezoekers per vervoerwijze en voor het autoverkeer is een 
onderverdeling gemaakt in de verwachte toestroom van bezoekers per uur. 
Voorts is voor zowel autoverkeer, busverkeer en langzaam verkeer 
vastgesteld dat bij een evenement van een maximale omvang de bestaande 
infrastructuur het verkeer voldoende kan afwikkelen. Bij de afwikkeling van 
het auto- en busverkeer is daarbij volgens de raad rekening gehouden met 
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het feit dat alle verkeer via de Zalnéweg en de kruising van die weg met de 
Ceintuurbaan moet worden afgewikkeld. 

Ten aanzien van het parkeren wordt overwogen dat geen grond 
bestaat voor het oordeel dat de parkeercapaciteit onvoldoende is. Hierbij 
wordt van belang geacht dat het weiland aan de parallelweg van de 
Heinoseweg plaats biedt aan 2400 personenauto's. Daarnaast is een strook 
aanwezig voor "Kiss and Ride". In totaal is de verwachting dat maximaal 
1923 autoparkeerplaatsen benodigd zijn voor het grootst mogelijke 
evenement. Hieruit volgt dat is voorzien in voldoende parkeercapaciteit. Voor 
het stallen van fietsen kan de wielerbaan worden ingericht als 
fietsparkeerplaats, zodat ook is voorzien in voldoende fietsparkeerplaatsen. 

De stelling dat er ten onrechte van uit is gegaan dat de Zalnéweg is 
aangewezen als een erftoegangsweg met een maximale snelheid van 60 
km/uur kan voorts niet leiden tot vernietiging van het plan. Ter zitting is 
komen vast te staan dat op een deel van de Zalnéweg een maximum 
snelheid geldt van 60 km/uur en op een ander deel een maximum snelheid 
van 30 km/uur. Van der Wal-Heuvink heeft niet weersproken dat deze 
omstandigheid niet leidt tot een andere verkeersafwikkeling dan in de situatie 
dat de gehele Zalnéweg een maximale snelheid van 60 km/uur zou hebben. 

Het betoog faalt. 

4.5. Voorts voert Van der Wal-Heuvink aan dat niet duidelijk is welke 
ruimtelijke effecten de evenementen na toepassing van de in het plan 
opgenomen wijzigingsbevoegdheden met zich brengen en waarin deze 
verschillen van de ruimtelijke effecten van de evenementen die thans kunnen 
worden gehouden. 

Van der Wal-Heuvink acht de voorwaarden voor toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheden voorts zodanig ruim geformuleerd, dat onduidelijk is 
wanneer er gebruik van kan worden gemaakt. Het plan is daarmee in zoverre 
in strijd met de rechtszekerheid. 

Van der Wal-Heuvink voert voorts aan dat, nu in het plan een 
afwijkingsbevoegdheid is opgenomen voor een groter terrein, voorafgaand 
aan de vaststelling van het bestemmingsplan onderzoek had moeten worden 
gedaan naar de extra verkeersbewegingen en de extra parkeerbehoefte. Dit 
is ten onrechte niet gebeurd. 

4 , 5 . 1 . Ingevolge artikel 4 , lid 4.7, van de planregels kan het college van 
burgemeester en wethouders met inachtneming van artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening (hierna: Wro) de bestemming "Recreatie - Dagrecreatie" 
wijzigen in die zin dat omvang of de vorm van de aanduiding 
"evenemententerrein" in vorm of omvang kan worden aangepast, mits geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
1. het stedenbouwkundig beeld; 
2. de woonsituatie; 
3. de verkeersveiligheid; 
4. de parkeergelegenheid; 
5. de sociale veiligheid; 
6. de milieusituatie; 
7. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur- en 
landschapswaarden van de gronden; 
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8. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
Ingevolge lid 4.8 kan het college van burgemeester en wethouders 

met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wro de bestemming 
"Recreatie- Dagrecreatie" wijzigen in die zin dat het toegestane geluidsniveau 
kan worden gewijzigd als gevolg van een wijziging in het evenementenbeleid 
en/of het milieubeleid, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
1. het stedenbouwkundig beeld; 
2. de woonsituatie; 
3. de verkeersveiligheid; 
4. de parkeergelegenheid; 
5. de sociale veiligheid; 
6. de milieusituatie; 
7. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur- en 
landschapswaarden van de gronden; 
8. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4 .5 .2 . Ingevolge artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro kan 
bij een bestemmingsplan worden bepaald dat met inachtneming van de bij 
het plan te geven regels het college van burgemeester en wethouders binnen 
bij het plan te bepalen grenzen het plan kan wijzigen. 

Mede gelet op de rechtszekerheid van belanghebbenden dient in 
een wijzigingsbepaling in voldoende mate te worden bepaald in welke 
gevallen en op welke wijze hiervan gebruik mag worden gemaakt. Een op 
artikel 3.6 van de Wro berustende wijzigingsbevoegdheid dient derhalve in 
deze beide opzichten door voldoende objectieve normen te worden 
begrensd. De vraag of een wijzigingsbepaling door voldoende objectieve 
normen wordt begrensd hangt af van de omstandigheden van het geval. 
Hierbij kan onder meer belang worden gehecht aan de aard van de wijziging, 
de omvang van het gebied waarop de wijzigingsbevoegdheid ziet en de 
aanleiding voor het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid. 

4 .5 .3 . De Afdeling stelt vast dat Van der Wal-Heuvink, waar zij betoogt 
dat in het plan een afwijkingsbevoegdheid is opgenomen voor een groter 
terrein, doelt op de wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in 
artikel 4 , lid 4 .7 , van de planregels. 

Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad zich terecht op het 
standpunt gesteld dat uit de formulering van de desbetreffende 
wijzigingsbevoegdheid, waarin is vermeld dat het evenemententerrein onder 
voorwaarden in vorm of omvang kan worden aangepast, niet volgt dat het 
daarbij per definitie gaat om een groter evenemententerrein. Uit de 
formulering van de wijzigingsbevoegdheid volgt dat een vergroting van het 
evenemententerrein echter wel tot de mogelijkheden behoort. 

Voorts heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen 
stellen dat uit de toetsingscriteria voor toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid volgt dat sprake moet zijn van een goede ruimtelijke 
onderbouwing alvorens van de wijzigingsbevoegdheid gebruik kan worden 
gemaakt. Eerst indien een concreet verzoek om toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid is ingediend kan worden onderzocht of aan de 
onderscheiden toetsingscriteria kan worden voldaan. 

In hetgeen Van der Wal-Heuvink heeft aangevoerd wordt voorts 
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geen grond gevonden voor het oordeel dat de voorwaarden voor toepassing 
van de desbetreffende wijzigingsbevoegdheid zodanig ruim zijn 
geformuleerd, dat onduidelijk is wanneer er gebruik van kan worden 
gemaakt. Evenmin bestaat aanleiding voor het oordeel dat de 
wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 4, lid 4 .7 , van de 
planregels, door onvoldoende objectieve normen wordt begrensd. 

Ten aanzien van het betoog van Van der Wal-Heuvink dat de 
ruimtelijke gevolgen na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet 
inzichtelijk zijn, overweegt de Afdeling dat de in de planregels opgenomen 
maximale geluidnormen bij aanpassing van de vorm of omvang van de 
aanduiding "evenemententerrein" blijven gelden. De raad moet echter bij de 
vaststelling van het plan hebben afgewogen of de situaties die kunnen 
ontstaan door de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid, planologisch 
aanvaardbaar zijn. Het extra aantal verkeersbewegingen ten gevolge van een 
vergroting van het evenemententerrein is niet onderzocht. Derhalve is niet 
inzichtelijk gemaakt welke gevolgen een vergroting van het 
evenemententerrein zullen hebben voor de verkeerssituatie. Evenmin is de 
parkeerbehoefte ten gevolge van een vergroting van het evenemententerrein 
inzichtelijk gemaakt, zodat onvoldoende duidelijk is of de ter plaatse 
aanwezige dan wel de nog te realiseren parkeerplaatsen voldoende zijn om 
aan de parkeerbehoefte te voldoen. 

Het betoog slaagt in zoverre. 
Met betrekking tot de in artikel 4 , lid 4.8, van de planregels 

opgenomen wijzigingsbevoegdheid wordt als volgt overwogen. 
Ingevolge voormeld artikel kan het college van burgemeester en 

wethouders de bestemming "Recreatie- Dagrecreatie" onder voorwaarden 
wijzigen in die zin dat het toegestane geluidsniveau kan worden gewijzigd als 
gevolg van een wijziging in het evenementenbeleid en/of het milieubeleid. 
Van de zijde van de raad is ter zitting desgevraagd erkend dat een verhoging 
van het toegestane geluidsniveau niet kan leiden tot een goed woon- en 
leefklimaat. 

Gelet hierop is het bestreden besluit voor zover het 
artikel 4 , lid 4 .8 , van de planregels betreft, niet met de vereiste 
zorgvuldigheid voorbereid voor zover het artikel voorziet in de mogelijkheid 
van een verhoging van het toegestane geluidsniveau. 

Het betoog slaagt in zoverre. 

4.6. Van der Wal-Heuvink betoogt voorts dat de planregels die 
betrekking hebben op het gebruik van het evenemententerrein zich niet 
verdragen met het rechtszekerheidsbeginsel. Hiertoe voert zij aan dat de 
planregels geen regeling bevatten met betrekking tot de intensiteit waarmee 
het evenemententerrein mag worden gebruikt, zoals het maximaal 
toegestane aantal bezoekers per evenement, het aantal dagen dat een 
evenement mag duren en de tijdspanne tussen de evenementen. Ook is het 
soort evenementen ten onrechte niet gespecificeerd. Hierdoor is volgens 
Van der Wal-Heuvink onduidelijk welke milieugevolgen kunnen optreden. 

4 . 6 . 1 . Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad zich terecht op het 
standpunt gesteld dat uit de in artikel 4 , lid 4 .5, aanhef en onder c, van de 
planregels vermelde eindtijden van evenementen volgt dat een evenement 
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maximaal één dag kan duren. Uit voormeld artikel, in onderlinge samenhang 
bezien met artikel 4 , lid 4.5, aanhef en onder a, van de planregels volgt 
voorts dat per jaar maximaal 8 evenementen met een maximale duur van één 
dag kunnen worden gehouden. 

Voor het oordeel dat sprake is van strijd met de rechtszekerheid nu 
in de planregels de tijdspanne tussen de onderscheiden evenementen 
gedurende het jaar niet is geregeld, bestaat naar het oordeel van de Afdeling 
geen grond. Overigens heeft de raad ter zitting toegelicht dat per jaar een 
evenementenkalender wordt vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden 
met een goede spreiding van de evenementen. 

Met betrekking tot de intensiteit waarmee het evenemententerrein 
mag worden gebruikt overweegt de Afdeling dat ingevolge artikel 1.63 van 
de planregels onder een grootschalig evenement een evenement wordt 
verstaan voor meer dan 5,000 bezoekers. Hieruit volgt dat onder "overige 
evenementen" evenementen worden verstaan met minder bezoekers. 

In de planregels is voorts een onderscheid gemaakt tussen 
"grootschalige evenementen" en "overige evenementen". Ter zitting is van 
de zijde van de raad toegelicht dat onder overige evenementen allerhande 
evenementen kunnen worden verstaan zoals ook hardloopwedstrijden en 
brommerraces. 

Gezien het vorenstaande ziet de Afdeling in hetgeen 
Van der Wal-Heuvink heeft aangevoerd geen grond voor het oordeel dat de 
planregels die betrekking hebben op het gebruik van het evenemententerrein 
in strijd zijn met de rechtszekerheid. 

Het betoog faalt. 

4 .7. Voorts voert Van der Wal-Heuvink aan dat in de planregels ten 
onrechte geen omschrijving is gegeven van de begrippen "grootschalige 
evenementen" en "overige evenementen". De term "lelsure" is evenmin 
gedefinieerd. 

4 . 7 . 1 . Ingevolge artikel 1.35 wordt onder dagrecreatie recreatie in de 
open lucht verstaan uitsluitend gedurende een dagperiode op speciaal 
daarvoor ingerichte terreinen, zoals een wandelbos, wandelpark, strandbad, 
vis- en zwemvijvers, speel- en ligweide, speelterrein, kinderspeelplaats, 
buitensportcentrum, volkstuinen of nutstuinen. 

Ingevolge artikel 1.63 van de planregels wordt onder grootschalig 
evenement een evenement verstaan voor meer dan 5.000 bezoekers dat pas 
gehouden kan worden na het treffen van fysieke maatregelen en/of 
evenementen waarbij op basis van het evenementenbeleid een maximale 
geluidsbelasting van 85 dB(A)/95 dB(C) op de gevels van de dichtstbijzijnde 
geluidgevoelige objecten is toegestaan. 

Ingevolge artikel 1.98 wordt onder overige evenementen verstaan 
evenementen die geen grootschalige evenementen zijn, waarbij op basis van 
het evenementenbeleid een maximale geluidsbelasting van 
75 dB(A)/ 85dB(C) op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige 
objecten is toegestaan. 

4 .7.2. Het betoog dat geen omschrijving is gegeven van de begrippen 
"grootschalige evenementen" en "overige evenementen", mist gelet op de in 
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de artikelen 1.63 en 1.98 van de planregels opgenomen 
definitieomschrijvingen feitelijke grondslag. 

Ten aanzien van het begrip "leisure" heeft de raad naar het oordeel 
van de Afdeling terecht geen aanleiding gezien een definitie ervan in de 
planregels op te nemen, aangezien dit begrip niet voorkomt in de planregels. 
Uit paragraaf 5.2 van de plantoelichting volgt overigens dat het begrip 
"leisure" overeenkomt met de term "dagrecreatie", waarvoor in artikel 1.35 
van de planregels een definitie in de planregels is opgenomen. 

Het betoog faalt. 

4.8. Van der Wal-Heuvink heeft zich voorts op het standpunt gesteld 
dat niet is gebleken dat is onderzocht of voor jaarrond beschermde 
vogelnesten een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet (hierna: de 
Ffw) kan worden verkregen. Als gevolg van de activiteiten die plaatsvinden 
tijdens en na afloop van evenementen kan verstoring van beschermde dieren 
plaatsvinden. 

Volgens Van der Wal-Heuvink is niet duidelijk waarop de stelling 
van de raad is gebaseerd dat, zoals in de plantoelichting is vermeld, op het 
deel van de Wijthmenerplas dat is voorzien van de functieaanduiding 
"evenemententerrein" geen beschermde of kwetsbare flora voorkomen. 
Voorts is niet gebleken dat is onderzocht of de evenementen leiden tot 
verstoring van het normale gedrag van diersoorten als gevolg van 
kunstmatige verlichting. 

Evenmin is aangetoond welk effect het afsteken van vuurwerk 
heeft op de flora en fauna en de omgeving. 

4 . 8 . 1 . De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat het toestaan van 
evenementen op de Wijthmenerplas in het broedseizoen een risico inhoudt 
ten aanzien van overtreding van de Ffw. Uit de tijdens de afgelopen jaren in 
het broedseizoen gehouden evenementen is gebleken dat dit risico 
beheersbaar is door (mitigerende) maatregelen te treffen. Voor evenementen 
die tijdens het broedseizoen plaatsvinden moet een 
broedvogelmonitoringsprogramma worden gevolgd. Dit is besproken met de 
Dienst Regelingen. De ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan met 
grote muziekfestivals in het broedseizoen, waarbij door de organisator met 
een broedvogelmonitoringsprogramma is aangetoond dat de Ffw niet werd 
overtreden, laten volgens de raad zien dat er op zich voor flora en fauna 
geen bezwaar bestaat tegen het houden van evenementen op de 
Wijthmenerplas. De mitigerende maatregelen die de afgelopen jaren door 
organisatoren zijn genomen ten behoeve van flora en fauna zullen door de 
gemeente aan toekomstige vergunningaanvragers in overweging worden 
gegeven. 

4.8.2. De vragen of voor de uitvoering van het bestemmingsplan een 
vrijstelling geldt dan wel een ontheffing op grond van de Ffw nodig is en zo 
ja, of deze ontheffing kan worden verleend, komen in beginsel pas aan de 
orde in een procedure op grond van de Ffw. Dat doet er niet aan af dat de 
raad het plan niet heeft kunnen vaststellen, indien en voor zover hij op 
voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat de Ffw aan de 
uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat. 
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4.8.3. Ter zitting is desgevraagd van de zijde van de raad toegelicht dat 
het risico bestaat dat het plan leidt tot verstoring van de fauna in het 
plangebied, met name wat betreft de daar aanwezige broedvogels. 

Uit de stukken, noch ter zitt ing, is komen vast te staan dat is 
onderzocht of ter plaatse vogels met jaarrond beschermde nesten aanwezig 
zijn. Weliswaar is door de raad gesteld dat overleg heeft plaatsgevonden met 
de Dienst Regelingen, maar van de zijde van de raad is geen document 
overgelegd waaruit blijkt wanneer dit overleg heeft plaatsgevonden, waaruit 
dit overleg heeft bestaan en of hierbij uitdrukkelijk het afsteken van 
vuurwerk en het effect van lichtmasten is besproken en wat de conclusies 
van het overleg zijn geweest. Gelet hierop kan thans niet worden vastgesteld 
dat de raad er op voorhand van uit kon gaan dat de Ffw niet aan de 
uitvoering van het plan in de weg staat. Vastgesteld zal moeten worden of 
het mogelijke gebruik door vogels met jaarrond beschermde nesten inderdaad 
plaatsvindt, en zo ja, of vrijstelling kan worden verleend dan wel aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing kan worden voldaan. 

Er bestaat gezien het vorenstaande aanleiding voor het oordeel dat 
het plan in zoverre is vastgesteld in strijd met de bij het nemen van een 
besluit op grond van artikel 3:2 van de Awb te betrachten zorgvuldigheid. 

Het betoog slaagt. 

4.9. Van der Wal-Heuvink voert voorts aan dat uit de plantoelichting 
volgt dat de evenementenorganisator binnen de gestelde voorwaarden 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het evenement en dat bij de 
verlening van vergunningen wordt aangenomen dat de aanvrager zelfstandig 
een evaluatie gaat uitvoeren. Voor grootschalige evenementen worden 
afspraken betreffende de evaluatie gemaakt. Daarmee vindt volgens 
Van der Wal-Heuvink de afweging van de ruimtelijke inpassing eerst na 
uitvoering van de vergunning plaats. Bovendien wordt de afweging ten 
onrechte bij de vergunningaanvrager neergelegd. 

4 . 9 . 1 . De Afdeling ziet geen aanleiding Van der Wal-Heuvink te volgen in 
haar betoog. De Afdeling overweegt hiertoe dat handhavingsaspecten in de 
bestemmingsplanprocedure niet aan de orde zijn, aangezien uitsluitend de 
toetsing van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan voorligt. 
Overigens heeft de raad toegelicht dat toezicht en handhaving plaatsvinden 
rondom een evenement. 

Het betoog faalt. 

Het beroep van Huisman en anderen 

4.10. Huisman en anderen voeren aan dat hun woon- en leefklimaat als 
gevolg van het plan zal worden aangetast. Met het plan wordt volgens 
Huisman en anderen geen recht gedaan aan de door het gemeentebestuur 
van Zwolle gewekte verwachtingen zoals neergelegd in de reserverings- en 
koopovereenkomsten die Huisman en anderen hebben gesloten met de 
gemeente Zwolle met betrekking tot hun kavels in de nabijheid van de 
Wijthmenerplas, waarin is opgenomen dat hun privacy en rust zouden 
worden gewaarborgd. 

Evenmin wordt volgens Huisman en anderen recht gedaan aan 
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hetgeen in de plantoelichting bij het bestemmingsplan "Bos en 
buitenplaatsen Wi j thmen" is vermeld. 

4 . 1 0 . 1 . De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat de potentiële 
kopers ten tijde van de verkoop van de kavels op de hoogte zijn gesteld van 
het feit dat in de Beleidsregels Evenementen 2007, destijds in te zien op de 
gemeentelijke website, is aangegeven dat bij de Wijthmenerplas buiten het 
seizoen (van 1 mei tot 1 september) maximaal 8 evenementen mogen 
worden georganiseerd, waarvan 3 grootschalig. Daarnaast is niet 
weersproken dat in dezelfde periode een ontwikkelvisie rond de 
Wijthmenerplas is opgesteld, waarbij dit één van de locaties in Zwolle zou 
kunnen worden waar commerciële leisure kan worden gefaciliteerd. Ter 
zitting is voorts gebleken dat het eerste evenement bij de Wijthmenerplas 
reeds in 2007 heeft plaatsgevonden, terwijl Huisman en anderen 
desgevraagd ter zitting hebben aangegeven dat een aantal 
koopovereenkomsten eerst daarna is gesloten. Van de zijde van Huisman en 
anderen is ter zitting voorts desgevraagd meegedeeld dat een aantal van hen 
ervan op de hoogte was dat evenementen werden gehouden bij de 
Wijthmenerplas. De omstandigheid dat Huisman en anderen zich, zoals zij ter 
zitting hebben toegelicht, niet hebben gerealiseerd wat de impact van de 
evenementen kan zijn, kan naar het oordeel van de Afdeling niet aan de raad 
worden toegerekend. 

Voorts heeft de raad toegelicht dat in het bestemmingsplan "Bos 
en buitenplaatsen Wij thmen" privacy en rust een grote rol hebben gespeeld 
bij de situering van de buitenplaatsen. De raad heeft zich naar het oordeel 
van de Afdeling in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat rust, 
privacy en exclusiviteit voor de bewoners van de buitenplaatsen echter niet 
zo ver gaan dat bij de Wijthmenerplas geen evenementen zouden mogen 
plaatsvinden. 

Het betoog faalt. 

4 . 1 1 . Huisman en anderen voeren voorts aan dat aan het 
bestemmingsplan ten onrechte geen akoestische rapporten ten grondslag zijn 
gelegd. Volgens Huisman en anderen is de geluidbelasting in hun woningen 
als gevolg van de met het plan mogelijk gemaakte evenementen onduldbaar 
door een gevelbelasting toe te staan van 85 dB(A)/95 dB(C). Volgens de in 
de plantoelichting aangehaalde Nota Evenementen zal een geluidbelasting 
van meer dan 70-75 dB(A) op de woningen tot een onduldbare situatie 
leiden. De maximale geluidbelasting op hun woningen dient volgens Huisman 
en anderen de in de Nota Evenementen vermelde norm van ernstige overlast 
niet te overschrijden. De maximale gevelbelasting, en niet de lange termijn 
gemiddelde belasting, dient niet meer te zijn dan 65 dB(A). Indien met de 
gemiddelde geluidbelasting wordt gemeten dan dient de gevelbelasting 
vanwege de straffactor niet meer dan 55 dB(A) te zijn. In de zomermaanden 
dient deze belasting volgens Huisman en anderen met 
10 dB(A) te worden verminderd, zodat sprake is van een aanvaardbaar 
leefmilieu in de tuinen. In de toelichting op artikel 8 van de Beleidsregel 
evenementen in de openlucht van de gemeente Zwolle uit 2012 wordt 
voorts verwezen naar het convenant Geluidsbescherming, terwijl het 
gemeentebestuur niet van organisatoren van evenementen verwacht dat zij 
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zich aan het convenant houden. 
Door de Wijthmenerplas ook van zonsondergang tot zonsopgang 

open te stellen voor publiek en door het toestaan van een 
horecaonderneming van 800 m^ vrezen Huisman en anderen voorts ernstige 
geluidsoverlast als gevolg van feesten en autoverkeer. Ook de mogelijkheid 
om te overnachten in een gebouw van 700 m^ en het toelaten van 
overnachtingen in tenten, caravans en campers zal voor geluidsoverlast 
zorgen. 

4 . 1 1 . 1 . Voor zover Huisman en anderen aanvoeren dat de geluidbelasting in 
hun woningen als gevolg van de met het plan mogelijk gemaakte 
evenementen onduldbaar is door een gevelbelasting toe te staan van 
85 dB(A)/95 dB(C) en dat de maximale geluidsbelasting op hun woningen de 
in de Nota Evenementen vermelde norm van ernstige overlast niet dient te 
overschrijden, wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 4.1.3. is 
overwogen. Het betoog slaagt in zoverre. 

Voorts overweegt de Afdeling als volgt. Naar het oordeel van de 
Afdeling heeft de raad zich terecht op het standpunt gesteld dat het plan 
gelet op artikel 4 , lid 4.5, aanhef en onder f, van de planregels uitsluitend 
ondersteunende horeca toestaat ten dienste van de hoofdfunctie 
(dagrecreatie) tot een maximum van 800 m^. Het plan staat geen 
zelfstandige horeca toe zonder een relatie met de bestemming 
"Recreatie - Dagrecreatie". Voorts staat het plan uitsluitend overnachtingen 
toe in gebouwen tot een maximum van 700 m^ ten behoeve van de 
hoofdfunctie dagrecreatie. Overnachtingen die geen relatie hebben met de 
bestemming "Recreatie - Dagrecreatie" zijn niet toegestaan. De Afdeling 
neemt voorts in aanmerking dat de omvang van 800 m^ horeca en 700 m^ 
aan overnachtingsmogelijkheden in relatie tot de omvang van het totale 
plangebied gering is, nu de raad ter zitting onweersproken heeft toegelicht 
dat een oppervlakte van 800 m^ horeca overeenkomt met ongeveer 1 % van 
de totale oppervlakte van het plangebied. 

Gelet op het vorenstaande ziet de Afdeling in hetgeen Huisman en 
anderen hebben aangevoerd geen grond voor het oordeel dat ernstige 
geluidsoverlast valt te verwachten ten gevolge van de horeca en 
overnachtingen. 

Het betoog faalt in zoverre. 

4 .12. Huisman en anderen wijzen erop dat in de nota "Dagterrein de 
Wijthmenerplas - Visie en toetsingskader ontwikkelingen" staat dat de rust 
in het gebied wordt behouden door een duidelijke zonering van rust en 
activiteit. Volgens Huisman en anderen is de zonering van 
natuur/overgangszone/recreatie ten onrechte niet opgenomen in het 
bestemmingsplan. 

4.1 2 . 1 . De raad heeft toegelicht dat een amendement is aangenomen 
waarbij is besloten om in de planregels expliciet te verwijzen naar de nota 
"Dagterrein de Wijthmenerplas - Visie en toetsingskader ontwikkelingen". 
De Afdeling stelt vast dat in artikel 4, lid 4.3.2 en lid 4 .4 , van de planregels 
expliciet is verwezen naar voormelde nota. De nota is daarnaast als bijlage 1 
bij de planregels gevoegd. Gelet op het vorenstaande is de Afdeling van 
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oordeel dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen 
dat de zonering conform de ontwikkelingsvisie voldoende is gegarandeerd. 
Huisman en anderen kunnen niet worden gevolgd in hun standpunt dat 
sprake is van een zonering van rust en activiteit, nu de zonering in de nota 
betrekking heeft op bebouwingstypologie en niet ziet op het gebruik van het 
plangebied. 

Het betoog faalt. 

4.13. Huisman en anderen voeren voorts aan dat overnachtingen in 
tenten, caravans of kampeerauto's ten onrechte worden toegestaan. 
Volgens Huisman en anderen is dit in strijd met de ontwikkelingsvisie, 

4 . 1 3 . 1 . Ingevolge artikel 4, lid 4 . 6 . 1 , van de planregels kan bij een 
omgevingsvergunning worden afgeweken van het verbod als bedoeld in 
artikel 2 . 1 , eerste lid, onder c, van de Wabo en het bepaalde in lid 4.5 onder 
h om overnachtingen in tenten, caravans of kampeerauto's toe te staan. 

Ingevolge lid 4.6.2 kan de in lid 4.6.1 genoemde afwijking 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. 

4 .13.2 . Ingevolge artikel 4, lid 4.5, aanhef en onder h, van de planregels, 
zijn overnachtingen in tenten, caravans of kampeerauto's niet toegestaan. In 
artikel 4 , lid 4 . 6 . 1 , van de planregels is de bevoegdheid opgenomen om 
hiervan af te wijken. Dit is echter slechts onder voorwaarden mogelijk. Eerst 
indien de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan is aangetoond, zijn 
overnachtingen in tenten, caravans of kampeerauto's toegestaan. 

Huisman en anderen hebben niet nader onderbouwd met welk 
onderdeel van de nota "Dagterrein de Wijthmenerplas - Visie en 
toetsingskader ontwikkelingen" het onder voorwaarden toestaan van 
overnachtingen in tenten, caravans of kampeerauto's in strijd is. 

Gezien het vorenstaande bestaat naar het oordeel van de Afdeling 
geen grond voor het oordeel dat sprake is van strijd met de uitgangspunten 
van voormelde nota. 

Het betoog faalt. 

4 .14. Huisman en anderen kunnen zich voorts niet verenigen met de in 
artikel 4 , lid 4 .7 , van de planregels opgenomen mogelijkheid om de vorm en 
omvang van het evenemententerrein te vergroten. 

4 . 1 4 . 1 . Gelet op hetgeen hiervoor onder 4 .5 .3. is overwogen, slaagt het 
betoog. 
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4.15. Voorts kunnen Huisman en anderen zich niet verenigen met de in 
artikel 4, lid 4 .8 , van de planregels opgenomen mogelijkheid het toegestane 
geluidsniveau te wijzigen. 

4.1 5 . 1 . Gelet op hetgeen hiervoor onder 4 .5 .3. is overwogen, slaagt het 
betoog. 

4.16. Volgens Huisman en anderen zijn voorts ten onrechte de locaties 
van uitkijktorens, landmarks en horeca niet in het bestemmingsplan 
opgenomen. 

4 . 1 6 . 1 . Reeds omdat Huisman en anderen niet nader hebben onderbouwd 
waarom zij zich er niet mee kunnen verenigen dat de locaties van 
uitkijktorens, landmarks en horeca niet in het bestemmingsplan zijn 
opgenomen, kan het betoog niet slagen. Overigens heeft de raad toegelicht 
dat de locaties van uitkijktorens en landmarks vooraf moeilijk te bepalen zijn. 
De raad heeft erop gewezen dat het gemeentebestuur ingevolge artikel 4 , lid 
4 .4 , van de planregels nadere eisen kan stellen aan de plaats en afmetingen 
van bebouwing, zodat een goede ruimtelijke ordening mogelijk is. Voorts 
heeft de raad ter zitting toegelicht dat de maximaal toegestane oppervlakte 
van horeca overeenkomt met slechts 1 % van de totale oppervlakte van het 
plangebied, zodat het gaat om een geringe oppervlakte. 

Het betoog faalt. 

4.17. Voor zover Huisman en anderen handhaving van het 
toegangsverbod van zonsondergang tot zonsopgang wensen, overweegt de 
Afdeling dat handhavingsaspecten in de bestemmingsplanprocedure niet aan 
de orde zijn, aangezien uitsluitend de toetsing van het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan voorligt. 

4.18. Huisman en anderen stellen zich voorts op het standpunt dat ten 
onrechte een ecologisch rapport met betrekking tot de Ffw ontbreekt. 
Huisman en anderen wijzen erop dat het gemeentebestuur in het bezit is van 
een rapport waarin het afsteken van vuurwerk wordt afgeraden vanwege het 
effect op broedende vogels. In het plangebied bevinden zich volgens 
Huisman en anderen jaarrond beschermde nesten van buizerds. 

Voorts voeren Huisman en anderen aan dat lichtmasten het 
foerageren van de ter plaatse aanwezige beschermde diersoorten das en 
watervleermuis verstoren. 

4 . 1 8 . 1 . Over het betoog van Huisman en anderen dat het plan is 
vastgesteld in strijd met de Ffw in verband met de aanwezigheid van 
beschermde diersoorten overweegt de Afdeling dat zij geen gegevens 
hebben overgelegd waaruit blijkt dat zich ter plaatse beschermde diersoorten 
bevinden. De enkele stelling dat zij ter plaatse geregeld beschermde dassen 
en watervleermuizen waarnemen, acht de Afdeling in dit verband 
onvoldoende. 

Voor het overige wordt onder verwijzing van hetgeen hiervoor 
onder 4 .8 .4 . is overwogen geoordeeld dat het betoog slaagt. 
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4.19. in de einduitspraak zal worden beslist over de beroepsgrond van 
Huisman en anderen dat het toestaan van 10 m hoge lichtmasten tot 
lichthinder zal leiden en de privacy zal schaden. 

Bestuurlijke lus 

5. De Afdeling ziet in het belang bij een spoedige beëindiging van het 
geschil aanleiding de raad op de voet van artikel 8:51d van de Awb op te 
dragen binnen zestien weken het onder in 4.1.3. genoemde gebrek te 
herstellen. 

5 .1 .1 . Met inachtneming van hetgeen daar is overwogen, dient de raad 
daartoe inzicht te geven in de vraag waarom in artikel 4 , lid 4.5, van de 
planregels, maximale geluidsgrenswaarden zijn opgenomen die hoger zijn dan 
de in de Nota Evenementen opgenomen normen. Zo nodig dient de raad het 
besluit, zonder dat daarbij toepassing behoeft te worden gegeven aan 
afdeling 3.4 van de A w b , in zoverre te wijzigen door vaststelling van een 
andere planregeling. 

5.1.2. Voorts dient de raad op dezelfde voet binnen zestien weken de in 
4 .5 .3 . genoemde gebreken in het bestreden besluit te herstellen. Met 
inachtneming van hetgeen daar is overwogen, dient de raad daartoe inzicht 
te geven in de vraag welke gevolgen een vergroting van het 
evenemententerrein bij toepassing van artikel 4, lid 4 .7 , van de planregels 
heeft voor de verkeerssituatie en de parkeerbehoefte. Zo nodig dient de raad 
het besluit, zonder dat daarbij toepassing behoeft te worden gegeven aan 
afdeling 3.4 van de A w b , in zoverre te wijzigen door vaststelling van een 
andere planregeling. 

Voorts dient artikel 4, lid 4.8, van de planregeling te worden 
gewijzigd door de vaststelling van een regeling waarbij een verhoging van 
het toegestane geluidsniveau niet mogelijk is. Hierbij behoeft geen 
toepassing te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb . 

5.1.3. Ten slotte dient de raad binnen zestien weken het in 4.8.4. 
genoemde gebrek in het bestreden besluit te herstellen. Met inachtneming 
van hetgeen daar is overwogen, dient de raad vast te stellen of zich in het 
plangebied vogels met jaarrond beschermde nesten bevinden, en zo ja, of 
vrijstelling kan worden verleend dan wel aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van een ontheffing kan worden voldaan. 

Proceskosten 

6. In de einduitspraak zal worden beslist over de proceskosten en 
vergoeding van het betaalde griffierecht. 
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Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 

draagt de raad van de gemeente Zwolle o£ om binnen zestien weken na de 
verzending van deze uitspraak: 

1. met inachtneming van de overwegingen 5 en 5 . 1 . het in overweging 
4.1.3 geconstateerde gebrek te herstellen; 

2. met inachtneming van overweging 5.1.2. de in de overweging 4.5.3 
geconstateerde gebreken te herstellen; 

3. met inachtneming van overweging 5.1.3. het in de overweging 4.8.4. 
geconstateerde gebrek te herstellen; 

4 . de Afdeling de uitkomst mede te delen en het gewijzigde besluit op de 
wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede te delen. 

Aldus vastgesteld door mr. G. van der Wiel, voorzitter, en mr. R.J.J.M. Pans 
en mr. D.J.C. van den Broek, leden, in tegenwoordigheid van 
mr. L.M. Meienhorst, griffier. 

w.g . Van der Wiel w.g . Meienhorst 
voorzitter griffier 

Uitgesproken in het openbaar op 18 maart 2015 

490. 
Verzonden: 18 maart 2015 
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Algemeen

De Wijthmenerplas is een belangrijk dagrecreatieterrein voor Zwolle en omgeving. Het gebied straalt een 
rust uit, heeft een natuurlijk karakter en ligt toch dicht bij de stad. Daarnaast is het toegankelijk voor 
iedereen. Jaarlijks komen er circa 280.000 bezoekers uit Zwolle en omgeving.

Sinds 2007 mogen er bij de Wijthmenerplas drie maal per jaar grootschalige en vijf maal per jaar 
kleinschalige evenementen gehouden worden, gebaseerd op het evenementenbeleid zoals dat in juni 2012 
is vastgesteld door de gemeenteraad.

In 2013 is voor 3 grootschalige evenementen omgevingsvergunning verleend met toepassing van artikel 2.12, 
eerste lid onder a, onder 2 van de Wabo. Deze evenementen pasten in het vastgestelde 
evenementenbeleid.

Het evenementenbeleid is in 2015 geëvalueerd. Dit heeft, onder andere, geleid tot aangepaste 
geluidsnormen voor de locatie bij de Wijthmenerplas. Deze normen worden toegelicht en onderbouwd in 
paragraaf 4.2.1.

Voorts zijn er verschillende ondernemers geweest die kenbaar hebben gemaakt ontwikkelingen te willen 
starten op en nabij de Wijthmenerplas. Het gaat om commerciële vrijetijdsvoorzieningen. Ook wel leisure 
genoemd. Hiervoor is een visie en toetsingskader vastgesteld door de raad. Deze ruimtelijk relevante zaken 
uit deze visie zijn verwerkt in dit bestemmingsplan.

1.2  Doel

Het doel van dit bestemmingsplan is het juridisch planologisch verankeren van het evenementenbeleid en de 
visie en toetsingskader Dagrecreatieterrein Wijthmenerplas.

1.3  Plangebied

De Wijthmenerplas ligt ten oosten van Zwolle en wordt primair ontsloten door de Zalnéweg. Ten zuidwesten 
van de Wijthmenerplas sluit de Zalnéweg aan op het kruispunt Ceintuurbaan – Heinoseweg (N35) - 
Oldeneelallee - Zalnéweg. 

In onderstaande afbeelding is de locatie globaal aangegeven.

Afbeelding 2: globale ligging evenemententerrein (bron: google-maps)
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1.4  Geldende juridisch planologische regeling

Voor het plangebied geldt momenteel de Beheersverordening Buitengebied - Herfte, Wijthmen, vastgesteld 
op 1 juli 2013.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving bestaande situatie

2.1  Bestaande situatie

De Wijthmenerplas is een recreatieplas in het buurtschap Wijthmen. De plas wordt gebruikt om te 
zwemmen, zonnen, surfen, duiken, vissen en wandelen. De locatie is gelegen aan de Zalnéweg en betreft 
een recreatiegebied met een recreatieplas voor intensieve recreatie. De Wijthmenerplas ligt ten oosten van 
Zwolle en wordt primair ontsloten door de Zalnéweg. Ten zuidwesten van de Wijthmenerplas sluit de 
Zalnéweg aan op het kruispunt Ceintuurbaan – Heinoseweg (N35) - Oldeneelallee - Zalnéweg. 

De Wijtmenerplas is een belangrijk dagrecreatieterrein voor Zwolle en omgeving. Het gebied ligt dicht bij de 
stad en is openbaar toegankelijk. Jaarlijks komen er circa 280.000 bezoekers uit Zwolle en omgeving.

2.1.1  Archeologische structuur

De omgeving van Wijthmen is archeologisch zeer waardevol. Als in de prehistorie waren hoger gelegen 
gebieden bewoond. De bodem van het recreatieterrein is zeer verstoord toen de zandwinplas is gegraven. 
De Erfgenamenweg en gedeelten langs de Heinoseweg zijn echter archeologisch nog steeds waardevol.

2.1.2  Cultuurhistorische structuur

In het plangebied zijn geen cultuurhistorisch waardevolle structuren en/of gebouwen aanwezig.

2.1.3  Verkeersstructuur

Bereikbaarheid

De Wijthmenerplas ligt ten oosten van Zwolle en wordt primair ontsloten door de Zalnéweg. Ten zuidwesten 
van de Wijthmenerplas sluit de Zalnéweg aan op het kruispunt Ceintuurbaan – Heinoseweg (N35) - 
Oldeneelallee - Zalnéweg. Met uitzondering van de Zalnéweg, zijn alle wegen bij dit kruispunt aangewezen 
als gebiedsontsluitingsweg type A met een maximum snelheid van 70 km/uur. De verkeersafwikkeling op 
het kruispunt wordt gewaarborgd met een Verkeersregelinstallatie (VRI). 

De Oldeneelallee en Ceintuurbaan maken onderdeel uit van de buitenring van Zwolle en vormen een 
verbinding tussen respectievelijk de IJsselallee en de A28 / Zwartewaterallee. De N35 gaat buiten de 
bebouwde kom over in een regionale stroomweg en vormt een verbinding tussen Zwolle en Almelo. In het 
najaar van 2012 is de reconstructie van de Ceintuurbaan opgeleverd. Sindsdien is de weg tussen de A28 en 
de Dr. Van Heesweg voorzien van 2*3 rijstroken. Ook zijn er bij de kruispunten extra opstelstroken 
aangebracht, zijn er fietstunnels gerealiseerd en is het door een 'groene golf' mogelijk om zonder te stoppen 
de hele Ceintuurbaan af te rijden. Daarnaast is in 2010 een groot deel van de IJsselallee verbreed. De weg 
is tussen afrit 18 (Zwolle-Zuid) en het kruispunt Hanzeallee – Burgemeester van Walsumlaan uitgebreid van 
2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Ook het kruispunt zelf heeft een aantal extra rijstroken gekregen. Tot slot zijn de 
verkeerslichten zodanig ingesteld dat het verkeer bij een juiste snelheid kan profiteren van een groene golf.

Het parkeerterrein van de Wijthmenerplas wordt ontsloten door de Zalnéweg. De Zalnéweg is aangewezen 
als een erftoegangsweg met een maximale snelheid van 60 km/uur. Langs de Zalnéweg ligt een vrijliggend 
fietspad die ter hoogte van de recreatieplas aansluit op de fietspaden Veldwijkpad en Zalnepad. 

Het Veldwijkpad loopt in zuidoostelijke richting en takt aan op het Hoekserfpad. Dit fietspad sluit ten oosten 
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van de recreatieplas aan op de Valkenbergweg, welke is aangewezen als erftoegangsweg met een 
snelheidsregime van 60 km/uur. Ook het Zalnépad sluit ten noordwesten van de Wijthmenerplas aan op de 
Valkenbergweg. Voor fietsers en voetgangers is het dus mogelijk om een rondje om de plas te maken. 

Parkeren

Ten westen van de Wijthmenerplas is een parkeerterrein aanwezig met een capaciteit van zo'n 1350 
plekken. Het parkeerterrein is toegankelijk via een slagboom met betaalautomaat. Bezoekers dienen vooraf 
te betalen. 

Vanwege verkeershinder en overlast voor omwonenden zijn de afgelopen jaren parkeerverboden ingesteld op 
de wegen rondom de recreatieplas. 

Situatie tijdens evenementen

Bereikbaarheid

Als het festivalterrein deels op het bestaande parkeerterrein ligt, wordt het parkeren voor bezoekers tijdens 
het evenement  op een andere locatie opgelost. Hiervoor kan de organisatie een weiland ten zuiden van de 
Wijthmenerplas huren. Dit weiland is te bereiken via de parallelweg van de Heinoseweg. De ingang van het 
parkeerterrein ligt op zo'n 200 meter afstand van het kruispunt Ceintuurbaan – Heinoseweg – Oldeneelallee 
– Zalneweg. Het tijdelijk parkeerterrein is aangeduid op de verbeelding.

Auto

Op het evenemententerrein worden maximaal 20.000 bezoekers verwacht bij het grootste evenement. 
Daarvan komen er naar verwachting 6000 zelfstandig met de auto en 1600 met een taxi of worden bij het 
terrein afgezet (Kiss & Ride)  Bij een gemiddelde voertuigbezettingsgraad van 3,12 personen per auto, 
betekent dit dat er maximaal 1923 auto's bij het terrein willen parkeren. Daarnaast worden er ook nog 640 
taxi's en / of auto's t.b.v. Kiss & Ride verwacht. Deze laatste groep blijft niet achter op het terrein. Op basis 
van ervaringcijfers gaat het om de volgende bezoekersaantallen die per uur:

Instroom % Auto's Taxi & K+R Totaal voertuigen

10:00 – 11:00 uur 2% 38 13 51

11:00 – 12:00 uur 5% 96 32 128

12:00 – 13:00 uur 10% 192 64 256

13:00 – 14:00 uur 25% 481 160 641

14:00 – 15:00 uur 29% 558 186 743

15:00 – 16:00 uur 18% 346 115 461

16:00 – 17:00 uur 6% 115 38 154

17:00 – 18:00 uur 3% 58 19 77

> 18:00 uur 2% 38 13 51

Totaal 100% 1923 640 2563

  9/124



23 december 2015   

bestemmingsplan Wijthmenerplas

In bovenstaande tabel is te zien dat op het drukste moment, bovenop de reguliere verkeersstroom, 743 
voertuigen vanaf het kruispunt Ceintuurbaan – Heinoseweg – Oldeneelallee – Zalneweg richting het 
evenemententerrein rijden. De toevoerende wegen en het kruispunt Ceintuurbaan – Heinoseweg – 
Oldeneelallee – Zalneweg, beschikken over voldoende capaciteit om een snelle en veilige 
verkeersafwikkeling te waarborgen

Voor de uitstroom van het evenement geldt dat er grotere pieken zijn ten aanzien van het aantal voertuigen 
dat het festivalterrein wil verlaten. Dit is weergegeven in de onderstaande tabel.

Uitstroom % Auto's Taxi & K+R Totaal voertuigen

< 21:00 uur 4% 77 26 103

21:00 – 22:00 uur 7% 135 45 179

22:00 – 23:00 uur 23% 442 147 590

23:00 – 00:00 uur 56% 1077 358 1435

00:00 – 01:00 uur 10% 192 64 256

Totaal 100% 1923 640 2563

In bovenstaande tabel is te zien dat op het drukste moment, 1435 voertuigen via de Zalneweg richting de 
Ceintuurbaan, Heinoseweg of Oldeneelallee willen rijden. Ten behoeve van het uitgaande verkeer liggen er 
op de Zalneweg twee opstelstroken: een opstelstrook voor verkeer dat rechtsaf richting de Ceintuurbaan wil 
rijden en een gecombineerde opstelstrook voor verkeer in de richting van de Heinoseweg (linksaf) en / of 
Oldenallee (rechtdoor). 

Normaliter is de groentijd voor verkeer komende vanaf de Zalnéweg relatief kort. Met deze programmering 
wordt getracht om sluipverkeer over de parallelweg van de Heinoseweg te beperken. Wanneer het bij de 
Wijthmenerplas druk is, wordt echter automatisch een apart programma in de VRI ingeschakeld. Als dit 
programma is ingeschakeld wordt de groentijd voor verkeer vanaf de Zalnéweg verlengd. Tegelijkertijd is rond 
dit tijdstip het verkeersaanbod vanuit andere richtingen beperkt. De lussen in het wegdek registreren dan 
dat hier weinig verkeer rijdt waardoor deze richtingen automatisch kortere groentijden krijgen. Verkeer vanuit 
de Zalnéweg komt daardoor “vaak aan de beurt”. Hiermee is een snelle en veilige verkeersafwikkeling 
gewaarborgd. Indien er desondanks toch problemen ontstaan, beschikt Traffic Support B.V. - het bedrijf dat 
de coördinatie voert over het verkeersmanagement - over een sleutel van de regelkast van de VRI. Zij 
kunnen de verkeerslichten dan handmatig regelen.

Bussen

12% van de bezoekers komt naar verwachting met een pendelbus. Het gaat om 2400 mensen die vanaf 
station Zwolle CS per bus naar het festivalterrein gebracht worden. Qua instroom gaat het om maximaal vier 
pendelbussen per uur; bij de uitstroom gaat het om maximaal acht bussen per uur. Ten opzichte van het 
aantal personenauto's gaat het om marginale aantallen. In die context wordt verondersteld dat het aantal 
bussen van marginale invloed is op de verkeersafwikkeling op de openbare weg. 

De route voor de pendelbussen is de gehele dag hetzelfde. Op de heenweg loopt de route vanaf station 
Zwolle CS over de IJsselallee en de Oldeneelallee via de N35 naar Wythem. Vanaf daar loopt de route over 
de parallelweg van de N35 (Heinoseweg) naar het evenemententerrein.  
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Langzaam verkeer

Zo'n 9000 bezoekers komen lopend of met de (brom)fiets. Afgesproken is dat alle fietspaden rondom de 
Wijthmenerplas tijdens het evenement bereikbaar blijven. Aangezien de recreatieplas en de omliggende 
infrastructuur uitstekend zijn toegerust op langzaam verkeer is de bereikbaarheid voor deze doelgroep 
tijdens het evenement geen enkel probleem.

Hulpdiensten

Hulpdiensten beschikken over een route die alleen beschikbaar is voor CREW, organisatie en hulpdiensten. 
Deze route is met oranje weergegeven in afbeelding 4. 

Parkeren

Het weiland aan de parallelweg van de Heinoseweg biedt plaats aan 2400 personenauto's. Daarnaast is er 
een strook aanwezig voor K+R. In totaal wordt verwacht dat er maximaal 1923 autoparkeerplaatsen 
benodigd zijn voor het grootste evenement. Dit betekent dat er voldoende parkeercapaciteit aanwezig is. 
Voor fietsparkeren kan de wielerbaan worden ingericht als fietsparkeerplaats. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Ruimtelijk beleid

Het houden van evenementen past in het ruimtelijke beleid van de gemeente. In het  Structuurplan 2020 (16 
juni 2008) staat dat er bij de Wijthmenerplas plek is voor dagrecreatie, horeca en een verblijfsrecreatieve 
voorziening. 

3.2  Evenementenbeleid

Op 21 mei 2012 heeft de gemeenteraad de nota evenementenbeleid 'Zwolle heeft het allemaal' vastgesteld. 
Het beleid is er mede op gericht dat de diverse evenementenlocaties binnen de gemeente moeten fungeren 
als geschikt decor voor de evenementen die op die locaties plaatsvinden. Dit betekent dat een locatie moet 
aansluiten op het karakter van het evenement en daaraan een meerwaarde moet geven. Bij de beoordeling 
of een locatie een geschikt decor voor een bepaald evenement is, wordt gekeken naar de risico's op het 
gebied van openbare orde en veiligheid, de impact op de omgeving en de eventuele gevolgen voor het 
verkeer.

Het publieksprofiel (bijvoorbeeld aantal en type bezoekers), het ruimtelijk profiel (bijvoorbeeld locatie 
evenement, toegankelijkheid aan- en afvoerwegen) en het activiteitenprofiel (bijvoorbeeld soort evenement, 
duur evenement ) zijn hier heel belangrijk. Het bovenstaande leidt er toe dat voor bijvoorbeeld (grootschalige) 
evenementen in de sfeer van dancefeesten, harde rockmuziek en andersoortige grootschalige 
muziekfestijnen geldt dat locaties als park de Wezenlanden de Wijthmenerplas een geschikte locatie is.

De regulering met betrekking tot evenementen is vastgelegd in de Beleidsregel evenementen in de open 
lucht 2012. Deze beleidsregel geeft een nadere invulling aan de Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle. 
Dit is de wettelijke basis voor behandeling voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Een 
evenementenvergunning dient door de organisatie van een evenement te worden aangevraagd.

De beleidsregel stelt regels met betrekking tot het aantal evenementen, de spreiding, evenementenlocaties, 
eindtijden, de geluidsbelasting, procedurele aspecten en openbare orde en veiligheid. 

Locaties waar grootschalige evenementen op basis van het gemeentelijk beleid kunnen worden gehouden 
zijn, onder andere, de Grote Markt, het Grote Kerkplein, de Melkmarkt en het Rodetorenplein in de 
binnenstad, en in het buitengebied de locatie op en nabij de Wijthmenerplas. Voor de locatie op of nabij de 
Wijthmenerplas geldt dat maximaal drie grootschalige evenementen per jaar en vrijf overige evenementen 
zijn toegestaan. Evenementen op of nabij de Wijthmenerplas mogen niet plaatsvinden gedurende de 
zomervakantie voor het voortgezet onderwijs in de regio Noord.

Het evenementenbeleid is in 2015 geëvalueerd. Dit heeft, onder andere, geleid tot aangepaste 
geluidsnormen voor de locatie bij de Wijthmenerplas. Deze normen worden toegelicht en onderbouwd in 
paragraaf 4.2.1.

3.3  Recreatiebeleid

Op 3 september 2012 heeft de gemeenteraad de “Ontwikkelingsvisie Wijthmenerplas”, vastgesteld, die de 
ontwikkeling van commerciële vrijetijdsvoorzieningen ter versterking van de regionale functie van Zwolle 
mogelijk maakt en een toetsingskader vormt om initiatieven op en nabij het dagrecreatieterrein te kunnen 
beoordelen. Daarbij vormt het vastgestelde gemeentelijke (evenementen)beleid een randvoorwaarde voor de 
ontwikkelingen bij het dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas.
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3.4  Archeologisch en cultuurhistorisch beleid

De Nota Belvedere uit 1999 was het kader voor een verdergaande integratie van cultuurhistorie in de 
ruimtelijke ordening. Hoofddoelstelling van de Nota is de cultuurhistorische identiteit als volwaardig 
uitgangspunt richtinggevend te maken voor de inrichting van de ruimte. Het credo daarbij is 'behoud door 
ontwikkeling'. Daarmee wordt bedoeld dat de aanwezige cultuurhistorische waarden een bron vormen van 
inspiratie voor vernieuwing en verandering. Het behoud en het benutten van het cultureel erfgoed voegt 
kwaliteit toe aan de ruimtelijke inrichting.

In november 2009 stemde de Tweede Kamer in met de beleidsbrief modernisering monumentenzorg 
(MoMo). Het behoud en de bescherming van monumenten blijft een belangrijk doel, maar 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. Dat 
betekent dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de cultuurhistorische waarden in een 
bestemmingsplangebied en daar conclusies aan moeten verbinden die in een bestemmingsplan worden 
verankerd.

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 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 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. 
Tevens 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. 
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Hoofdstuk 4  Beperkingen

4.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op aspecten die beperkingen met zich meebrengen bij het toekennen van 
bestemmingen. 

4.2  Milieu

4.2.1  Geluid

In de gemeente Zwolle vinden veel evenementen plaats. Die worden door de bewoners en door de gemeente 
belangrijk bevonden. De gemeente wil dan ook evenementen faciliteren. Tegelijkertijd is de bescherming van 
de omgeving een belangrijk aandachtspunt.

Rondom de Wijthmenerplas worden verschillende (grootschalige) evenementen georganiseerd. De 
Wijthmenerplas wordt ook door de bewoners van Zwolle gewaardeerd als recreatiegebied. De evenementen 
worden vooral aan de westkant van de Wijthmenerplas georganiseerd, waar ook parkeerplaatsen aanwezig 
zijn. 

De omgeving kan gekenschetst worden als een relatief dun bevolkt gebied met verspreid liggende woningen 
en boerderijen. Enkele woningen bevinden zicht langs de Heinoseweg, andere aan de overkant van de 
Wijthmenerplas. In het gebiedsgerichte geluidsbeleid van de gemeente Zwolle wordt het gebied aangeduid 
als dorpslandelijk. Voor dit gebiedstype heeft de gemeente geen ambities geformuleerd.

Voor continu aanwezige bronnen (wegverkeer, “industrie en bedrijven” en railverkeer) gelden de 
voorkeursgrenswaarden en de maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. Evenementen mogen 
echter maximaal acht keer per jaar plaatsvinden bij de Wijthmenerplas (drie grootschalige en vijf overige 
evenementen), waarmee het wettelijk kader voor continue bronnen niet van toepassing wordt geacht.

De rust in de omgeving wordt door de bewoners gewaardeerd. Aan de andere kant is de locatie aan de 
Wijthmenerplas geschikt voor organisatie van kleine en grootschalige evenementen. Kleine evenementen 
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aan de Wijthmenerplas veroorzaken geen overlast voor de omwonenden en de omgeving. Het zijn vooral de 
grootschalige evenementen die de afgelopen jaren hebben geleid tot klachten van omwonenden. Voor deze 
omwonenden kunnen evenementen overlast betekenen vanwege geluidhinder en overlast van het komen en 
gaan van bezoekers van het evenement. Dit terwijl de bewoners een leefbaar woonklimaat willen hebben. 

De gemeente vindt het belangrijk om een goede balans te vinden tussen de verschillende evenementen en 
de kwaliteit van de leefomgeving. Gelet op het bovenstaande heeft Zwolle ervoor gekozen beleid te 
ontwikkelen voor het houden van evenementen: “Zwolle heeft het allemaal! (Nota evenementenbeleid). Uit 
oogpunt van duidelijkheid en bescherming van de omgeving worden alle evenementen volgens de 
beleidsregel beoordeeld. Dit in combinatie met toezicht en handhaving. In het beleid zijn de geluidsnormen 
voor evenementen bepaald. Op basis van akoestisch onderzoek is specifiek voor de Wijthmenerplas 
bepaald welke geluidsnormen acceptabel en toepasbaar zijn voor het plangebied. In de paragraaf 
"Akoestisch onderzoek Wijthmenerplas" worden de resultaten van het onderzoek samengevat.

Hinderaspecten van evenementengeluid

Of geluid van een evenement als hinderlijk wordt ervaren, hangt af van diverse factoren. Grofweg wordt 
onderscheid gemaakt tussen twee groepen:

1. akoestische factoren en
2. sociaalpsychologische factoren.

Om geluidhinder te voorkomen, te beperken of te verzachten, wil de gemeente Zwolle rekening houden met 
de bovengenoemde twee groepen van factoren. Wordt een van beide buiten beschouwing gelaten, dan wordt 
een deel van de problematiek veronachtzaamd; de hinder die wordt ervaren bestaat uit een aantal factoren 
met een onderlinge samenhang.

De factoren van geluidhinder worden hieronder kort opgesomd en toegelicht. De eerste vijf factoren worden 
als het meest belangrijk beschouwd. 

Akoestische factoren 

1. Het geluidsniveau. Hoe hoger het niveau, hoe groter de prikkeling (arousal) en de stress worden.
2. De blootstellingsduur. De hinder neemt toe naarmate omwonenden langer worden blootgesteld aan 

geluid.

Sociaalpsychologische factoren

1. De maatschappelijke aanvaardbaarheid. Festiviteiten die een sterk maatschappelijk karakter 
hebben (carnaval, kermis en buurtfeesten), dragen bij aan de cohesie van een dorp of een wijk; een 
minder prettige bijkomstigheid als hoge geluidsniveaus worden hierbij eerder als acceptabel 
beschouwd.

2. De voorspelbaarheid. Onverwachte of onregelmatige blootstelling aan geluid leidt tot meer hinder 
dan in een situatie waarin het optreden van geluid voorspelbaar is.

3. Gevoel van beheersbaarheid (perceived control). Als er geen gevoel van beheersbaarheid is, dan 
ontstaat er ook steeds meer prikkeling en stress. Onder beheersbaarheid wordt ondermeer verstaan:

a. zekerheid over het begin en het eindtijdstip;
b. het zelf kunnen beïnvloeden of stoppen van geluid;
c. het kunnen ontlopen ervan (bijvoorbeeld door uit logeren te gaan).

Sociaalpsychologische factoren van iets minder belang
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Het geluid wordt als niet-nuttig of onnodig ervaren.
De veroorzakers lijken zich niet te bekommeren om jouw of andermans welzijn.
Het denken dat het geluid schadelijk is voor jouw of andermans gezondheid.
De associatie met angst.
De ontevredenheid over andere aspecten uit de omgeving.

Sturingsmogelijkheden en -filosofie

De gemeente Zwolle heeft een aantal mogelijkheden om de ervaren hinder te beïnvloeden. Daarvan wil 
Zwolle gebruikmaken. Onderstaand zijn de keuzes die de gemeente maakt opgesomd en verder toegelicht.

De gemeente wil de hinder beperken door:

1. Het vaststellen van de acceptabele geluidsniveaus die niet mogen worden overschreden.
2. De locatie waar evenementen plaatsvinden te begrenzen op de verbeelding.
3. Het bepalen van het maximaal toegestane aantal evenementen.
4. Het vaststellen van de eindtijden van de evenementen.
5. Het verplichten van de organisator om vooraf aan te tonen dat aan de maximale geluidsniveaus wordt 

voldaan.
6. Het organiseren van een actieve vorm van toezicht en handhaving.
7. Het organiseren van een goede communicatie aan omwonenden vooraf en het met omwonenden 

evalueren achteraf.

Acceptabele geluidsniveaus

Bij het bepalen van de geluidsnormen is het belangrijk dat ze realistisch, maar ook acceptabel zijn. 
Realistisch betekent dit, dat het evenement volgens het plan van de organisator moet kunnen plaatsvinden. 
Maatschappelijk acceptabel wil zeggen dat, indien voldaan wordt aan de geluidsnormen, op voorhand geen 
buitensporige geluidsoverlast te verwachten is. 

Maatschappelijke acceptatie is moeilijk objectief te bepalen en is afhankelijk van veel (vaak 
niet-akoestische factoren), zoals typering van het leefmilieu in het gebied waar het evenement plaatsvindt, 
mate van inbreuk op het leefmilieu van de omwonenden, frequentie van evenementen, tijdsduur en tijdstip, 
bekendheid met de activiteiten of hoeveelheid publiek.

De gemeente is vrij om aan een evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) de voorschriften te verbinden die het - op basis van een belangenafweging - noodzakelijk 
acht. Aanvullend op de algemene normstelling van 50 dB(A) als etmaalwaarde ter plaatse van gevels van 
woningen, wordt in de Wet geluidhinder gesteld dat, door geluid dat van buiten een woning komt, het 
geluidsniveau in geluidsgevoelige ruimten niet hoger mag zijn dan 35 dB(A)-etmaalwaarde. 

In tegenstelling tot de generieke regelgeving van Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer bestaan er geen 
wettelijke geluidsnormen voor evenementen. 

Evenementen hebben doorgaans een heel plaatselijk karakter en het is ook niet altijd nodig, zelfs voor 
luidruchtige evenementen, om een geluidsnorm te stellen.

Voor evenementen is de algemene normstelling van de Wet geluidhinder binnen de woning niet bruikbaar en 
onnodig streng. Het gaat immers om uitzonderingssituaties en niet om een “dagelijkse” geluidsbelasting. 
Daarbij is een waarde binnen woningen ook moeilijk handhaafbaar. Een maximaal toelaatbare waarde 
buiten woningen is eenvoudiger te controleren. 

Richtlijnen voor acceptabele geluidsniveaus
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Nota "Evenementen met een luidruchtig karakter"

De publicatie van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg "Evenementen met een luidruchtig karakter" 
(augustus 1996) wordt landelijk als richtlijn gezien (Nota Limburg). In die nota wordt als uitgangspunt 
gehanteerd dat in de woning, bij gesloten ramen en deuren, een normaal gesprek mogelijk moet zijn. De 
nota evenementen richt zich op het waarborgen van de spraakverstaanbaarheid binnenshuis in de dag- en 
avondperiode  en het vermijden van  slaapverstoring in de nachtperiode. Het geluidsniveau in een woning 
overdag varieert van 25 tot 35 dB(A). Indien het geluidsniveau in de woning stijgt tot boven 40 dB(A), heeft 
dat tot gevolg dat de bewoners luider moeten gaan praten om verstaanbaar te zijn. Dat wordt als zeer 
hinderlijk ervaren. Een geluidsniveau van 50 dB(A) (stoorgeluid) leidt ertoe dat de bewoners dubbel zo hard 
moeten praten om verstaanbaar te zijn. Dat wordt beoordeeld als een ernstige aantasting van de 
persoonlijke levenssfeer .Hier zou volgens de Nota Limburg de grens moeten liggen van wat in redelijkheid 
van een omwonende kan worden gevraagd. Daarboven is volgens de Nota sprake van onduldbare hinder. 
Om de grens van onduldbare hinder niet te overschrijden, moet -rekening houdend met een gevelisolatie van 
20 à 25 dB(A)- volgens de Nota worden uitgegaan van een maximaal equivalent geluidsniveau op de gevel 
van woningen overdag en 's avonds van 70 à 75 dB(A) en 's nachts van 65 à 70 dB(A) en binnen in de 
woningen van 50 dB(A) respectievelijk 45 dB(A), met dien verstande dat voor dagen waarop een vrije dag 
volgt, het tijdstip waarop de normstelling voor de nachtperiode ingaat, met 1 of 2 uur kan worden verschoven 
naar 24:00 of 01:00 uur.

Uit deze overwegingen volgen de maximale gevelbelastingen als aangegeven in onderstaande tabel. Daarbij 
wordt uitgegaan van achtergrondniveau in de woningen van 35 dB(A)  etmaalwaarde en een gemiddelde 
gevelisolatie van 20 a 25 dB(A). Via deze benadering leidt dit tot maximaal toelaatbare gevelbelastingen 
zoals in onderstaande tabel zijn opgenomen. 

Maximale geluidsniveaus bij evenementen volgens de richtlijn van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg

etmaalperiode basisnorm 
binnenniveau

maximaal 
binnenniveau

gevelisolatie 
(gemiddeld)2

maximaal 
geluidsniveau3

dag (07.00 – 19.00 uur) 35 dB(A) 50 dB(A) 20 - 25 dB(A) 70 - 75 dB(A)

avond (19.00 – 23.00 uur) 30 dB(A) 50 dB(A) 20 - 25 dB(A) 70 - 75 dB(A)

nacht (23.00 – 07.00 uur) 25 dB(A) 45 dB(A)1 20 - 25 dB(A) 65 - 70 dB(A)

1. Afhankelijk van het evenement is gedurende 1 à 2 uur langer (dus tot maximaal 01.00 uur) een hoog binnenniveau acceptabel. 

2. Er is uitgegaan van een goede geluidsisolatie van de gevel. Oudere huizen zullen veelal een lagere gevelisolatie hebben, nieuwe huizen met 

extra geluidsisolatie (bijvoorbeeld nieuwbouw langs drukke wegen) kunnen een hogere isolatiewaarde hebben. Een spreiding van 5 dB(A) lagere 

of  hogere waarde is mogelijk, maar zal zonodig locatiespecif iek moeten worden nagegaan. Voor nieuwe woningen kan worden uitgegaan van 

een gevelisolatie van 25 dB(A).

3. Invallend geluidsniveau op de gevel.

ISO-recommendation R-1996

De grondslag voor de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent geluidshinder is gegeven in de publicatie 
ISO-recommendation R-1996. De ISO-recommendation R-1996 is gebaseerd op fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek naar het menselijk gehoor in relatie tot hinderbeleving en het gedrag van de 
mens bij ervaren geluidshinder. De ISO R-1996 geeft aanbevelingen ten aanzien van normstellingen en geeft 
meet- en rekenregels. Er wordt echter geen duidelijke grens aangegeven wanneer sprake is van onduldbare 
hinder. Op basis van de aanbevelingen in de ISO R-1996 kan geconcludeerd worden dat maximaal 
toegestane equivalente geluidsniveaus op de buitengevel tot 80 dB(A) overdag en 's avonds, toereikend 
lijken om communicatie te waarborgen binnen in de woning. Geluidsniveaus van 85 dB(A) of hoger op de 
gevel leveren bij een gevelwering van 25 dB ernstige verstoring van de spraakverstaanbaarheid op. 

De Nota Limburg vindt uitgaande van een maximale grenswaarde (gevelbelasting) van 75 dB(A) bij een 
gevelwering van 25 dB(A) acceptabel. Dezelfde nota merkt een binnenniveau van meer dan 55 dB(A) in een 
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woning en een gevelbelasting van meer dan 80 dB(A) aan als onduldbaar. De Nota Limburg beoordeelt de 
hinder in zoverre strenger dan de ISO R-1996.

Reken- en meetvoorschrift en meetprotocol

Er wordt gemeten is conform het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid. Handhaving vindt plaats 
conform het gemeentelijk meetprotocol.

Akoestisch onderzoek Wijthmenerplas

In dit bestemmingsplan is vastgelegd dat ter plaatse van het als zodanig aangeduide evenemententerrein 3 
maal jaarlijks een grootschalig evenement mag worden gehouden. De geluidbelasting vanwege deze 
grootschalige evenementen mag ter plaatse van een gevel van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten 
niet meer bedragen dan 75 dB(A) en 90 dB(C).

De gestelde geluidsnorm als dB(C )-waarde is de meest restrictieve en daarmee voor de 
dance-evenementen op de Wijthmenerplas als maatgevende geluidsnorm. Zoals blijkt uit de analyse van de 
meetgegevens (DGMR rapportage met kenmerk M.2013.0862.03.R001 d.d. 10 februari 2015) van de 
afgelopen jaren en de vertaling daarvan in akoestische rekenmodellen , bedraagt het verschil tussen d(B)A 
en dB(C) in het ter plaatse van woningen hoogst optredende geluidsniveau circa 20 dB. Uit de metingen 
volgt daarmee dat de geluidsnorm van 90 dB( C) maatgevend is. Deze geluidnorm bepaalt de geluidsruimte 
die de gemeente Zwolle voor de Wijthmenerplas aanvaardbaar vindt.

De geluidshinder vanwege evenementengeluid wordt vanuit het perspectief van akoestische factoren met  
name bepaald door de geluidsniveaus aan de buitenzijde van een woning en daarmee samenhangend de 
geluidsniveaus die binnen in een woning optreden. Daarbij is het wenselijk om tijdens evenementen 
geluidsniveaus van maximaal 50 dB(A) in de woningen na te streven. Met een bandbreedte tot 60 dB (A). 
Bij een minimale gevelisolatie van 20 a 25 dB(A) voor de omliggende woningen kan in dat geval een 
geluidbelasting van 70 a 75 dB(A) met een bandbreedte tot 80 a 85 dB(A) als toelaatbaar worden geacht.

Vanuit de gemeente uitgevoerde geluidsmetingen tijdens Hardshock 2013 , Fusion of Dance 2013 en 
Wildness 2014 zijn de geluidbelastingen op de omliggende woningen bepaald.. Daaruit volgt dat tijdens de 
drie onderzochte dance-evenementen de maatgevende woningen geen hogere geluidbelasting ondervonden 
dan 65 dB(A) en 86 dB(C) (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;s) (69 dB(A) en 90 dB(C), 5 minuten 
gemiddelde La,eq-waarden en Lc,eq-waarden).

tabel – Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A) en dB(C)

Punt Locatie Maatgevende 
hoogte [m]

LAr,LT gedurende de dag- en avondperiode

Hardshock 
17-4-2013

Fusion of 
Dance 
18-5-2013

Wildness 
17-5-2014

002 Heinoseweg 13 5.0 65 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A)

002 Heinoseweg 13 5.0 86 dB(C) 80 dB(C) 81 dB(C)

005 Heinoseweg 21 5.0 65 dB(A) 61 dB(A) 64 dB(A)
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005 Heinoseweg 21 5.0 86 dB(C) 82 dB(C) 85 dB(C)

012 Hoekserflaan 18 5.0 62 dB(A) 63 dB(A) 61 dB(A)

012 Hoekserflaan 18 5.0 83 dB(C) 84 dB(C) 82 dB(C)

zie bijlagen 3, 4 en 5 van DGMR-rapportage 
M.2013.0862.03.R001 d.d. 10 februari 2015

Op basis van de maximaal optredende geluidbelastingen is voor een aantal van de omliggende woningen 
onderzocht wat de geluidwering is en daarmee samenhangend wat het binnengeluidniveau is. Van de 
onderzochte woningen met de hoogste binnen niveaus zijn de gevelbelastingen en binnen niveaus in 
onderstaande tabel weergegeven.

tabel  – Rekenresultaten binnenniveau onderzochte woningen

woning bouwjaar of 
laatste 
verbouwjaar 
(indicatief)

verblijfsruimte geluidweri
ng 

gevel 
GA [dB]

maatgevend
e 

gevelbelastin
g

binnennivea
u 

Lbi [dB(A)]

Heinoseweg 
15

2000 woonkamer/ keuken 36 62 26

slaapkamer 1e verdieping, 
achter

21 62 41

slaapkamer 1e verdieping, 
voor

22 62 40

Heinoseweg 
21

2004 zitkamer 30 65 35

woonkamer/ keuken 33 65 32

slaapkamer west 35 65 30

slaapkamer oost 27 65 38

Valkenbergw
eg 4

2005 slaapkamer 1e verdieping, 
west

18 56 38

slaapkamer 1e verdieping, 
oost

15 56 41

Hoekserflaan 
18

2011 keuken 27 63 35

woonkamer/ eetkamer 32 63 30

hobbykamer 1.7 34 63 38

Uit het onderzoek volgt dat bij geen van de woningen binnenniveaus ten gevolge van de onderzochte drie 
dance-evenementen hoger zijn dan 50 dB(A). Het hoogst optredende tijdgemiddelde binnenniveau in een 
geluidsgevoelige ruimte bedraagt 41 dB(A).

Uit het onderzoek blijkt dat de op grond van het bestemmingsplan beschikbaar gestelde geluidsruimte van 
90 dB (C) alle geluidgevoelige ruimten kunnen voldoen aan een binnenniveau van 50 dB(A).
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Invoering dB(C) waarde

Om betere maatregelen tegen geluidsoverlast (vanwege basgeluiden) te kunnen nemen, is de dB(C) waarde 
ingevoerd. Dit heeft te maken met het frequentiespectrum van muziekgeluid en de hinderbeleving van lage 
frequenties. Omdat in de buitenlucht de midden en hoge tonen sneller/beter dempen dan lage (minder dan 
circa 100 Hz), veroorzaakt “dance” muziek in de omgeving meer hinder door de bassen, dan bands. Door dit 
effect blijven vooral op wat grotere afstand de bassen hoorbaar over. In veel gemeenten is er ervaring 
opgedaan met het hanteren en meten van dB(C)-waarden voor de beoordeling van muziekgeluid bij 
evenementen. De dB(C)-waarde biedt zowel voor de handhaving als voor de mensen van de 
geluidsinstallatie het voordeel dat de bassen beter kunnen worden beheerst. Door de verschillen in “weging” 
van beide eenheden ligt voor muziek de dB(C)-waarde getalsmatig hoger dan de bijbehorende dB(A) 
waarde. Een geluidsniveau van 85 dB(A) met een standaard muziekspectrum komt overeen met circa 
99 dB(C). De gemeente Zwolle heeft, na evaluatie van het evenementenbeleid, gekozen om als maximum 
de waarde van 90 dB(C) voor grootschalige evenementen te hanteren. Daardoor wordt extra bescherming 
aan de omwonenden wat betreft de meest hinderlijke tonen geboden.

4.2.2  Maatregelen ter beperking van geluidhinder

4.2.2.1  Functieaanduiding 'evenemententerrein'

Evenementen mogen uitsluitend plaatsvinden op de locatie zoals die op de verbeelding is opgenomen door 
middel van de functieaanduiding 'evenemententerrein'.

4.2.2.2  Maximaal toegestane evenementen

De bestemmingsplanregels ten aanzien van het gebruik van het evenemententerrein moeten zorgen voor 
rechtszekerheid. Daarom bevatten de planregels bepalingen met betrekking tot de intensiteit waarmee het 
evenemententerrein mag worden gebruikt. De gemeente vindt het belangrijk om te zorgen dat het 
evenemententerrein slechts een beperkt aantal malen per jaar voor evenementen zal worden gebruikt. 
Daardoor wordt duidelijk gemaakt welke milieugevolgen voor de omgeving kunnen optreden. 

In het bestemmingsplan wordt uitgegaan van maximaal vijf overige evenementen en maximaal drie 
grootschalige evenementen. De gemeente is niet van plan om jaarlijks meer evenementen toe te staan. In 
het bestemmingsplan zijn dan ook geen ontheffingsmogelijkheden betreffende hoeveelheid toegestane 
evenementen opgenomen.

4.2.2.3  Evenementenvrije periode

Op basis van gemeentelijk beleid mogen evenementen op of nabij de Wijthmenerplas niet plaats vinden 
gedurende de zomervakantie voor het voortgezet onderwijs in de regio Noord.

4.2.2.4  Eindtijden evenementen

Het behouden van een goede leefomgevingkwaliteit en het beperken van milieuhinder is een aanleiding om 
de eindtijden van evenementen vast te leggen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een 
doordeweekse dag en een evenement in het weekend (vrijdagavond en zaterdagavond). Het 
gemeentebestuur is van oordeel dat het gebruik van geluidsversterkende apparatuur tijdens evenementen op 
een doordeweekse avond (zondag tot en met donderdag) in beginsel om 23.00 uur moet worden beëindigd. 
Uiterlijk om 23.30 dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn. Voor 
feesten in het weekend geldt voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur een eindtijd van 00.00 
uur. Om 00.30 moet het evenement afgelopen zijn. 
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4.2.2.5  Geluidsplan indienen

De organisator dient te garanderen dat aan de maximale geluidsnormen die door de gemeente zijn 
vastgesteld wordt voldaan. De organisatie van een grootschalig evenement moet daarom vooraf via een 
vastgesteld geluidsplan aantonen dat afdoende maatregelen zijn getroffen die de aanvaardbare 
geluidsniveaus in de omgeving tijdens evenementen garanderen. Dit geluidsplan maakt voor grote 
evenementen verplicht deel uit van de aanvraag en wordt door de gemeente getoetst. Indien nodig, wordt 
een vergunning door middel van voorschriften en maatregelen op maat gemaakt. 

4.2.2.6  Actieve vorm van toezicht en handhaving

De gemeente wil vooral bij de grote evenementen proactief handhaven. Bijvoorbeeld door bij de opbouw van 
een evenement toezicht te houden en overleg te voeren met de organisatoren. 

Tijdens de grootschalige evenementen worden standaard door de gemeente metingen uitgevoerd door het 
gebruik van Sysmex meetsysteem (onbemand en mogelijkheid tot meeluisteren en terugluisteren). 
Tegelijkertijd zijn gemeentelijke toezichthouders/handhavers op pad om aanvullende geluidsmetingen uit te 
voeren.

Op basis daarvan wordt het naleven van geluidsnormen gecontroleerd. In geval van overschrijving worden 
dan ook direct maatregelen getroffen om de geluidsoverlast te beperken.

De organisatie kan ook bij de meetgegevens. Zij monitoren doorlopend of de geluidsvoorschriften niet 
worden  overschreden. Van hen wordt proactief handelen verwacht.

Naast handhaving op het aspect geluid, wordt er ook gehandhaafd op aspecten zoals openbare orde en 
veiligheid, afval, eindtijden en parkeren.

Conclusie:

De vastgestelde geluidsnormen in combinatie met de in deze paragraaf opgesomde maatregelen en 
waarborgen leiden tot de conclusie dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat tijdens 
evenementen.

Naast de genoemde geluidnormen zijn de in deze paragraaf opgesomde pakket van maatregelen ook van 
belang om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen tijdens de evenementen.

4.2.3  Externe veiligheid

In het plangebied of de directe omgeving zijn geen risicobronnen gelegen, die een gevaar opleveren voor de 
functies binnen het bestemmingsplan.

4.3  Ecologie

Landschap

Het gebied is een dagrecreatieterrein, in gebruik als recreatieplas, en heeft een inrichting die geschikt is 
voor het ontvangen van grote groepen mensen. De impact van een evenement op het landschap is tijdelijk, 
doordat er plaatselijk verhoogde slijtage op zal treden. Deze slijtage (kapotte gazons, vervuiling door 
zwerfvuil) is goed repareerbaar.

Aandacht moet worden gegeven aan de bomen op het evenemententerrein. Schade aan bomen moet 
worden voorkomen, omdat deze wanneer die optreedt niet meer is te verhelpen. Bij de opbouw en afbraak 
van de voorzieningen, en tijdens het festival zelf, moeten de aanwezige bomen worden beschermd zodat 
geen schade optreedt.
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Natuur

Het evenemententerrein van de Wijthmenerplas ligt dermate ver van Natura-2000 gebieden af (meer dan 2,5 
km) dat de Natuurbeschermingswet niet relevant is. Hetzelfde geldt voor de gebieden die vallen onder het 
beschermingsregime van de Ecologische Hoofdstructuur (Nationaal Natuur Netwerk). Ook deze afstand 
(meer dan 2,5 km) is dermate ver dat dit regime hier niet relevant is. Blijft over het beschermingsregime van 
de Flora- en faunawet (Ffw).

De Flora- en faunawet beschermt dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is 
voor beschermde soorten, is verboden. Ongeveer 500 van de 36.000 diersoorten die in Nederland 
voorkomen, vallen onder de bescherming van deze wet. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld: 
bepaalde planten mag je niet plukken en dieren mogen niet worden verstoord, verjaagd of gedood. In 
bepaalde situaties mag dit wel, maar daarvoor is dan een ontheffing of vrijstelling nodig.

Vrijstellingen en ontheffingen

In de Flora- en faunawet zijn verschillende verboden opgenomen. Zo is het bijvoorbeeld verboden om 
bepaalde planten en bloemen te plukken, beschermde dieren te verontrusten of doden, hun nesten te 
verstoren. In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden mag dit wel. Er is dan een vrijstelling of 
ontheffing nodig. Het verschil tussen een vrijstelling en ontheffing luidt als volgt:

Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod. Deze geldt voor iedereen die aan de voorwaarden van 
de vrijstelling voldoet.
Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk 
verbod wordt gemaakt.

Als er geen verboden uit de Flora- en faunawet worden overtreden is er geen vrijstelling of ontheffing nodig.

Beoordeling door de toenmalige Dienst Regelingen

Op 13 maart 2012 heeft de toenmalige Dienst Regelingen te Den Haag (thans de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland) een melding van een mogelijke overtreding van de Flora- en Faunawet ontvangen 
inzake twee evenementen bij de Wijthmenerplas.

De Afdeling Handhaving van de Dienst Regelingen heeft deze zaak geregistreerd en onderzocht. Bij brief 
van 6 april 2012 van deze afdeling aan de organisator van deze evenementen is aangegeven dat “de 
evenementen doorgang kunnen vinden als er tenminste de mitigerende maatregelen getroffen worden die in 
de 'Natuurtoets drie festivals Wijthmenerplas Zwolle' worden genoemd en als er aanvullend een monitoring 
in het gebied wordt verricht.”

Mitigerende Maatregelen, zoals voorgeschreven door de Dienst Regelingen

a. Hekken

Er moeten hekken geplaatst worden langs bosjes, zodat bezoekers de bosjes niet in kunnen.

b. Verlichting en geluid

Verlichting en geluid dient zo veel mogelijk van bosjes en bekende nesten van de sperwer af gericht te 
worden om lichtverstoring en verstoring door geluid zo veel mogelijk te voorkomen. Dit dient ook te worden 
toegepast op aangrenzende bosjes waarin vogels kunnen broeden.
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Monitoringsverplichting, zoals voorgeschreven door de Dienst Regelingen

De Dienst heeft een monitoringsverplichting opgelegd, die het volgende inhoudt:

a. Het terrein waar het festival plaatsvindt en een buffer van circa 100 meter rond het terrein dienst 
door een ter zake kundige op vier momenten te worden gecontroleerd op broedgevallen. Dit 
dient te gebeuren de dag voor de opbouwwerkzaamheden aanvangen, de dag voor het festival, 
de dag na het festival en de dag na de afbouwwerkzaamheden.

b. Tijdens het festival dient de geluidsbelasting te worden gemeten bij het broedgeval dat zich op 
de korste afstand van het festivalterrein bevindt.

c. De bevindingen van deze monitoring dienen te worden toegezonden aan de Dienst Regelingen.

Vuurwerk

In de brief van de Dienst Regelingen 6 april 2012 is voorts aangegeven dat het effect van professioneel 
vuurwerk wel als verstorend als ingeschat. Daarom heeft de organisator aan de Dienst aangegeven dat 
wordt afgezien van het gebruik van dit soort vuurwerk. Impliciet betekent dit dat consumenten vuurwerk 
(conform het Besluit Vuurwerk) niet als verstorend is ingeschat.

Conclusie

De Dienst Regelingen komt in de brief van 6 april 2012 tot de conclusie dat er geen reden is om over te 
gaan tot bestuurlijk handhavend optreden, indien de voorgestelde mitigerende maatregelen worden 
uitgevoerd en de monitoring wordt verricht.

Volledigheidshalve is deze brief als bijlage bij de toelichting opgenomen.

Periode vanaf 2012 tot heden

Bij alle evenementen, die hebben plaatsgevonden na de brief van 6 april 2012 zijn de voorgeschreven 
mitigerende maatregelen getroffen. Tevens is bij elk evenement vanaf 2012 een monitoringsonderzoek 
uitgevoerd, waarbij telkens is geconcludeerd dat voor tijdens en na de evenementen geen negatieve effecten 
op broedvogels zijn geconstateerd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op 15 april 2015 per e-mail aan de organisator 
van het Hardshock Festival 2015 laten weten dat er een melding is ontvangen van een mogelijke overtreding 
van de Flora- en faunawet. Gevraagd werd om aan te geven of er onlangs nog ecologisch onderzoek is 
gedaan. De organisator heeft de RVO laten weten dat dat inderdaad het geval was. Het betreft een 
onderzoek van Dillerop Advies van 18 april 2015. Aangezien dit het meest recente monitoringsonderzoek is, 
is dit rapport als bijlage bij de toelichting opgenomen.

Vervolgens heeft de RVO bij e-mail van 17 april 2015 laten weten dat het ecologisch rapport en de verdere 
reactie is gelezen en dat het erop lijkt dat er inderdaad alles aan gedaan wordt om een overtreding te 
voorkomen. Indien alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen (ook het plaatsen van een hek om de 
rietkraag) lijkt handhaving hier niet op zijn plaats. De melding is dan ook afgesloten.

Kortom
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Het houden van (grootschalige) evenementen nabij de Wijthmenerplas is niet in strijd met de Flora- en 
faunawet, mits de door de Dienst Regelingen voorgeschreven mitigerende maatregelen worden getroffen en 
er monitoringsonderzoeken worden verricht en afgezien wordt van het afsteken van professioneel vuurwerk.

Er is dan ook geen vrijstelling of ontheffing nodig van deze wet.

4.4  Kabels, leidingen en straalpaden

In het plangebied komen geen kabels, leidingen en straalpaden voor, die voorzien moeten worden van een 
dubbelbestemming.
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Hoofdstuk 5  Planbeschrijving

5.1  Evenementen

In de regels zijn ten behoeve van het houden van evenementen diverse voorschriften opgenomen ten 
behoeve van de bescherming van de omgeving. Hiervoor wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 4.2.2.

Voor de gemeente is communicatie rondom evenementen een belangrijk aandachtspunt. Het is van belang 
om helderheid te verschaffen aan alle betrokkenen over de randvoorwaarden voor de organisatie van 
evenementen, inclusief afspraken over te volgen procedures, verdeling van verantwoordelijkheden en 
handhaving.

In het kader van goede communicatie wordt door de gemeente jaarlijks tijdig een evenementenkalender 
opgesteld, met een optimale spreiding van evenementen over locaties en tijdstippen. 

De gemeente beschikt ook over een evenemententelefoon. De omwonenden kunnen naar deze telefoon 
bellen tijdens een evenement.

Ook duidelijke en tijdige informatievoorziening aan omwonenden en organisatie van evenementen is een 
aandachtspunt. Het communiceren naar omwonenden en ondernemers is een verantwoordelijkheid van de 
evenementenorganisatie en wordt in het kader van vergunningverlening besproken.

Een goede evaluatie van evenementen (in samenspraak met de initiatiefnemer/organisator, de gemeenten 
en hulpdiensten en de omwonenden) is voor de gemeente belangrijk.

De evenementenorganisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het evenement binnen de gestelde 
voorwaarden. Bij de toekenning van vergunningen wordt aangenomen dat de aanvrager zelfstandig een 
evaluatie gaat uitvoeren. Voor grootschalige evenementen worden afspraken betreffende evaluatie gemaakt. 
De gemeente zorgt ook voor evaluatie van klachten naar aanleiding van evenementen.

5.2  Leisure

Cornform de ontwikkelvisie Wijthmenerplas is 1.000 nettovloeroppervlak (3.000 m² brutovloeroppervlak) aan 
bebouwing toegestaan ten behoeve van dagrecreatie (leisure), waarvan:

a. ondergeschikte horeca ten dienste van de hoofdfunctie met een oppervlakte van maximaal 800 m²;
b. overnachtingsmogelijkheden in gebouwen ten dienste van de hoofdfunctie met een oppervlakte van 

maximaal 700 m².

5.3  Archeologie

Uitgangspunt is dat de archeologische waarden in stand worden gehouden en waar mogelijk worden 
versterkt.

5.4  Water

In de digitale watertoets wordt er van uitgegaan dat er binnen het plangebied geen sprake is van (grond) 
wateroverlast, indien niet meer dan 10 extra wooneenheden worden gerealiseerd en de toename van het 
verharde oppervlak niet meer bedraagt dan 1500 m². Daar is in dit bestemmiingsplan geen sprake van, 
zodat geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
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Het plangebied bevindt zich niet binnen een beekdal, primair watergebied of een stedelijke watercorridor. 

Het watersysteem binnen het plangebied blijft ongewijzigd waardoor er geen wijzigingen te verwachten zijn 
in de grondwaterstanden. Ook wordt de veerkracht van het watersysteem niet gewijzigd. 

Het Waterschap Groot Salland is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van 
http://www.dewatertoets.nI//. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de normale procedure 
van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op 
de waterhuishouding en de afvalwaterketen. De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. 
Waterschap Groot Salland geeft een positief wateradvies. 

  26/124



23 december 2015   

bestemmingsplan Wijthmenerplas

Hoofdstuk 6  Juridische aspecten

6.1  Inleiding

Dit bestemmingsplan is gemaakt conform het 'Handboek bestemmingsplannen Zwolle' versie 20. Dit 
handboek is gebaseerd op de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen SVBP2012, zoals vastgelegd 
in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012.

De regels zijn binnen de systematiek van de SVBP2012 aangepast aan de Zwolse situatie en uitgebreid 
met extra standaardbestemmingen, waaraan in Zwolle behoefte is. De regels van Wijthmenerplas zijn voor 
zover nodig op hun beurt weer aangepast aan specifieke situaties in het plangebied van het 
bestemmingsplan Wijthmenerplas.

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.

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 enkelbestemmingen. 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 is als volgt:

1. Bestemmingsomschrijving;
2. Bouwregels;
3. Nadere eisen;
4. Afwijken van de bouwregels;
5. Specifieke gebruiksregels;
6. Afwijken van de gebruiksregels;
7. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
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8. Wijzigingsbevoegdheid.

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).

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.

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. Nadere eisen:

Op grond van artikel 3.6, eerste lid onder d, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan in het 
bestemmingsplan worden bepaald dat door burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen worden 
gesteld. Het betreft hier nadere eisen ten behoeve van bepaalde doorgaans kwalitatief omschreven criteria, 
zoals stedenbouwkundig beeld, woonsituatie, en verkeersveiligheid. De nadere eisenregeling biedt de 
mogelijkheid om in concrete situaties in het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning sturend 
op te treden door het stellen van nadere eisen. De criteria zijn in de bepaling van nadere eisen zelf 
opgenomen.

De procedure voor het stellen van nadere eisen is in deze bestemmingsregels omschreven in Hoofdstuk 3 
Algemene regels .

4. 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).
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5. 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.

6. Afwijken van de gebruiksregels:

Bij specifieke gebruiksregels wordt in een aantal bestemmingen een daarop gerichte afwijkingsbevoegdheid 
opgenomen. Bij zo'n specifieke afwijkingsbevoegdheid zijn ook hier de criteria opgenomen. Ook deze 
afwijkingsbevoegdheid is gebaseerd op artikel 3.6, eerste lid onder c, van de Wro

De procedure voor het afwijken van de gebruiksregels is omschreven in de Wabo.

7. 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 bestemmingregel opgenomen.

8. Wijzigingsbevoegdheid:

Het gaat hier om een specifieke op een bepaalde bestemming gerichte wijzigingsbevoegdheid als bedoel in 
artikel 3.6, eerste lid onder a, van de Wro. Hierin wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid 
gegeven om de betreffende bestemming op de aangegeven punten te wijzigen.

Op het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid is de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Uov) van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

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 6 Waarde - Archeologie.

Een dubbel bestemming ligt 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.

Hoofdstuk 3 Algemene regels:

In de algemene regels zijn de volgende regels in onderstaande volgorde opgenomen:

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel;

Artikel 8 Algemene bouwregels;

Artikel 9 Algemene aanduidingsregels geluidzone - industrie;
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Artikel 11 Algemene afwijkingsregels;

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels;

Artikel 12 Algemene procedureregels.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels:

In dit laatste hoofdstuk komen de overgangsregels en de slotbepaling aan de orde.

6.2  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.

6.3  Bestemmingsregels

Hierna wordt - voor zover nog nodig - een toelichting op een aantal artikelen van de bestemmingsregels 
gegeven:

Artikel 4 Recreatie - Dagrecreatie

De commerciële vrijetijdsvoorzieningen vallen onder het begrip dagrecreatie. Ten behoeve van dit gebruik 
mag maximaal 1.000 m² gebouwd worden

Evenementen zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding "evenemententerrein". Er zijn, onder andere, 
voorwaarden opgenomen voor wat betreft het aantal evenementen, de eindtijden van evenementen en de 
maximale geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen.

Artikel 5 Water

Deze bestemming omvat al het water dat van belang is voor de waterhuishouding van het gebied. Water dat 
voor de waterhuishouding niet van belang is, is opgenomen in de bestemmingsomschrijving van andere 
bestemmingen.

Artikel 6 Waarde - Archeologie

Voor deze dubbelbestemming zijn:

De gebieden die volgens de gemeentelijke archeologische waarderingskaart een grote vondstkans 
hebben (50% of meer) zijn mede bestemd tot archeologisch waardevol gebied.
Bij de regeling voor de dubbelbestemming is nauwe aansluiting gezocht bij de Wet op de 
archeologische monumentenzorg.
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Bij verstoringen in de bodem met een grotere diepte dan 0,5 meter en een grotere oppervlakte dan 100 
m² zijn specifieke bouwregels en een omgevingsgunningenstelsel conform de regeling uit de Wet op de 
archeologische monumentenzorg van toepassing.

6.4  Algemene regels

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De anti-dubbeltelregel moet op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) worden opgenomen om 
bijvoorbeeld te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken 
niet meer dan een bepaald deel van een perceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens 
meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

Artikel 8 Algemene bouwregels

In dit artikel wordt geregeld dat een bouwplan moet voorzien in voldoende ruimte voor parkeren, laden en 
lossen. 
Wat voldoende is, wordt op basis van het algemene parkeerbeleid van de gemeente Zwolle bepaald tijdens 
de beoordeling van een bouwplan. 
Bij een omgevingsvergunning kan hiervan worden afgeweken, indien anderszins in voldoende ruimte kan 
worden voorzien. Hierbij kan gedacht worden aan het betalen van een compenserende bijdrage aan de 
gemeente Zwolle. Ten slotte kan bij een omgevingsvergunning worden afgeweken in bijzondere 
omstandigheden, onder andere op basis van criteria van het algemene parkeerbeleid.

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

In deze regels is als eerste de op grond van vaste jurisprudentie vereiste algemene afwijking in de vorm van 
de zogenaamde 'toverformule' opgenomen. Bij een omgevingsvergunning moet van het gebruiksverbod 
worden afgeweken, indien strikte toepassing zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige 
gebruik, welke niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Daarnaast wordt in deze regels de bevoegdheid gegeven om bij een omgevingsvergunning af te wijken van 
bepaalde in het bestemmingsplan geregelde onderwerpen. Hierbij gaat het om afwijkingsregels die gelden 
voor alle bestemmingen in het plan. Deze regels zijn niet van toepassing, indien en voor zover er specifieke 
in de bestemming zelf geregelde afwijkingsregels van toepassing zijn.

Ten slotte zijn de criteria voor de toepassing van deze afwijkingsregels hier opgenomen.

6.5  Overgangs- en slotregels

Artikel 13 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.

Artikel 14 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 vaststellingregel van het plan.
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6.6  Handhaving

De bestemmingsregels zijn op een dusdanige wijze geformuleerd, dat de handhaving van het 
bestemmingsplan voor een ieder duidelijk kan zijn. Dit is met name gelegen in de formulering van de 
specifieke gebruiksregels, waarin een opsomming is opgenomen van de verschillende manieren van gebruik 
van gronden en bouwwerken die in ieder geval in strijd zijn met de bestemming.

6.7  Handboek

Dit bestemmingsplan is vervaardigd conform de richtlijnen van het 'Handboek bestemmingsplannen Zwolle' 
versie 20.
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Hoofdstuk 7  Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van karakter. In verband met het feit dat de gemeente 
binnen het plangebied geen ontwikkelingen met financiële consequenties initieert, is het niet nodig om bij 
dit plan een exploitatieplan voegen. Indien nodig wordt met initiatiefnemers van leisure ontwikkelingen een  
overeenkomst gesloten, waarin afspraken omtrent realisatie en beheer worden vastgelegd.
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Hoofdstuk 8  Overleg en inspraak

8.1  Uitkomsten overleg

Er heeft vooroverleg plaatsgevonden met de provincie Overijssel en het waterschap Groot Salland. Beide 
instanties hebben geen opmerkingen gemaakt.

8.2  Rapportering inspraak

Er is voor gekozen om geen inspraak te verlenen op het plan. Derden worden hierdoor niet in hun belangen 
geschaad, omdat wel de mogelijkheid bestaat om een zienswijze kenbaar te maken op het 
ontwerpbestemmingsplan. Inspraak is bovendien niet wettelijk verplicht. Wel is verschillende manieren 
informeel overleg gevoerd met diverse betrokken partijen in het plangebied.  
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING
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Bijlage 1  Brief Dienst Regelingen d.d. 6 april 2012
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Bijlage 2  Monitoringsonderzoek Hardshock 2015
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 1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding en doel 
In opdracht van organisatie High Energy Events is door Dillerop natuuradvies op  
1 april 2015 een vogelinspectie uitgevoerd in verband met muziekfestival “Hardshock” 
dat op 18 april 2015 bij de Wijthmenerplas in Zwolle zal worden georganiseerd. 
 
In verband met de Flora- en faunawet en de geldende regelgeving in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998, is het noodzakelijk om vooraf te toetsen of activiteiten 
niet conflicteren met aanwezige beschermde planten- en diersoorten en habitats. 
 
De locatie Wijthmenerplas waar het muziekfestival “Hardshock” zal plaatsvinden is 
aangewezen door de gemeente Zwolle en is er een vergunning afgegeven, waarbij men 
ervan uitgaat dat er geen negatieve effecten op planten- en diersoorten en habitats 
worden verwacht.  
 
Naar aanleiding van het monitoringsonderzoek, uitgevoerd door TAUW BV in 2012, 
voor, tijdens en na afloop van de muziekfestivals “Hardshock” en “Fusion of Dance” 
waarbij geen negatieve effecten zijn vastgesteld op broedende vogels en hun vaste 
verblijfplaatsen door effecten van geluid, licht en activiteit van mensen en voertuigen, is 
destijds in overleg met de organisatie High Energy Events en Dienst Regelingen 
besloten om alleen voorafgaand aan het muziekfestival een veldinspectie uit te voeren. 
 
In dit rapport worden de bevindingen en mogelijke effecten van het muziekfestival op 
beschermde vogelsoorten besproken. 
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1.2. Festivalterrein Wijthmenerplas  
De Wijthemerplas is een recreatiegebied. Jaarlijks komen hier vele recreanten om te 
wandelen, op het strand te liggen en te zwemmen. Daarnaast vindt jaarlijks een aantal 
(muziek)evenementen plaats op het terrein. 
 
Het terreindeel dat ten behoeve van het muziekfestival “Hardshock” wordt ingericht 
bestaat voor het merendeel uit parkeergelegenheid en gazons voor recreatie. Daarnaast 
bevinden zich op en rondom het terrein groenstructuren, bestaande uit boomgroepen en 
struweel. De oevers van de plas bestaat voor een groot deel uit strand en her en der 
langs de plas uit smalle rietkragen.  
 
De locatie bevindt zich volgens de topografische dienst Emmen in atlasblok 21-56 en 
kilometerhok 42.  
 

 
 
 
  

Bron: google earht 

Wijthmenerplas 

Golfbaan 

Festivalterrein 

Gemeentewerken 
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2. Wettelijk kader 

De huidige natuurwetgeving kan worden onderverdeeld in soort- en gebiedsbescherming. 

 

2.1. Soortbescherming wordt gewaarborgd door de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt 
inheemse dier- en plantensoorten waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende 
beschermingscategorieën. Voor alle activiteiten met een mogelijk effect op beschermde dieren 
plantensoorten is toetsing aan de Flora- en faunawet noodzakelijk. 
 
De wet maakt onderscheid in drie categorieën beschermde soorten en activiteiten namelijk: 

 Tabel 1-soorten: De meest algemene, niet bedreigde soorten 
 Tabel 2-soorten: Beschermde soorten 
 Tabel 3-soorten: Strikt beschermde soorten waaronder de Habitatrichtlijnsoorten en een 

selectie van bedreigde soorten 
 
Alle broedende vogels, hun broedplaatsen en de functionele omgeving van de broedplaatsen 
zijn beschermd tijdens de broedperiode. Tevens zijn rust- en verblijfplaatsen en de functionele 
omgeving van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
in vijf categorieën: de nesten van categorie 1 tot en met 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten 
van categorie 5 in principe alleen tijdens de broedperiode. Hierbij geldt echter dat wanneer 
‘zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden’ dat rechtvaardigen, ook de nesten van 
categorie 5 soorten jaarrond beschermd kunnen zijn. 
 
1. Nesten die ook buiten het broedseizoen worden gebruikt als vaste rust- en verblijfplaats 
(voorbeeld: Steenuil). 
 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 
zeer honkvast of afhankelijk van bebouwing of biotoop zijn. De (fysieke) voorwaarden voor de 
nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, Gierzwaluw en 
Huismus). 
 
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast of afhankelijk van bebouwing zijn. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 
Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk). 
 
4. Nesten van vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil). 
 
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 
hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 
beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (voorbeeld: 
Boerenzwaluw, Groene specht en Torenvalk).  
 
Het bevoegd gezag hanteert voor categorie 1 tot en met 4 de volgende soorten: Boomvalk, 
Buizerd, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart, Havik, Huismus, Kerkuil, Oehoe, Ooievaar, Ransuil, 
Roek, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Wespendief en Zwarte wouw.  
 
De vaste rust- en verblijfplaatsen en functionele leefomgeving van deze soorten zijn daardoor 
jaarrond beschermd. De rust- en verblijfplaatsen van de soorten van categorie 5 kunnen echter 
óók jaarrond beschermd zijn wanneer zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 
rechtvaardigen.  
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Voor deze soorten is daarom ook inzicht nodig in de aanwezige rust- en verblijfplaatsen. Voor 
categorie 5 hanteert het bevoegd gezag de volgende soorten: Blauwe reiger, Boerenzwaluw, 
Bonte vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper, Bosuil, Brilduiker, Draaihals, Eidereend, 
Ekster, Gekraagde roodstaart, Glanskop, Grauwe vliegenvanger, Groene specht, Grote bonte 
specht, Hop, Huiszwaluw, IJsvogel, Kleine bonte specht, Kleine vliegenvanger, Koolmees, 
Kortsnavelboomkruiper, Oeverzwaluw, Pimpelmees, Raaf, Ruigpootuil, Spreeuw, Tapuit, 
Torenvalk, Zeearend, Zwarte kraai, Zwarte mees, Zwarte roodstaart en Zwarte specht. 
 
In de Flora- en faunawet is tevens een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht geldt altijd en 
voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, ook als er ontheffing of vrijstelling is 
verleend. Zowel de Flora- en faunawet als de Natuurbeschermingswet 1998 gaan uit van het 
voorzorgsbeginsel en stellen dat effecten met zekerheid moeten kunnen worden uitgesloten. 
Wanneer effecten mogelijk zijn, en wanneer op basis van het oriënterend veldbezoek of actuele 
verspreidingsgegevens niet met zekerheid vast te stellen is of een soort aanwezig is, kan 
daarom nader onderzoek noodzakelijk zijn. 
 
2.2. Gebiedsbescherming  
Met betrekking tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die zijn 
aangewezen als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische 
Hoofdstructuur) en/of om gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied.  
 
Het plangebied Wijthmenerplas maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een 
ander gebied beschermd middels de Natuurbeschermingswet, noch van Natuurnetwerk 
Nederland. Er is geen sprake van externe werking.  
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3. Methode en resultaten 

Naar aanleiding van een uitgebreid monitoringsonderzoek, uitgevoerd door TAUW BV in 2012, 
voor, tijdens en na afloop van de muziekfestivals “Hardshock” en “Fusion of Dance”, waarbij 
geen negatieve effecten zijn vastgesteld op broedende vogels en hun vaste verblijfplaatsen 
door effecten van geluid, licht en activiteit van mensen en voertuigen, is destijds in overleg met 
de organisatie High Energy Events en Dienst Regelingen besloten om alleen voorafgaand aan 
het festival een (vogel)veldinspectie uit te voeren. 
 
De veldinspectie bestond uit het in kaart brengen van (broed)vogels en/of bewoonde nesten op 
het festivalterrein en in de directe omgeving (100 meter) van het festivalterrein om na te gaan of 
het muziekfestival mogelijk effect heeft op de aanwezige broedvogels en welke mitigerende 
maatregelen eventueel moeten worden genomen. De aangetroffen nestlocaties zijn opgenomen 
in bijlage 2.  
 
Resultaten 
Tijdens de veldinspectie zijn de volgende vogelsoorten foeragerend en/of overvliegend in de 
omgeving van het festivalterrein waargenomen: fuut, kuifeend, wilde eend, merel, zanglijster, 
pimpelmees, roodborst, tjiftjaf en houtduif. Van deze soorten zijn geen nesten op het 
festivalterrein of in de directe omgeving (100 meter) aangetroffen. Van de meerkoet, ekster, 
sperwer, buizerd en zwarte kraai zijn oude (niet bezette) of bezette nesten aangetroffen. 
Hieronder wordt per aangetroffen nestlocatie een toelichting geven. In bijlage 3 is een 
overzichtskaart opgenomen met nestlocaties.  
 
Meerkoet (1)  
Langs de waterkant in de aanwezige rietkragen is één nest in aanbouw aangetroffen. In het 
nest lagen nog geen eieren.  
 
Ekster (2, 3 en 4) 
In totaal zijn er drie nesten aangetroffen, twee oude nesten (niet in gebruik) en één nest in 
aanbouw. 
 
Zwarte kraai (5 en 6) 
In totaal zijn er twee oude nesten aangetroffen, beide zonder activiteiten. 
 
Buizerd (7 en/of 8) 
In het gebied is een paartje buizerd waargenomen en het is mogelijk dat deze soort één van de 
twee aanwezige oude nesten van de zwarte kraai gaat gebruiken om zich voort te planten. 
Eén nest bevindt zich in een eikenboom in de singel langs de parallelweg in het verlengde van 
de provinciale weg (7) en één nest in een eik in de singel langs de toegangsweg naar de 
gemeentewerken (8). 
 
Sperwer (9) 
In het bosje langs de parallelweg in het verlengde van de provinciale weg, waar in de laatste 
vier jaar een Sperwer heeft gebroed, zijn tijdens de veldinspectie geen activiteiten 
waargenomen. Omdat sperwers later in het broedseizoen starten met nestbouw en het leggen 
van eieren (begin mei) is het niet uit te sluiten dat daar in 2015 weer gebroed gaat worden. 
 
Torenvalkkast (10)  
In de singel langs de toegangsweg naar het gebouw van de gemeentewerken hangt een 
torenvalkkast. Tijdens de inspectie zijn hier geen activiteiten waargenomen. 
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4. Mogelijke effecten tijdens het muziekfestival 
Alle broedende vogels, hun broedplaatsen en de functionele omgeving van de 
broedplaatsen zijn beschermd tijdens de broedperiode. Tevens zijn rust- en 
verblijfplaatsen en de functionele omgeving daarvan van een aantal vogelsoorten 
jaarrond beschermd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën: de nesten 
van categorie 1 tot en met 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van categorie 5 in 
principe alleen tijdens de broedperiode. Hierbij geldt echter dat wanneer ‘zwaarwegende 
feiten of ecologische omstandigheden’ dat rechtvaardigen, ook de nesten van categorie 
5-soorten jaarrond beschermd kunnen zijn.  
 
De Wijthmenerplas is een recreatiegebied. Het gebied wordt jaarrond druk bezocht door 
wandelaars en dag- en waterrecreanten. Er is daarmee sprake van een permanente 
verstoringsdruk in het gebied, waardoor de aanwezige vogelsoorten naar verwachting 
niet zeer verstoringsgevoelig zullen zijn.  
 
4.1. Aanwezige nestlocaties op het festivalterrein 
Het muziekfestival vindt plaats op het aanwezige parkeerterrein en de gazons voor 
recreatie die geen beschermde natuurwaarden herbergen en die het gehele jaar door, 
vooral in de zomer, intensief voor recreatie in gebruik zijn. Voor het festival geldt dat het 
festivalterrein is afgesloten met hekken en dat er één toegang/uitgang is. Bezoekers 
kunnen hierdoor niet buiten het festivalterrein komen. Aan de rand van het festivalterrein 
is in de aanwezige rietkragen tijdens de veldinspectie, één meerkoetnest in aanbouw 
aangetroffen. Het is niet uit te sluiten dat er meer meerkoeten en futen de rietkraag gaan 
gebruiken om daar te nestelen. Om verstoring en overtreding van de Flora- en faunawet 
te voorkomen, wordt hier aanbevolen om de oever/rietkraag af te schermen met hoge 
hekken, zodat de aanwezige meerkoeten en futen niet kunnen worden verstoord.  
Er worden dan ook geen effecten verwacht. 
 
4.2. Aanwezige nestlocaties in de omgeving 
Aan de overkant van de plas zijn tijdens de veldinspectie geen nesten aangetroffen. 
Omdat het broedseizoen net is gestart is het mogelijk dat de aanwezige meerkoeten en 
futen in de rietkragen hun nesten bouwen. Omdat dit deel buiten het festivalterrein ligt en 
het festivalterrein is afgesloten waardoor het publiek niet buiten dit terrein kan komen, 
worden er geen effecten verwacht. Daarnaast zijn langs de toegangsweg naar het 
festivalterrein toe, twee ekster- en één zwarte kraaiennest aangetroffen. Dit zijn oude 
nesten en tijdens de veldinspectie zijn hierbij geen activiteiten waargenomen en worden 
er geen effecten verwacht. 
 
In de omgeving (in het zuidwesten) buiten het festivalterrein in de singel langs de 
parallelweg in het verlengde van de provinciale weg en in de singel langs de 
toegangsweg naar de gemeentewerken zijn in totaal twee oude kraaiennesten 
aangetroffen die geschikt zijn als nestplaats voor de buizerd. Het is niet uit te sluiten dat 
de buizerd in één van deze twee nesten gaat broeden. Tijdens de veldinspectie zijn er 
geen activiteiten van sperwers waargenomen. Deze twee soorten vallen onder categorie 
1 tot en met 4 van de Flora- en faunawet (artikel 11) waarbij de vaste rust- en 
verblijfplaatsen en functionele leefomgeving van deze soorten jaarrond beschermd zijn. 
De locaties waar mogelijk de buizerd en de sperwer gaat broeden liggen op ruime 
afstand van het festivalterrein. Invloed van het festival zal voor deze mogelijke 
(nest)locaties naar verwachting te verwaarlozen zijn. Er worden daarom geen blijvende 
effecten verwacht op vaste verblijfplaatsen van buizerd en sperwer. 
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4.3. Mitigerende maatregelen 
De belangrijkste zorg voor de organisatie in relatie tot de Flora- en faunawet is het 
voorkomen van verstoring van broedvogels door mensen die zich buiten het voor hen 
bestemde festivalterrein (en paden) begeven.  
 
Om de bezoekersstroom te leiden wordt het festivalterrein afgesloten met hekken, met 
één toegang/uitgang. Bezoekers kunnen hierdoor niet buiten het festivalterrein komen. 
Hierdoor wordt betreding beperkt tot de looproutes en de ruimtes voor podia, en heeft 
het publiek geen toegang tot de bosschages en rietkragen.  
 
Mogelijke broedlocaties voor buizerd en Sperwer 
Geadviseerd wordt om de parallelweg in het verlengde van de provinciale weg, waar 
mogelijk de buizerd op één van de twee oude kraaiennesten in de singel gaat broeden 
en mogelijk de sperwer in het bosje waar deze al jaren broedt, tijdelijk af te sluiten voor 
verkeer tijdens aankomst en vertrek van festivalbezoekers. 
 
Het feit dat politie/hulpverleners en crew gebruik maken van de parallelweg en de 
toegangsweg naar het gebouw van de gemeentewerken, zal geen problemen opleveren, 
omdat deze wegen al dagelijks worden gebruikt door omwonenden en 
landbouwvoertuigen. 
 
Door het uitvoeren van deze voorzorgsmaatregelen zal geen verstoring optreden en 
wordt voldaan aan de zorgplicht in het kader van de Flora- en faunawet. Wanneer deze 
mitigerende maatregelen in acht worden genomen, is er redelijkerwijs geen schade aan 
door de Flora- en faunawet beschermde vogelsoorten te verwachten.  
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 5. Conclusies en aanbevelingen 
Op het festivalterrein zijn geen bezette nesten aangetroffen, met uitzondering van één 
meerkoetnest in aanbouw aan de rand van de plas in de aanwezige rietkragen. 
 
In de bomen op het parkeerterrein, langs de toegangsweg naar het festivalterrein en in 
de bosschages aan de rand van het festivalterrein zijn geen bezette en/of jaarrond 
beschermde nesten aangetroffen. 
 
Aan de overzijde, buiten het festivalterrein, aan de noordzijde van de plas zijn in de 
rietkraag nog geen nesten in aanbouw van o.a. de meerkoet en/of fuut aangetroffen. 
In de zuidwestelijke omgeving, buiten het festivalterrein in de singel langs de parallelweg 
in het verlengde van de provinciale weg en in de singel langs de toegangsweg naar de 
gemeentewerken zijn in totaal twee oude kraaiennesten aangetroffen die geschikt zijn 
als nestplaats voor de buizerd. Het is niet uit te sluiten dat de buizerd in één van deze 
twee nesten gaat broeden. Deze soort valt onder categorie 1 tot en met 4 van de Flora- 
en faunawet (artikel 11) waarbij de vaste rust- en verblijfplaatsen en functionele 
leefomgeving van deze soort jaarrond beschermd zijn. Ook zijn er oude sperwernesten 
in het bosje, eveneens langs de parallelweg, aangetroffen. Tijdens de veldinspectie zijn 
er geen activiteiten van sperwers waargenomen, maar mogelijk gaat deze soort daar 
weer broeden omdat deze zeer honkvast is en jaarlijks terugkeert naar dezelfde 
broedbiotoop. De locaties liggen op ruime afstand van het festivalterrein. Invloed van het 
festival zal voor deze mogelijke (nest)locaties naar verwachting vrijwel nihil zijn. Er 
worden daarom geen blijvende effecten verwacht op vaste verblijfplaatsen van buizerd 
en sperwer. 
 
Op basis van de bevindingen worden geen negatieve effecten verwacht op broedende 
vogels en hun vaste verblijfplaatsen door effecten van geluid, licht en activiteit van 
mensen en voertuigen, mits mitigerende maatregelen worden getroffen. 
 
Aanbevelingen 
Zorgdragen voor minimale betreding door publiek op plaatsen die voor vogels relatief 
waardevol zijn, met name de bosschages en rietkragen. Dit kan door het plaatsen van 
extra hoge hekken. 
 
Gebruikmaken van beperkte verlichting van het terrein, waarbij de verlichting vooral naar 
beneden gericht dient te zijn. 
 
Speciale aandacht gaat uit naar de mogelijke nestlocaties van buizerd (7 en 8) en 
(mogelijk) sperwer (9). De locaties zo veel mogelijk besparen voor verstoring door 
verkeer te weren en publiek uit de buurt van de locaties te houden.  
 
Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt geluids- en lichteffecten. Het geluidsniveau van 
professioneel vuurwerk is krachtig en voor vogels zeer gevoelig, aangezien het 
impulsachtige geluid van vuurwerkknallen ook hoge frequenties bevat. Negatieve 
effecten op vogels door professioneel vuurwerk zijn daarom niet uit te sluiten.  
Het geluidsniveau van consumentenvuurwerk is maximaal 116 dB(A) [RNEV, 2004].  
Als het vuurwerk dicht bij het muziekpodium wordt afgestoken, blijft het geluidsniveau 
van het vuurwerk mogelijk onder het geluidsniveau van de muziek. Er is dan geen 
sprake van een toename van geluid. Over de invloed van lichteffecten op broedende 
vogels is niets bekend.  
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Bijlage 1 
Overzichtskaart met inrichting van het festivalterrein 
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Bijlage 2 
Traffic Support 
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Bijlage 3 
Overzichtskaart met aangetroffen nestlocaties 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Wijthmenerplas met identificatienummer NL.IMRO.0193.BP13010-0006 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 medegebruik:

een agrarisch gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming, waarbinnen dit 
agrarische gebruik is toegestaan;

1.6  ambachtelijk bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of 
herstellen en het installeren van goederen alsook het verkopen en/of leveren als ondergeschikte activiteit 
van goederen die verband houden met het ambacht;

1.7  amusementshal:

gebouw of ruimte bestemd voor recreatie door middel van het gebruik van speelautomaten, 
behendigheidsautomaten en kansspelautomaten als bedoeld in de Verordening inzake 
speelautomatenhallen;

1.8  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;

1.9  archeologische waarden:

de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het belang voor de archeologie en de kennis van 
de beschavingsgeschiedenis;
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1.10  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.11  bebouwingspercentage:

indien het percentage een bestemmingsvlak betreft: 
de verhouding tussen de oppervlakte van het te bebouwen terreingedeelte en de totale oppervlakte van het 
bestemmingsvlak; 
indien het percentage een perceel betreft: 
een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van een perceel, dat ten hoogste mag worden 
bebouwd; 
dit percentage wordt slechts berekend over het gedeelte van het bestemmingsvlak of het perceel, 
waarbinnen de bouwwerken mogen worden gebouwd;

1.12  bed & breakfast:

ruimte in of direct bij de hoofdwoning, waar gasten voor een beperkte periode verblijven en het ontbijt wordt 
geserveerd door de hoofdbewoner en/of leden van zijn gezin;

1.13  bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.14  bedrijfsplan:

een weergave van de huidige en toekomstige situatie van een bedrijf en haar omgeving waarin de 
doelstellingen op korte en lange termijn zijn weergegeven en waarin tevens richtlijnen zijn opgenomen om 
de doelstellingen te realiseren.

1.15  bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een 
persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.16  beroep aan huis:

een dienstverlenend beroep, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende 
mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is;

1.17  beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor beroep aan huis c.q. een (dienstverlenend) 
bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke; 
een daaraan vastgebouwde of er deel van uitmakende woning wordt niet meegeteld;

1.18  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.19  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.20  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een 
dak;

1.21  bomenteelt:

het voortbrengen van beplantingsgewassen zoals bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, 
vruchtbomen, rozenstruiken, sierconiferen en overige sierheesters een en ander in de vorm van volle 
grondteelt dan wel containerteelt;

1.22  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk;

1.23  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.24  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw 
en zolder;

1.25  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;

1.26  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.27  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.28  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.29  café-restaurant:

een bedrijf, waar dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, één en ander al dan 
niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.30  caravan:

een al dan niet uitklapbare aanhangwagen ingericht voor dag- en nachtverblijf van personen, welke met een 
normale snelheid over de weg mag worden voortbewogen;
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1.31  carport:

een overdekt bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat blijkens zijn aard kennelijk is bestemd voor het stallen van 
een motorvoertuig;

1.32  complementair daghorecabedrijf:

een horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag verstrekken van dranken en etenswaren aan 
bezoekers van andere functies, met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals 
theehuisjes, ijssalons, croissanterieën, dagcafés, dagrestaurants en naar de aard en openingstijden 
daarmee gelijk te stellen horecabedrijven;

1.33  cultuur en ontspanning:

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op cultuur en ontspanning, zoals een atelier, 
attractiepark, bioscoop, bowlingbaan, casino, creativiteitscentrum, dansschool, dierentuin, 
evenemententerrein, kinderboerderij, museum, muziekschool, muziektheater, sauna, speeltuin, theater en 
welness alsook ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca ten dienste van deze activiteiten 
evenwel met uitzondering van een seksinrichting;

1.34  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 historiche waarde bezitten dat het behoud van belang 
is te achten;

1.35  dagrecreatie:

recreatie in de open lucht uitsluitend gedurende een dagperiode op speciaal daarvoor ingerichte terreinen, 
zoals een wandelbos, wandelpark, strandbad, vis- en zwemvijvers, speel- en ligweide, speelterrein, 
kinderspeelplaats, buitensportcentrum, volkstuinen of nutstuinen;

1.36  dB(A):

geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (A)filter dat corrigeert voor het menselijk gehoor;

1.37  dB(C):

geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (C)filter dat speciaal geschikt is voor hoge 
geluidsniveaus in lage frequenties (bass-tonen);

1.38  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen, verhuren en 
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waaronder zijn begrepen grootschalige 
detailhandel, volumineuze detailhandel, een tuincentrum en een supermarkt;
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1.39  dienstverlenend bedrijf of dienstverlenende instelling:

bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van diensten, waarbij, het publiek 
rechtstreeks al dan niet via een balie te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder zijn begrepen 
belwinkels, internetcafés, kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk 
te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;

1.40  dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij, het publiek rechtstreeks al dan niet via een balie te woord 
wordt gestaan en geholpen, waaronder zijn begrepen belwinkels, internetcafés, kapperszaken, 
schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, 
evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;

1.41  dove gevel:

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder 
begrepen het dak en waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde 
karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die 
constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede een bouwkundige constructie waarbij alleen bij 
uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige 
ruimte;

1.42  duur van een evenement:

het evenement zelf inclusief de periode die benodigd is voor het opbouwen en afbreken van de voor de 
activiteit benodigde voorzieningen;

1.43  één bestemmingsvlak vormend:

twee bestemmingsvlakken, welke ter plaatse van de aanduiding 'relatie' door de aangegeven relatie met 
elkaar verbonden zijn en daardoor aangemerkt worden als één bestemmingsvlak;

1.44  één perceel vormend:

twee percelen, welke ter plaatse van de aanduiding 'relatie' door de aangegeven relatie met elkaar 
verbonden zijn en daardoor aangemerkt worden als één perceel;

1.45  eengezinshuis:

een gebouw, dat één woning omvat;

1.46  eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond;

1.47  erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct gelegen is bij een hoofdgebouw;

1.48  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;
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1.49  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.50  evenement of gebeurtenis in de open lucht:

elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak in de open lucht;

1.51  evenemententerrein:

een terrein dat gebruikt kan worden ten behoeve van het houden van (grootschalige) evenementen;

1.52  extensieve dagrecreatie:

recreatie in de open lucht uitsluitend gedurende een dagperiode, waarbij vooral het landschap of bepaalde 
delen ervan sterk beleefd worden, waarbij weinig of geen gebouwde voorzieningen nodig zijn en waarbij 
tevens in het algemeen het aantal recreanten per oppervlakte-eenheid beperkt is, zoals wandelen, fietsen, 
verpozen en natuur- en landschapsbeleving;

1.53  fysieke maatregelen:

het plaatsen van afzettingen, bebording en dergelijke;

1.54  garagebox:

een gebouw dat blijkens zijn aard kennelijk is bestemd voor het stallen van een motorvoertuig;

1.55  gebiedsontsluitingsweg:

een straat of weg waar de doorgaande functie van het verkeer primair is en welke dient voor de ontsluiting 
van een gebied;

1.56  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt;

1.57  geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein, een spoorweg of een weg als bedoeld in de Wet 
geluidhinder en het Besluit geluidhinder;

1.58  geluidsgevoelige functies:

ruimten binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer worden gebruikt of voor 
een zodanig gebruik zijn bestemd, alsmede een keuken van een woning met een vloeroppervlakte van niet 
minder dan 11 m² en andere geluidsgevoelige functies als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit 
geluidhinder;

1.59  geluidsgevoelige gebouwen:

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een andere geluidsgevoelige functie als bedoeld in 
de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;
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1.60  geluidsplan:

een plan dat aantoont dat de te verwachten geluidsniveaus veroorzaakt door een te organiseren evenement 
binnen de door de gemeente in het evenementenbeleid vastgestelde geluidsnormen blijft;

1.61  geluidszoneringsplichtige inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 
bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;

1.62  groepsaccommodatie:

een gebouw dat is bestemd voor recreatief verblijf ten behoeve van groepen, waarbij wordt overnacht in 
gemeenschappelijke slaapzalen en/of kamers;

1.63  grootschalig evenement:

evenement voor meer dan 5.000 bezoekers dat pas gehouden kan worden na het treffen van fysieke 
maatregelen en/of evenementen waarbij op basis van het evenementenbeleid een maximale 
geluidsbelasting van 75 dB(A)/90 dB(C) op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten is 
toegestaan;

1.64  hogere grenswaarde:

een maximum waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een 
concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.65  hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig 
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.66  hoofdwoning:

de woning, waar de hoofdbewoner van de woning woont en verblijft;

1.67  horeca:

de bedrijfssector gericht op het verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het exploiteren 
van zaalaccommodatie en het verstrekken van nachtverblijf, één en ander al dan niet in combinatie met een 
vermaaksfunctie, waaronder zijn begrepen een 'bed & breakfast', discotheek, feestzaal en partyboerderij, 
evenwel met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.68  horecabedrijf:

een bedrijf, waar ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken worden verstrekt, zaalaccommodatie wordt 
geëxploiteerd en waarin nachtverblijf wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een 
vermaaksfunctie, waaronder zijn begrepen een 'bed & breakfast', discotheek, feestzaal en partyboerderij, 
evenwel met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
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1.69  houtopstand:

bomen, waarvan de omtrek van de stam op 1,30 meter boven het maaiveld gemeten meer dan 30 
centimeter bedraagt, en groepen en rijen kleinere bomen en heesters die een min of meer aaneengesloten 
geheel vormen en een oppervlakte beslaan van niet minder dan 50 m², zoals hagen, houtwallen, 
broekbosjes, erfbeplantingen en boomgaarden;

1.70  houtteelt:

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in principe hiervoor 
tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de melding- en herplantplicht ex 
artikel 2 en 3 van de Boswet;

1.71  kampeerauto:

een voertuig ingericht voor het dag- en nachtverblijf van personen;

1.72  kampeermiddel:
a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen 

bouwwerk zijnde, 
één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele 
blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief 
nachtverblijf; 

1.73  kantoor:

een ruimte of complex van ruimten, welke dient voor het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het 
publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder 
is begrepen congres- en vergaderaccommodatie;

1.74  kantoorgebouw:

een gebouw, dat dient voor het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek niet of slechts in 
ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder is begrepen congres- en 
vergaderaccommodatie;

1.75  kelder:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer, waarvan de onderkant niet 
boven peil is gelegen;

1.76  kleinschalige bedrijfsmatige activiteit:

dienstverlenende bedrijvigheid of ambachtelijke bedrijvigheid dan wel naar de aard en de invloed op de 
omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woning met 
behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend en welke een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft 
die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.77  kleinschalig kampeerterrein:

een kleinschalig kampeerterrein als bedoeld in de Wet op de Openluchtrecreatie;
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1.78  Laeq:

equivalent geluidsniveau in dB(A), het energetisch gemiddeld geluidsniveau gedurende een bepaalde 
beoordelingstijd, uitgedrukt in dB(A);

1.79  landschapswaarden:

de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, 
dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van niet-levende en levende natuur;

1.80  maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen 
ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca 
ten dienste van deze voorzieningen;

1.81  meubels:

goederen bestemd voor het inrichten van woningen en/of andere ruimten, waar personen plegen te verblijven, 
zoals tafels, stoelen, banken, kasten en bedden met uitzondering van tapijt;

1.82  monumenten:

alle vóór tenminste 50 jaar vervaardigde zaken, welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, 
hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarden;

1.83  muziek als achtergrondgeluid:

achtergrondgeluid dat door middel van geluidsversterkende apparatuur ten gehore wordt gebrachten waarvan 
het geluidsniveau is lager of gelijk aan het omgevingslawaai van de omgeving;

1.84  muziek als inhoud:

geluid dat door middel van geluidsversterkende apparatuur ten gehore wordt gebracht, niet zijnde muziek 
als achtergrondgeluid, terwijl het geluidsniveau hoger is dan het omgevingslawaai van de omgeving;

1.85  naar de weg toegekeerde gevel van een hoofdgebouw:

de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw, waar de hoofdtoegang van het hoofdgebouw is 
gelegen;

1.86  naar de weg toegekeerde grens van een bouwvlak:

de naar de weg toegekeerde grens van een bouwvlak, waar de hoofdtoegang van het op dat bouwvlak 
gelegen hoofdgebouw is gelegen;

1.87  natuurontwikkeling:

een complex van menselijke ingrepen in natuur en landschap en regulering van gebruiksactiviteiten gericht 
op een gewenste ecologische ontwikkeling;
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1.88  natuurwaarden:

de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, bodemkundige 
en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;

1.89  nevenactiviteit:

een vorm van semi- of niet-agrarische bedrijvigheid naast de agrarische hoofdfunctie;

1.90  normaal onderhoud:

werkzaamheden die regelmatig nodig zijn voor een goed beheer van de gronden;

1.91  onderbouw:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer, waarvan de bovenkant minder 
dan 1,50 meter boven peil is gelegen;

1.92  onderhoudsdepot:

een depot ten behoeve van het onderhoud van watergangen, waarbij het uit de watergangen afkomstig 
afvalmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen;

1.93  onderkomen:

een voor dag- en nachtverblijf van personen of dieren geschikte constructie;

1.94  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;

1.95  openbare nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, zoals gas-, water-, elektriciteits- en 
communicatievoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de inzameling van afval; 

1.96  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;

1.97  overig bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden;

1.98  overige evenementen:

evenementen die geen grootschalige evenementen zijn, waarbij op basis van het evenementenbeleid een 
maximale geluidsbelasting van 70dB(A)/80dB(C) op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige 
objecten is toegestaan;
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1.99  outletcentrum:

concentratie van winkels of één winkel, waar producenten van merkartikelen hun restpartijen, gedateerde 
artikelen of producten met een foutje rechtstreeks en met korting aan de consument verkopen;

1.100  pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en 
duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.101  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);

1.102  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.103  recreatief medegebruik:

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming, waarbinnen dit 
recreatieve gebruik is toegestaan;

1.104  recreatieve bewoning:

de bewoning die plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of verblijfsrecreatie;

1.105  referentiepunt:

meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit door extrapolatie het geluidsniveau op een 
beoordelingslocatie te bepalen;

1.106  ruimtelijke kwaliteit:

de kwaliteit gevormd door de evenwichtige samenhang tussen (openbare) ruimte en gebouwde elementen;

1.107  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard 
plaatsvinden; 
onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: 
een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, 
sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.108  snelgroeiend bos:

beplanting met opgaande houtige gewassen bestaande uit hoog productieve boomsoorten met als 
hoofddoel de houtproductie;
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1.109  sociale veiligheid:

de mogelijkheid om zich in een omgeving te kunnen bevinden zonder bedreigd te worden of het gevoel te 
hebben persoonlijk lastig te worden gevallen;

1.110  sportieve dagrecreatie:

vormen van dagrecreatie met een sportief karakter, zoals veldsport, tennis en midgetgolf en zaalsport;

1.111  stacaravan:

een caravan, die als een gebouw valt aan te merken;

1.112  standplaats:

het vanaf een vaste plaats op of aan de weg of op een andere voor het publiek toegankelijke en in de 
openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins 
aanbieden van goederen of diensten, al dan niet gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, 
een wagen of een tafel, waarbij onder een standplaats niet worden verstaan vaste plaatsen op jaarmarkten 
of markten, vaste plaatsen op evenementen en vaste plaatsen op snuffelmarkten;

1.113  stedenbouwkundig beeld:

het beeld dat wordt opgeroepen door het samengaan van gebouwde elementen, beplantingselementen en 
onbebouwde ruimten;

1.114  stroomweg:

een straat of weg waar de doorgaande functie van het verkeer primair is en welke geschikt is voor snelle 
verplaatsingen over grotere afstanden;

1.115  tent:

een in hoofdzaak van textiel of andere daarmee vergelijkbare materialen vervaardigd onderkomen voor dag- 
en nachtverblijf dat gemakkelijk is op te bouwen en in te pakken;

1.116  terugliggende bouwlaag:

gedeelte van een gebouw in de vorm van een bouwlaag voorzien van een plat dak en/ of een kap en waarvan 
het straatgerichte voorgevelvlak een afstand van ten minste 1 meter heeft ten opzichte van het daarmee 
corresponderende straatgerichte voorgevelvlak van de lager gelegen bouwlaag;

1.117  verblijfsrecreatie:

recreatie in de open lucht en overnachtingen in tenten, caravans, kampeerauto's of zomerhuizen op 
speciaal daarvoor ingerichte terreinen;

1.118  verkoopvloeroppervlakte:

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van de detailhandel;
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1.119  verzorgend bedrijf:

het verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van diensten aan derden met of zonder 
rechtstreeks contact met het publiek en/of het te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 
verkoop, het verkopen, het verhuren en/of het leveren van goederen aan wederverkopers dan wel aan 
instellingen of personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit;

1.120  voorgevel:

de naar de weg toegekeerde gevel;

1.121  voorkeursgrenswaarde:

de maximum waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet 
geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.122  waterdagrecreatie:

dagrecreatie in de vorm van zwemmen, roeien, kanoën, surfen, vissen en vergelijkbare vormen van 
dagrecreatie;

1.123  winkel:

een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor de 
detailhandel;

1.124  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.125  woninginrichtingsartikelen:

goederen, geen meubels zijnde, bestemd voor het stofferen en/of verfraaien van woningen en/of andere 
ruimten, waar personen plegen te verblijven, zoals tapijten en andere vloerbedekking, gordijnen en 
woningtextiel;

1.126  wooneenheid:

elke ruimte of als eenheid samengesteld aantal ruimten, welke geschikt en bestemd is voor bewoning, 
zoals eengezinshuizen, bejaardenwoningen, woningen voor 1 en/of 2 persoonshuishoudens en 
meergezinshuizen;

1.127  woonschip:

een zich op het water bevindend object dat nagenoeg voortdurend dient als woning en waarvoor andere 
regels betreffende de afmetingen gelden dan voor watervilla's;

1.128  woonwagen:

een voor bewoning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en op een daartoe 
bestemd perceel is geplaatst;
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1.129  zolder:

een gedeelte van een gebouw dat door schuine dakschilden is afgedekt en waarvan de borstwering niet 
hoger is dan 1 meter;

1.130  zomerhuis:

een gebouw dat naar de aard en inrichting is bedoeld voor recreatieve bewoning.
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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 hoogte van een windmolen:

vanaf het peil tot aan de as van de windmolen;

2.5  de hoogte van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine;

2.6  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;

2.7  de vloeroppervlakte van een woning:

binnenwerks op de vloer van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor wonen;

2.8  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;

2.9  de inhoud van een dijkwoning:

in afwijking van het bepaalde in artikel 2.8 geldt voor dijkwoningen dat ter bepaling van de inhoud van een 
bouwwerk alleen het zichtbare deel gemeten wordt: bepaal de twee lijnen ter plaatse waar de zijgevels 
overgaan in het grondlichaam. Het zichtbare deel van het bouwwerk wordt gevormd door het deel van het 
bouwwerk dat zich bevindt boven het vlak dat door deze twee lijnen loopt;

2.10  de horizontale bouwdiepte van een gebouw:

de lengte van een gebouw, gemeten buitenwerks en loodrecht vanaf de naar de weg toegekeerde gevel;

2.11  de verticale bouwdiepte van een gebouw:

de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de begane grondvloer;
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2.12  de afstand tot de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw:

van enig punt van een bouwwerk tot de naar de weg toegekeerde gevel van dat gebouw.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als 
plinten, pilasters, stoeptreden, dorpels, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, 
antennes, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons, dakgoten en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten, mits:

a. de overschrijding van aanduidingsgrenzen, bouwgrenzen dan wel bestemmingsgrenzen niet meer dan 
1,30 meter bedraagt;

b. een erker aan een naar de weg toegekeerde gevel van een woning niet breder is dan 3/5 deel van de 
betreffende gevel.

  77/124



23 december 2015   

bestemmingsplan Wijthmenerplas

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch met waarden - Landschap

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden - Landschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschapswaarden van de gronden;
c. een tijdelijk parkeerterrein ten behoeve van evenementen ter plaatse van de functieaanduiding 

'parkeerterrein';

met daaraan ondergeschikt:

d. wegen en paden;
e. parkeervoorzieningen
f. geluidwerende voorzieningen;
g. openbare nutsvoorzieningen;
h. infrastructurele voorzieningen;
i. groenvoorzieningen;
j. recreatief medegebruik in de vorm van extensieve dagrecreatie;
k. waterhuishoudkundige voorzieningen;
l. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;

met de daarbij behorende:

m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 meter 

bedragen

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;
d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
e. de sociale veiligheid;
f. een goede milieusituatie;
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g. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschapswaarden van de gronden;
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4  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. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
b. het gebruik van gronden buiten het bouwvlak als standplaats voor kampeermiddelen;

3.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

3.5.1  Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanplanten of verwijderen van bossen en houtopstanden al dan niet ten behoeve van houtteelt voor 
zover niet gelegen binnen het bouwvlak;

b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen buiten het bouwvlak met een oppervlakte van meer dan 
1.000 m²;

c. 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;

d. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik;
e. het wijzigen van de grondsamenstelling of het aanbrengen van voorzieningen, waaronder afschermende 

materialen, ten behoeve van de aanleg van rijbakken;
f. het graven, vergraven of dempen, verdiepen of verbreden van watergangen, vijvers en poelen;
g. het aanleggen van ligplaatsen voor schepen.

3.5.2  Toegestane werkzaamheden

Het in artikel 3.5.1 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.

3.5.3  Voorwaarden

De in artikel 3.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het behoud, het herstel of de ontwikkeling van de landschapswaarden van de gronden.

  79/124



23 december 2015   

bestemmingsplan Wijthmenerplas

Artikel 4  Recreatie - Dagrecreatie

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. dagrecreatie;
b. groenvoorzieningen;
c. evenementen ter plaatse van de functieaanduiding 'evenemententerrein';

met daaraan ondergeschikt:

d. wegen en paden;
e. parkeervoorzieningen;
f. geluidwerende voorzieningen;
g. openbare nutsvoorzieningen;
h. infrastructurele voorzieningen;
i. water;

met de daarbij behorende:

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. dat de gezamenlijke oppervlakte per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan 1.000 m²;
b. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 8 meter bedragen;
d. de afstand tussen gebouwen mag niet minder dan 100 meter bedragen;

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 meter 

bedragen;
c. ter plaatse van de functieaanduiding 'evenemententerrein' zijn tijdelijke bouwwwerken, geen gebouwen 

zijnde, ten behoeve van een evenement toegestaan;
d. de minimale afstand van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot aan de perceelsgrens moet ten 

minste 5 meter bedragen;

4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in artikel 4.2.1 onder b om toe te staan dat de goothoogte van een gebouw wordt vergroot 
tot niet meer dan 6 meter;

b. het bepaalde in artikel 4.2.1 onder c om toe te staan dat de goothoogte van een gebouw wordt vergroot 
tot niet meer dan 9 meter;

c. het bepaalde in artikel 4.2.1 onder d om toe te staan dat afstand tussen gebouwen mag worden 
verkleind;
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d. het bepaalde in artikel 4.2.2onder b om toe te staan dat de bouwhoogte van vlaggenmasten en 
lichtmasten wordt vergroot tot niet meer dan 10 meter;

e. het bepaalde in artikel 4.2.2onder b om toe te staan dat de bouwhoogte van en een landmark wordt 
vergroot tot niet meer dan 18 meter;

f. het bepaalde in artikel 4.2.2 onder b om toe te staan dat de bouwhoogte van andere dan onder d en e 
genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals uitzichttorens en duiktorens wordt vergroot tot 
niet meer dan 10 meter.

4.3.2  Voorwaarden

De in artikel 4.3.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits de bebouwing goed 
wordt ingepast en aansluit op de omgeving conform het document "Dagterrein de Wijthmenerplas - Visie en 
toetsingskader ontwikkelingen", dat als bijlage 1 is opgenomen, en 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. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden van de gronden;
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, uitgaande van het document "Dagterrein De Wijthmenerplas - Visie 
en toetsingskader ontwikkelingen", dat als bijlage 1 is opgenomen, nadere eisen stellen aan de plaats en 
de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
e. de sociale veiligheid;
f. een goede milieusituatie;
g. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden van de gronden;
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.5  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. het houden van meer dan acht evenementen per jaar, waarvan maximaal drie grootschalige 
evenementen, ter plaatse van de functieaanduiding 'evenemententerrein';

b. het houden van evenementen gedurende de zomervakantie voor het voortgezet onderwijs in de regio 
Noord;

c. het houden van evenementen ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' buiten de volgende 
eindtijden:
1. van zondag tot en met donderdag ten behoeve van het gebruik van geluidsversterkende apparatuur 

na 23.00 uur zijn
2. van zondag tot en met donderdag ten behoeve van het gebruik van de schenkpunten na 23.30 uur;
3. op vrijdag en zaterdag ten behoeve van het gebruik van geluidsversterkende apparatuur na 

00.00 uur;
4. op vrijdag en zaterdag ten behoeve van het gebruik van de schenkpunten na 00.00 uur;
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1. het gebruik ter plaatse van de functieaanduiding 'evenemententerrein' ten behoeve van grootschalige 
evenementen, indien het equivalente geluidsniveau LA,eq (één minuut) uitgedrukt in dB(A), op de 
gevel van geluidsgevoelige gebouwen, veroorzaakt door een evenement, meer bedraagt dan 75 
dB(A);

d. het gebruik ter plaatse van de functieaanduiding 'evenemententerrein' ten behoeve van grootschalige 
evenementen, indien het equivalente geluidsniveau Lc,eq (één minuut) uitgedrukt in dB(C), op de gevel 
van geluidsgevoelige gebouwen, veroorzaakt door een evenement, meer bedraagt dan 90 dB(C);

e. het gebruik ter plaatse van de functieaanduiding 'evenemententerrein' ten behoeve van overige 
evenementen, indien het equivalente geluidsniveau LA,eq (één minuut) uitgedrukt in dB(A), op de gevel 
van geluidsgevoelige gebouwen, veroorzaakt door een evenement, meer bedraagt dan 70 dB(A);

f. het gebruik ter plaatse van de functieaanduiding 'evenemententerrein' ten behoeve van overige 
evenementen, indien het equivalente geluidsniveau Lc,eq (één minuut) uitgedrukt in dB(C), op de gevel 
van geluidsgevoelige gebouwen, veroorzaakt door een evenement, meer bedraagt dan 80 dB(C);

g. het gebruik ter plaatse van de functieaanduiding 'evenemententerrein' ten behoeve van een grootschalig 
evenement, indien niet door middel van een geluidsplan is aangetoond dat redelijkerwijs te verwachten 
is dat wordt voldaan aan de onder d en e genoemde geluidsnormen;

h. ondergeschikte horeca ten dienste van de hoofdfunctie met een oppervlakte van meer dan 800 m²;
i. overnachtingsmogelijkheden in gebouwen ten dienste van de hoofdfunctie met een oppervlakte van meer 

dan 700 m²;
j. overnachtingen in tenten, caravans of kampeerauto's;
k. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting

4.6  Afwijken van de gebruiksregels

4.6.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid 
onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 4.5 onder h om 
overnachtingen in tenten, caravans of kampeerauto's toe te staan.

4.6.2  Voorwaarden

De in artikel 4.6.1 genoemde afwijking kan 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.

4.7  Wijzigingsbevoegdheid t.b.v. toegestane geluidsniveau

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening de bestemming Recreatie - Dagrecreatie' wijzigen in die zin dat het toegestane 
geluidniveau kan worden verlaagd als gevolg van een wijziging in het evenementenbeleid en/of het 
milieubeleid, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

1. het stedenbouwkundig beeld;
2. de woonsituatie;
3. de verkeersveiligheid;
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4. de parkeergelegenheid;
5. de sociale veiligheid;
6. de milieusituatie;
7. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden van de gronden;
8. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 5  Water

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterberging;
b. waterhuishouding;
c. waterlopen;
d. scheepvaart;

met daaraan ondergeschikt:

e. oeververbindingen;
f. groenvoorzieningen;
g. dagrecreatie;
h. openbare nutsvoorzieningen;
i. infrastructurele voorzieningen;

met de daarbij behorende:

j. bebouwing, waaronder bruggen en dammen met duikers.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen met uitzondering van tunnels geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 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 10 meter 
bedragen.

5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.2 onder b om toe te 
staan dat de bouwhoogte van andere dan onder b genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 
vergroot tot niet meer dan 15 meter.

5.3.2  Voorwaarden

De in artikel 5.3.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. het stedenbouwkundig beeld;
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b. de verkeersveiligheid;
c. de parkeergelegenheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de milieusituatie;
f. de groenstructuur;
g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.4  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. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. een goede milieusituatie;
e. de bescherming van de groenstructuur;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.5  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. het gebruik van gronden als dam zonder duiker;
b. het gebruik van gronden, bouwwerken en woonschepen ten behoeve van een seksinrichting.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor:

a. het behoud van de archeologische monumenten die ter plaatse aanwezig zijn;
b. het behoud van de archeologische monumenten, waarvan de aanwezigheid redelijkerwijs vermoed 

wordt.

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 ten behoeve van deze bestemmingen dan overeenkomstig de volgende regels, indien door de 
bouw de bodem op een grotere diepte dan 0,5 meter en over een grotere oppervlakte dan 100 m² zal kunnen 
worden verstoord:

a. de aanvrager van een omgevingsvergunning dient in het belang van de archeologische monumentenzorg 
een rapport over te leggen waarin de archeologische waarden van het terrein dat blijkens de aanvraag 
zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld;

b. aan een omgevingsvergunning kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg in ieder 
geval de volgende regels worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 

kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen 
kwalificaties.

6.2.2  Bouwwerken

Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken ten behoeve van de dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologie' worden gebouwd.

6.3  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 de archeologische 
monumentenzorg wordt gedaan.

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

6.4.1  Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren, welke kunnen leiden tot het verstoren van de bodem op een grotere diepte dan 0,5 meter en over 
een grotere oppervlakte dan 100 m².
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6.4.2  Toegestane werkzaamheden

Het in artikel 6.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke reeds in 
uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

6.4.3  Voorwaarden

De in artikel 6.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het belang van de archeologische monumentenzorg op grond waarvan de volgende regels 
van toepassing zijn:

a. de aanvrager van een omgevingsvergunning dient in het belang van de archeologische monumentenzorg 
een rapport over te leggen waarin de archeologische waarden van het terrein dat blijkens de aanvraag 
zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld;

b. aan een omgevingsvergunning kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg in ieder 
geval de volgende regels worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 

kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen 
kwalificaties.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die 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  Algemene bouwregels

8.1  Parkeren

a. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels mag uitsluitend worden gebouwd, 
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 de bestemming van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor 
het laden of lossen van goederen mag onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels 
uitsluitend worden gebouwd, 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 bouwregels

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  Algemene aanduidingsregels geluidzone - industrie

9.1  Aanduidingsomschrijving

a. Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn de gronden, behalve voor de daar 
voorkomende bestemmingen, mede aangewezen voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting 
van geluidsgevoelige gebouwen vanwege het industrieterrein Marslanden, omdat op dit industrieterrein 
geluidszoneringsplichtige inrichtingen zijn toegestaan.

b. Voor zover de grens van de aanduiding 'geluidzone - industrie' niet samenvalt met de plangrens mag de 
geluidsbelasting vanwege het industrieterrein Marslanden buiten deze grens en buiten het 
industrieterrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, de waarde van 50 dB(A) niet te boven gaan.
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels luchtvaartverkeerzone

10.1  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.

10.2  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.

10.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 10.2 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 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  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.

11.2  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 het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid of verkeersintensiteit 
daartoe aanleiding geven;

c. de bestemmingsregels om toe te staan dat aanduidingsgrenzen, bouwgrenzen dan wel 
bestemmingsgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

d. 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;

e. 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;

f. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, die niet genoemd zijn onder d en e om toe te staan dat de bouwhoogte van deze bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10,00 meter;

g. het bepaalde ten aanzien van de maximum bouwhoogte van gebouwen om toe te staan dat de 
bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen van bouwdelen die niet van 
ondergeschikte aard zijn, als, liftkokers, trappenhuizen, en lichtkappen, wordt vergroot, mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 50 m² bedraagt;
2. de bouwhoogte niet meer dan 1,25 maal de maximum bouwhoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt;
h. de bestemmingsregels ten behoeve van het innemen of hebben van een standplaats, tenzij:

1. de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van 
redelijke welstand;

2. als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente 
redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor een standplaats voor 
het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar 
komt;

i. de bestemmingsregels, voor zover deze een woning toestaan, ten behoeve van bed & breakfast, mits:
1. degene die de bed & breakfastactiviteiten uitvoert, tevens de hoofdbewoner van de woning is of een 

lid van zijn gezin;
2. er voor de bed & breakfastactiviteiten niet meer dan 30% van de brutovloeroppervlakte van de 

woning met bijbehorende bouwwerken wordt gebruikt met een maximum oppervlakte van 75 m²;
3. er geen zelfstandige keuken in een door gasten gebruikte kamer of in een zelfstandig gastenverblijf 
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aanwezig is.

11.3  Voorwaarden voor het toestaan van afwijkingen

De in artikel 11.2 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 12  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 gedurende 2 
weken 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 onder a genoemde 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. Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging eveneens van tevoren bekend in één of meer 
dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen die in de gemeente verspreid worden.

e. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren brengen van zienswijzen.
f. Gedurende de onder a genoemde 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  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken

13.1.1  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.

13.1.2  Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde in artikel 13.1.1 voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 13.1.1 met maximaal 10%.

13.1.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Artikel 13.1.1 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.

13.2  Overgangsrecht gebruik

13.2.1  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.

13.2.2  Verbod verandering strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 13.2.1, 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.

13.2.3  Verbod hervatting strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 13.2.1, 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.

13.2.4  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Artikel 13.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met de voorheen geldende 
beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsregels van die verordening
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13.2.5  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 de voordien geldende beheersverordening, 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 14  Slotregel

Het plan wordt aangehaald als:

bestemmingsplan Wijthmenerplas.

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Wijthmenerplas'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zwolle in de vergadering

van 29 juni 2015 nummer EC20150629 - 14982

drs. H.J. Meijer, voorzitter,     drs. A.B.M. ten Have, griffier,  

BIJLAGEN BIJ DE REGELS
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Bijlage 1  Dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas - Visie en 
toetsingskader voor ontwikkelingen
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Aanleiding
De Wijthmenerplas is een belangrijk dagrecreatieterrein voor Zwolle en 
omgeving. Het gebied straalt een grote rust uit, heeft een natuurlijk ka-
rakter en ligt toch zeer dichtbij de stad. Daarnaast is het toegankelijk voor 
iedereen. Deze troeven bepalen in grote mate de charme van het terrein.

In november 2005 heeft de Regio IJssel-Vecht het eigendom en beheer van 
het dagrecreatieterrein de Wijthmenerplas overgedragen aan de gemeente 
Zwolle. De Gemeente Zwolle is nu verantwoordelijk voor de instandhouding, 
het beheer en onderhoud van de plas. Bij de overdracht is ook afgesproken 
dat het terrein in ieder geval tot 2025 door de gemeente in stand gehouden 
wordt en dat het openbare karakter gehandhaafd blijft.

Jaarlijks komen er circa 280.000 bezoekers uit Zwolle en omgeving. 
Vooral op warme dagen trekt de Wijthmenerplas veel bezoekers. De kern 
Wijthmen ervaart dan parkeeroverlast doordat mensen gratis willen 
parkeren. Het grootste deel van het jaar is het rustig op dit recreatieterrein. 
Wel worden de fietspaden intensief gebruikt. Het Rondje Zwolle loopt ook 
over het terrein. Daarnaast maken verschillende sportverenigingen gebruik 
van de plas. De duikvereniging traint er en de wielervereniging gebruikt de 
parkeerplaats voor haar junioren. Sinds 2007 mogen er drie maal per jaar 
grootschalige en vijf maal per jaar kleinschalige evenementen bij de Wijth-
menerplas gehouden worden. Dit is geregeld in het evenementenbeleid van 
de gemeente Zwolle. Sinds 2009 wordt er van deze locatie gebruikgemaakt. 
Organisatoren en bezoekers van dancefestivals vinden dit een aantrek-
kelijke locatie, naast Park de Wezenlanden.

Er zijn verschillende ondernemers geweest die kenbaar hebben gemaakt 
ontwikkelingen te willen starten op en nabij het terrein. Het gaat om com-
merciële vrijetijdsvoorzieningen, ook wel leisure genoemd. Er is echter nog 
geen gemeentelijk kader op grond waarvan aanvragen van ontwikkelaars 
kunnen worden beoordeeld. Ook ontbreekt een gemeentelijke visie voor dit 
gebied. 

In het Structuurplan uit 2008 is het gebied aangeduid als een dagrecre-
atief centrum. Daarbij is aangegeven dat er ruimte is voor een nieuwe 
verblijfsrecreatieve voorziening. In juni 2011 heeft de gemeenteraad het 
Beleidskader commerciele vrijetijdsvoorzieningen; Zwolle, een belevenis!! 
vastgesteld. In dit beleidskader staat dat de Wijthmenerplas een geschikte 
locatie is voor groene leisure met een regionaal bereik.

Het is nu de vraag op welke manier dit recreatieterrein het beste  benut kan 
worden, zowel door de huidige gebruikers als door toekomstige gebruikers. 
Daarom heeft de gemeenteraad van Zwolle met de vaststelling van de 
begroting voor 2008 besloten om een ontwikkelingsvisie voor het dagre-
creatieterrein de Wijthmenerplas op te stellen. Bij deze visie hoort ook een 
toetsingskader om initiatieven in het gebied aan te toetsen.

Proces 
De visie en het toetsingskader voor dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas 
is in een aantal fases tot stand gekomen. Eerst is er een gebiedsbeschrij-
ving opgesteld. Vervolgens is er een analyse gemaakt van de sterke en 
zwakke kanten van het gebied en de kansen en bedreigingen. Daarna is 
er een marktverkenning uitgevoerd. Deze marktverkenning had als doel 
om te onderzoeken of leisure op het terrein van de Wijthmenerplas kans 
van slagen heeft, en zo ja, welk type leisure aansluit bij de behoefte van 
Zwolle en bij het karakter van de plas. Vervolgens is er gesproken met 
omwonenden, vertegenwoordigers van sportverenigingen, vertegenwoor-
digers van natuur- en milieuorganisaties en ondernemers over de kaders 
voor leisure-ontwikkelingen bij de plas. Tegelijkertijd hebben leden van 
het burgerpanel een enquête ingevuld over het gewenste gebruik van het 
dagrecreatieterrein de Wijthmenerplas. Alle informatie uit deze stappen is 
meegenomen in deze visie en dit toetsingskader.

De inwoners van Wijthmen in het algemeen en de omwonenden van de 
Wijthmenerplas in het bijzonder waren kritisch over het idee van de Ge-

1. Projectopzet
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recreatiegebied
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meente Zwolle om ontwikkelingen op het terrein toe te staan. Toch hebben 
zij ervoor gekozen om actief mee te denken. De ambtelijke projectgroep 
heeft regelmatig overlegd met een werkgroep van omwonenden van het 
dagrecreatieterrein. De inwoners van Wijthmen zijn geïnformeerd op 
de wijkplatforms. Op deze manier konden zorgpunten goed aan de orde 
gesteld worden.

Nadat de gemeenteraad in 2011 de beleidskader voor commerciele 
vrijetijdsvoorzieningen had vastgesteld, zijn de concept-visie en -toet-
singskader besproken met belanghebbenden in het gebied. Op basis van 
hun opmerkingen zijn de visie en het toetsingskader gereed gemaakt voor 
besluitvorming.

Context
De Ontwikkelingsvisie voor de Wijthmenerplas staat niet op zichzelf. Wijth-
men is in ontwikkeling. Eind 2010 is het Dorpsplan Wijthmen vastgesteld. 
Het dorpsplan is een ontwikkelingsplan voor de toekomst van Wijthmen, 
waarin woningbouw, voorzieningen en een nieuw tracé voor de N35 een 
plaats krijgen. De identiteit en de eigenheid van Wijthmen zijn de leidraad 
geweest voor het opstellen van een voorkeursscenario. Op dit moment 
wordt de haalbaarheid van de eerste fase van de uitbreiding onderzocht.

In november 2011 heeft het Rijk de planstudie voor de N35 Zwolle – Wijth-
men vastgesteld. Op basis van deze planstudie heeft het Rijk gekozen voor 
de korte variant. De lange variant voor de N35 is dus afgevallen.

De Gemeente Zwolle is bezig met de verkoop van de oude school naast het 
parochiehuis van Wijthmen. Kleinschalige verblijfsrecreatie is een van de 
mogelijke invullingen van deze locatie. Het gebouwtje staat in de directe 
omgeving van de Wijthmenerplas. De exploitatie van de oude school kan 
initiatieven bij de Wijthmenerplas op basis van deze ontwikkelingsvisie 
versterken.

Direct aan het recreatiegebied De Wijthmenerplas grenst de 18 holes 
golfbaan van de Golfclub Zwolle. De golfclub is actief en heeft een groeiend 
aantal jeugdleden. De golfclub wil graag meedenken over hoe de golfbaan 
van grotere economische en toeristische waarde kan zijn voor Zwolle 
en wil indien mogelijk en wenselijk ook aansluiten op initiatieven bij de 
Wijthmenerplas.

Doel 
Het doel van deze visie is om de kansen te beschrijven voor een betere 
jaarrond benutting van het dagrecreatieterrein de Wijthmenerplas. Het gaat 
dan om kansen op het gebied van recreatie en toerisme. Daarmee is de 
visie een uitwerking van het Structuurplan. 

Het toetsingskader heeft als doel om initiatieven op en nabij het dagrecrea-
tieterrein De Wijthmenerplas te kunnen beoordelen. Zo kunnen initiatieven 
die bijdragen aan het verwezenlijken van de visie tot uitvoer gebracht 
worden.
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De Wijthmenerplas is een voormalige zandwinplas. Het dagrecreatieterrein 
De Wijthmenerplas ligt tussen de Heinoseweg en de Erfgenamenweg in. 
Ten westen ervan ligt een golfterrein. Ten oosten ervan worden nieuwe 
buitenplaatsen aangelegd. Langs het terrein stroomt de Westerveldse Aa 
van Wijthmen naar het Zwarte Water. Deze beek is omgeleid toen de plas 
werd gegraven. 

Het recreatieterrein De Wijthmenerplas is landschappelijk mooi aangelegd. 
De waterplas heeft een verrassende vorm. Het landschap langs de toegang 
naar het terrein is heel open. Het gebied is rustig, wordt extensief gebruikt 
en heeft een natuurlijk karakter. Rond de Wijthmenerplas is er mooie 
natuur. Het Erfgenamenbos, ten noorden van de plas, is oud en heeft hoge 
natuurwaarden. Aan de noordwestzijde van de waterplas ligt een waardevol 
moerasgebiedje met natte graslanden. Aan de westkant van de waterplas is 
het drukker en zijn geen natuurwaarden. De waterplas zelf heeft ook geen 
natuurwaarde.

Het dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas ligt in een agrarisch landschap. 
In de directe omgeving van het terrein wonen mensen en zijn agrarische 
bedrijven. In het kader van het project Zwols Buiten zijn er de afgelopen 
jaren in de buurt van het terrein buitenplaatsen gebouwd. De Wijthmener-
plas ligt op een kilometer afstand van de dorpskern Wijthmen.

Luchtfoto

2. Gebiedsbeschrijving
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De omgeving van Wijthmen is archeologisch zeer waardevol. Al in de pre-
historie waren de hoger gelegen gebieden bewoond. In het recreatieterrein 
is de bodem zeer verstoord toen de zandwinplas is gegraven. De Erfgena-
menweg en gedeelten langs de Heinoseweg zijn echter archeologisch nog 
steeds waardevol.

Archeologische waarderingskaart

Toelichting Archeologische waarderingskaart 

0%  geen archeologische waarde

10%  onbekende archeologische waarde; bij bodemverstoring 
is archeologische begeleiding aanbevolen

50%  Bij bodemverstoring zal er een archeologisch proef-
onderzoek moeten plaatsvinden.

90%  Bij bodemverstoring zal hier een archeologisch  
onderzoek noodzakelijk zijn
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Wythmenerplas

Dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas is goed bereikbaar per fiets en 
per auto, door de ligging aan de Heinoseweg. Voor de dagrecreatie zijn 
voldoende betaalde parkeerplaatsen. Gebruik van een parkeerplaats 
kost € 3,00 per dag. Fietsers die het Rondje Zwolle rijden fietsen over het 

dagrecreatieterrein. Wandelaars kunnen een rondje om de waterplas maken.
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Randvoorwaarden

Het vastgestelde gemeentelijke beleid is een randvoorwaarde voor 
ontwikkelingen bij dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas. Het gaat daarbij 
om onder andere de volgende punten:
•	 Het dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas blijft bereikbaar vanuit de 

huidige hoofdinfrastructuur. 
•	 De wegencategorisering blijft gehandhaafd. 
•	 Volgens de geactualiseerde beleidsregel voor evenementen zijn er bij de 

Wijthmenerplas acht evenementen per jaar, waarvan drie grootschalige,  
mogelijk. Deze mogelijkheid blijft bestaan. 

•	 De Wijthmenerplas is een officieel zwemwater. De zwemwaterkwaliteit 
moet gegarandeerd blijven. Gemotoriseerde watervoertuigen zijn hier 
niet toegestaan. 

•	 De nota Grondbeleid 2009-2013 is leidend bij het realiseren van 
veranderingen van grondgebruik voor gewenste functies.

•	 In het contract voor de overdracht van het dagrecreatieterrein van 
de regio IJssel-Vecht aan de Gemeente Zwolle is opgenomen dat 
het terrein openbaar toegankelijk moet blijven tot 2025. Ook is erin 
opgenomen dat inkomsten door verkoop van gronden tot 2015 ten goede 
moeten komen aan het gebied.

SWOT-analyse
Voor het gebied en de mogelijke ontwikkelingen is een SWOT-analyse 
gemaakt: de strengths (sterke kanten), weaknesses (zwakke kanten), op-
portunities (kansen) en threats (bedreigingen) zijn in beeld gebracht.

Sterke kanten
Het dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas is een mooi gebied. Het 
heeft een groen en natuurlijk karakter. Een grote troef van het gebied 
is dat het gebied in nabijheid van de stad ligt. Zwollenaren kunnen er 
gemakkelijk naartoe. Bovendien is het gebied gratis toegankelijk. Het 
gebied trekt op zomerse dagen veel bezoekers. De Gemeente Zwolle heeft 

dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas in eigendom. Sportverenigingen 
maken gebruik van het terrein. In de buurt van de waterplas zijn 
sportvoorzieningen: er is een skeelerbaan op het terrein en een golfbaan 
grenzend aan het terrein. Vastgesteld gemeentelijk beleid maakt 
toevoeging van recreatieve voorzieningen, horeca en verblijfsaccommodatie 
mogelijk.

3. Analyse
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Zwakke kanten
De uitstraling van dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas is gedateerd. 
Hoewel er op de zomerse dagen veel bezoekers zijn, daalt het 
bezoekersaantal ten opzichte van voorgaande jaren. Het gebied wordt 
voornamelijk op warme dagen gebruikt, maar het overige deel van het jaar 
zijn er weinig bezoekers. Er zijn onvoldoende recreatieve en toeristische 
voorzieningen. Op de rustige dagen is het gebied anoniem en kunnen 
bezoekers zich er onveilig voelen. De recreatieplas is niet onderscheidend 
ten opzichte van andere recreatieplassen.

Kansen
Door ontwikkelingen mogelijk te maken bij de plas kunnen de kwaliteit van 
de openbare ruimte en de uitstraling van het gebied verbeteren. Een helder, 
onderscheidend en verbindend thema voor de nieuwe voorzieningen geven 
de Wijthmenerplas een identiteit. 

Nederlanders hebben minder vrije tijd. Omdat de welvaart wel is 
toegenomen, is men bereid geld te betalen voor een kwalitatieve belevenis. 
Hierdoor is de leisuresector de laatste jaren opgekomen.
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Ondernemers profileren zich juist met het groene karakter van het 
recreatiegebied en zullen zuinig zijn op het gebied. Ze zullen waarde willen 
toevoegen. De aanwezigheid van een bedrijf en gasten kan de sociale 
veiligheid verhogen.

In deze tijd is er veel aandacht voor duurzaamheid en gezondheid. 
Deze thema’s sluiten aan op het karakter en huidige gebruik van het 
recreatiegebied.

Bedreigingen
De huidige economische crisis maakt het lastiger om projecten te reali-
seren. In Gelderland zijn vergelijkbare recreatiegebieden en die kunnen 
concurrerend zijn. Vercommercialisering van het dagrecreatieve terrein 
kan de natuurwaarden aantasten. Als er verschillende initiatieven in het 
gebied ontplooid worden die elkaar beconcurreren, dan gaat dit ten koste 
van de economische levensvatbaarheid en daarmee de duurzaamheid van 
de ontwikkeling.

Uitgangspunten
Op basis van de gebiedsbeschrijving en de SWOT-analyse heeft het college 
de volgende vier uitgangspunten opgesteld voor ontwikkelingen op of nabij 
het dagrecreatiegebied De Wijthmenerplas. 

•	 De Wijthmenerplas blijft openbaar toegankelijk.
•	 Het natuurlijke, rustige karakter van het gebied blijft behouden.
•	 Er is een logisch verband tussen de voorzieningen en de recreatieplas.
•	 De voorzieningen hebben een meerwaarde voor elkaar.

Ontwikkelingen bij de Wijthmenerplas moeten aansluiten op deze uitgangs-
punten.

Bedreigingen
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Scenario’s
 
Marktverkenning
In 2009 heeft de Gemeente Zwolle een onderzoek laten uitvoeren naar de 
kansen voor leisure op en nabij het dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas. 
Het onderzoek ging in de eerste plaats in op de vraag wat het aanbod van 
leisure in Zwolle is en binnen welke segmenten er marktruimte is. In de 
tweede plaats ging het onderzoek in op de vraag welk type leisure bij het 
recreatieterrein past.

De conclusie van het onderzoek is dat Zwolle een matig leisureaanbod 
heeft in vergelijking met Arnhem, Groningen en Den Bosch. Deze drie 
steden zijn net als Zwolle provinciehoofdsteden met een belangrijke regi-
onale functie. Het externe bureau schat in dat er in Zwolle marktruimte is 
voor diverse leisurevoorzieningen, zoals een themapark, kinderattracties, 
lasergames, een indoor skatebaan en een wielerbaan. Kansen liggen er op 
het terrein van attracties, sportieve activiteiten, zowel indoor als outdoor. 
Daarnaast is er in Zwolle behoefte aan budgetaccommodatie. Zwolle is 
goed voorzien met bowling- en tennisbanen en beschikt, gezien de nieuw-
bouwplannen, binnen enkele jaren over voldoende hotelkamers.

Op basis van de SWOT-analyse, een vergelijking met Arnhem, Groningen 
en Den Bosch en een onderzoek naar trends in de samenleving zijn er twee 
scenario’s uitgewerkt voor ontwikkelingen bij de Wijthmenerplas. 

Scenario 1: Outdoor – actief de natuur in
Dit scenario gaat uit van een actieve en avontuurlijke beleving van de 
natuur op en rondom het recreatieterrein. Het kan eventueel gecombineerd 
worden met een kinderattractie. Er kunnen activiteiten georganiseerd 
worden, zoals schoolkampen, trainingskampen en actieve vrienden- of 
familiedagen en bedrijfsuitjes. De combinatie van de voorzieningen zorgt 
ervoor dat de Wijthmenerplas ook buiten het hoogseizoen een leuke plek is 
om een dag of een aantal dagen te verblijven. Tijdens het verblijf kan men 

in groepsverband spannende outdooractiviteiten ondernemen, waarna men 
kan bijkomen in het base camp.

Bij dit scenario zijn verschillende outdoorsportfaciliteiten mogelijk, 
bijvoorbeeld een klimwand, een mountainbikeparcours, een 
duiktoren, een survivalparcours, een stormbaan, een tokkelbaan. Een 
horecavoorziening en een groepsaccommodatie of sporthotel ondersteunen 
de outdooractiviteiten. De horeca is toegankelijk voor gebruikers van de 
voorzieningen en de passanten. Daarnaast zijn picknickplaatsen en ruimten 
voor groepen mogelijk. 
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Scenario 2: Health – gezond lichaam, gezonde geest
Dit scenario richt zich vooral op sport en gezondheid. Recreatieterrein 
De Wijthmenerplas wordt dé plek voor het beoefenen van diverse buiten-
sporten, zoals wielrennen, schaatsen, skeeleren, hardlopen (triathlon), 
zwemmen, duiken, klimmen, pitch & putt, maar ook indoorsporten zoals 
fitness, yoga en eventueel meditatie. De plas en het gebied eromheen wordt 
zodoende ook buiten de zomerse dagen gebruikt. De Wijthmenerplas wordt 
een plek voor mensen met een sportieve, gezonde en bewuste levensstijl.

Bij dit scenario zijn verschillende sportfaciliteiten denkbaar. Bijvoorbeeld 
een openlucht skeeler- annex schaatsbaan en een trainingsparcours 
waar men kan wielrennen, wheelen, handbiken en skeeleren of een 
sportcentrum waar men in de buitenlucht kan zwemmen, duiken, surfen 
en klimmen. Daarnaast zijn ook hier ondersteunende horecavoorzieningen 
met ruimten voor groepen en verblijfsaccommodatie wenselijk. De horeca 
is toegankelijk voor gebruikers van de voorzieningen en de passanten.

Optimalisatie 
Beide scenario’s maken gebruik van de sterke kanten en de kansen van 
het recreatieterrein De Wijthmenerplas, hebben voldoende economische 
potentie en passen binnen de vier uitgangspunten voor ontwikkeling. Beide 
scenario’s maken gebruik van de natuurlijke kwaliteiten van het gebied 
en richten zich op een actieve doelgroep. De Gemeente Zwolle heeft geen 
keuze gemaakt tussen deze scenario’s, maar verwacht dat de leisuremarkt 
voor een optimale uitwerking van de twee concepten zal zorgen. Wel is het 
zo dat uit de berekeningen van het externe bureau blijkt dat het outdoor-
scenario voor twee keer zoveel omzet en arbeidsplaatsen kan zorgen als 
het healthscenario.
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Consultatie
Er is met diverse partijen gesproken over gewenste ontwikkelingen op en 
bij het recreatieterrein De Wijthmenerplas: de omwonenden, inwoners van 
Wijthmen, de sportverenigingen die op het terrein actief zijn, natuur- en 
milieuverenigingen en vertegenwoordigers van de toeristische branche. 
Daarnaast is er een enquête gehouden onder het Zwols burgerpanel. Deze 
partijen waren redelijk eensgezind: de Wijthmenerplas is een mooi, rustig 
en groen recreatieterrein en dat mag zo blijven. Het terrein voorziet in een 
behoefte. Wel worden er kansen gezien voor extensieve ontwikkelingen op 
het gebied van sport en vrije tijd. De consultatie leverde, samengevat, de 
volgende uitkomsten op.

•	  behoud van het groene karakter 
Alle geconsulteerde partijen waarderen het groene en rustige karakter 
van het recreatiegebied. Door rust en drukte te zoneren, kan de natuur 
goed beschermd worden.

•	  kleinschalige ontwikkelingen mogelijk 
De geconsulteerde partijen staan over het algemeen open voor 
ontwikkelingen op of nabij het dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas, 
maar dat mag niet ten koste gaan van de rust en de natuur. 
Kleinschalige voorzieningen zijn goed denkbaar, en dan vooral sportieve 
voorzieningen.

•	  samenwerking tussen partijen 
De sportverenigingen zouden meer voorzieningen voor hun vereniging 
willen op het terrein van de Wijthmenerplas. Te denken valt aan een 
opslagruimte of kleedruimte. Het is een kans als verenigingen gebruik 
kunnen maken van ruimte in nieuwe gebouwen. Nieuwe voorzieningen 
moeten elkaar versterken. 

•	  inpassing van bebouwing 
Bij kleinschalige ontwikkelingen moet eventuele bebouwing goed 

ingepast worden. De bebouwing heeft een beperkte omvang in relatie 
tot de omgeving. De bebouwing moet onder de boomkruin blijven, maar 
mag wel uitstraling hebben. Er is hier ruimte voor een landmark.

•	  aandacht voor veiligheid en overlast 
Momenteel ervaren bezoekers en omwonenden van de Wijthmenerplas 
sociale onveiligheid, vooral als het er rustig is. Als er meer bezoekers 
door het hele jaar heen naar het gebied komen, kan de sociale veiligheid 
toenemen. Ook door het gebied meer identiteit te geven, kan de 
veiligheid toenemen. Meer bezoekers kunnen tegelijkertijd voor meer 
geluidsoverlast zorgen. Dit is een belangrijk aandachtspunt.

 



oactief

Visie en toetsingskader voor ontwikkelingen Wijthmenerplas
 19

4. Visie Wijthmenerplas 2020

In 2020 is de Wijthmenerplas een begrip in de regio. Het is de plek waar 
mensen actief zijn in de natuur. De Zwollenaren vinden hier nog steeds 
ontspanning. Ze drinken op hun gemak een kopje koffie aan het water, 
als tussenstop van het Rondje Zwolle. Ze koelen af in het water op een 
zomerse dag. Ze maken zondagmiddags een wandeling om de waterplas. 
De opbrengsten van de ontwikkelingen bij de Wijthmenerplas heeft de 
Gemeente Zwolle ingezet voor, onder andere, waterspeeltoestellen 
voor kinderen. De Wijthmenerplas is in de eerste plaats van en voor de 
Zwollenaren, maar trekt ook veel bezoekers uit de regio.

Door het hele jaar heen bezoeken mensen de Wijthmenerplas. Groepen 
families, vrienden, collega’s of studenten kunnen hier samen actief de 
natuur beleven. Ook is er een aanbod voor individuele sporters. Een groot 
deel van de activiteiten vindt plaats op en aan het water. Bezoekers kunnen 
blijven overnachten en zo het gebied, de omgeving of de stad nader verken-
nen. Sportverenigingen maken gebruik van de kleed- en opslagruimtes die 
horen bij de nieuwe voorzieningen.

Een landmark, dat net boven de bomen uitsteekt, trekt de aandacht vanaf 
de Heinoseweg. De overige bebouwing (voor bijvoorbeeld horeca, kleed-
ruimte, opslag, groepsruimte) sluit in ontwerp aan op de omgeving en heeft 
door de natuurlijke bouwmaterialen een duurzame uitstraling.

De rust in het gebied is behouden, door een duidelijke zonering van rust en 
activiteit. In het gebied tussen de Wijthmenerplas en de Heinoseweg is er 
activiteit: sport- of outdoorvoorzieningen, horeca, verblijfsaccommodaties. 
De zonering zorgt er ook voor dat omwonenden geen geluidsoverlast van 
bezoekers ervaren.

Doordat het gebied intensiever gebruikt wordt, is de sociale veiligheid 
toegenomen. 
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5. Toetsingskader

Om de ontwikkelingsvisie voor de Wijthmenerplas te verwezenlijken, is een 
toetsingskader nodig, waaraan initiatieven voor commerciele vrijetijds-
voorzieningen beoordeeld kunnen worden. De Gemeente Zwolle gaat deze 
voorzieningen niet zelf realiseren, maar wil ondernemers de kans bieden 
om een bedrijf te starten. Initiatieven van ondernemers worden beoordeeld 
aan de hand van onderstaand toetsingskader. De foto’s in dit kader zijn 
referentiebeelden. Ze zijn illustrerend bedoeld en niet kaderstellend.

1. Leisurevoorzieningen passen in de scenario’s health en outdoor
Uitgangspunt is dat leisure in Zwolle meer ruimte krijgt. Voor dit gebied zijn 
de scenario’s outdoor en health, zoals in de visie beschreven, leidend. De 
commerciële voorzieningen moeten eraan bijdragen dat het gebied jaar-
rond beter benut wordt. Horeca kan functioneren als bron van inkomsten 
die commerciële vrijetijdsvoorzieningen haalbaar en betaalbaar kan maken. 
Horeca is toegestaan als financiële drager van de leisure en ondersteunend 
zijn aan de leisure. Een zelfstandig functionerende horecaonderneming is 
op deze locatie niet toegestaan, want leisure vormt de hoofdactiviteit. 

2. De Wijthmenerplas blijft openbaar toegankelijk
Het bestaande wandelrondje rond de waterplas blijft behouden. Het 
recreatieterrein De Wijthmenerplas blijft gratis toegankelijk. Ook het brug-
getje en de visplek blijven vrij toegankelijk. Bebouwing en activiteiten op de 
landtong zijn mogelijk, maar mag dus niet ten koste gaan van de openbare 
toegankelijkheid. 

Met het oog op de veiligheid kan het nodig zijn om sommige outdoor- of 
sportieve voorzieningen, bijvoorbeeld een klimwand, ontoegankelijk te 
maken. Afscherming van outdoorvoorzieningen is mogelijk, met behoud 
van een maximale openheid van het terrein. Dit vraagt om creativiteit bij 
het ontwerp. In de inpassingsvisie staan referentiebeelden hiervoor. De 
gemeente wil daar graag over meedenken.

•	 De	activiteiten	passen	binnen	de	scenario’s	outdoor	en	health.

•	 Leisurevoorzieningen	dragen	bij	aan	de	jaarrond	benutting	van	het	gebied.

•	 Zelfstandige	horeca,	zonder	outdoor	of	health	activiteiten,	is	niet	toegestaan.

•	 Het	recreatieterrein	De	Wijthmenerplas	blijft	gratis	toegankelijk.

•	 Het	bestaande	wandelrondje	om	de	waterplas	blijft	behouden.

•	 De	erfafscheiding	is	natuurlijk	en	onderdeel	van	het	landschap.

•	 De	beveiliging	is	onderdeel	van	het	ontwerp.	 Behoud	van	het	open	karakter	

van	het	terrein	is	een	voorwaarde	voor	het	ontwerp	van	de	afscherming.

•	 	Over	de	inpassing	van	afscherming	vindt	overleg	plaats	tussen	de	ondernemer	en	

de	Gemeente	Zwolle.

•	 De	stranden	zijn	in	eerste	instantie	beschikbaar	voor	recreanten.	Over	het	mede-

gebruik	door	exploitanten,	worden,	indien	nodig,	afspraken	gemaakt.	
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3.  De voorzieningen sluiten aan op het natuurlijke karakter van het 
gebied.

De activiteiten op en nabij het recreatieterrein worden gezoneerd. De 
blauwe en oranje vlekken op de kaart geven geen exacte grenzen aan. De 
zonering heeft als doel om rust en activiteit te scheiden. Zonering betekent 
ook dat de leisure activiteiten geconcentreerd worden in het oranje gebied. 
Bij de blauwe delen van het gebied worden de huidige recreatieve activitei-
ten niet uitgebreid. In de blauwe delen is geen leisure toegestaan.

Gebouwde voorzieningen, zoals horeca, kleedruimtes, opslag, een duikto-
ren of een klimwand, zijn mogelijk in het gebied tussen de waterplas en de 
N35, inclusief de landtong. 

Om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied ten volle te benutten, is het 
van belang dat eventuele bebouwing goed wordt ingepast en aansluit op 
de omgeving. De verschijningsvorm van de bebouwing hangt af van de 
locatie die gekozen wordt voor een ontwikkeling. Er is een Inpassingsvisie 
opgesteld (Bijlage I). In deze Inpassingsvisie staan vier potentiele locaties 
verbeeld waar gebouwd kan worden. Per locatie is aangegeven op welke 
manier bebouwing dient te worden ingepast. De Inpassingsvisie geeft refe-
rentiebeelden voor verschillende inpassingstypologieen. Voor elke locatie 
geldt dat er gebruik wordt gemaakt van natuurlijke bouwmaterialen en dat 
gebouwen onder de boomkruin blijven.

Overnachten kan, mits dit niet voor geluidsoverlast in het gebied en voor 
omwonenden zorgt. De leisurevoorziening heeft wenselijk een toegevoegde 
waarde voor de bestaande horeca in de stad. Daarom gaat de voorkeur uit 
naar een nieuwe groepsvoorziening voor overnachten. Gezien de kans op 
geluidsoverlast krijgt deze niet de vorm van een camping, maar van per-
manente bebouwing. Lichthinder van activiteiten moet voorkomen worden. 
Tussen zonsondergang en zonsopgang is het gebied donker. Deuren en 
voetpaden kunnen hooguit aangelicht worden.

•	 	Activiteiten	en	bebouwing	passen	binnen	zonering.

•	 	Nieuwe	bebouwing	wordt	ruimtelijk	ingepast	volgens	de	Inpassingsvisie.

•	 	Bebouwing	heeft	een	natuurlijke	uitstraling.

•	 	Bebouwing	is	maximaal	9	meter	hoog.	

•	 	De	totale	footprint	van	de	(uitgesproken)	zichtbare	bebouwing	is	als	richtlijn	

maximaal	1000	m2		op	een	terrein	van	totaal	maximaal	3	hectare.	

•	 Het	totale	bruto	vloeroppervlak	is	als	richtlijn	maximaal	3000	m2.	

•	 Overnachtingen	zijn	alleen	toegestaan	in	permanente	bebouwing.
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4.  Er is een logisch verband tussen voorzieningen en het 
dagrecreatieterrein.

Gemeentelijk uitgangspunt is dat leisure-activiteiten een relatie hebben 
met het groen, de stranden en het water en daarmee gebruikmaken van 
de specifieke kansen en kwaliteiten van dit gebied. De activiteiten moeten 
daarom een oriëntatie hebben op de Wijthmenerplas. Dit geldt niet voor de 
verblijfsaccommoadatie.

Er zijn al diverse verenigingen actief in het gebied. Het is ook mogelijk dat 
er meerdere ondernemers naast elkaar in het gebied actief worden. Onder-
linge samenwerking is wenselijk, zodat de activiteiten elkaar versterken. 
Dit komt ten goede aan de haalbaarheid van de initiatieven. 

De parkeervoorziening bij de Wijthmenerplas telt circa 1400 parkeerplaat-
sen. Het grootste deel van het jaar worden deze plaatsen niet gebruikt. 
Slechts een paar dagen per jaar staat het terrein helemaal vol. Om de 
parkeervoorziening beter te benutten, maken de nieuwe voorzieningen 
gebruik van de bestaande parkeerplaatsen. Bij piekdagen kan er een 
overloopterrein bij de skeelerbaan gebruikt worden.

Als ontwikkeling bij de Wijthmenerplas ten koste gaat van 
parkeergelegenheid, dan beoordeelt de gemeente of compensatie van de 
parkeerplaatsen noodzakelijk is. De mate van compensatie is afhankelijk 
van de grootte en het verwachte aantal bezoekers van de ontwikkeling.

•	 	Activiteiten	hebben	een	relatie	met	het	dagrecreatieterrein.

•	 	Activiteiten	hebben	een	meerwaarde	voor	elkaar.

•	 	Activiteiten	zijn	georiënteerd	op	de	waterplas.	Dit	is	geen	voorwaarde	voor	

eventuele	verblijfsaccommodatie.

•	 	Ondernemers	en	huidige	gebruikers	maken	gebruik	van	elkaars	gebouwde	

voorzieningen	(bijvoorbeeld	kleedruimte).

•	 	Er	is	één	gebouwde	horecavoorziening	toegestaan,	die	jaarrond	geopend	is	en	

ook	toegankelijk	is	voor	passanten.

•	 	De	ondernemer	draagt	zelf	zorg	voor	de	aanleg	van	de	gewenste	voorzieningen.

•	 	Bij	verkoop	van	gemeentelijke	gronden	sluit	de	gemeente	een	anterieure	

overeenkomst	om	haar	financiële	risico’s	zoveel	mogelijk	af	te	dekken.	

•	 	De	ondernemer	maakt	gebruik	van	bestaande	parkeervoorzieningen.

•	 De	bestaande	verkeersontsluiting	wordt	niet	aangepast	voor	uitvoering	van	dit	

kader.
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