Gemeenteraad van de gemeente Dalfsen
Postbus 35
7720 AA DALFSEN
Lemeleweld, 14 juli 2011
Onderwerp: lnbreiding Vilstersestraat
Geachte Ieden van de gemeenteraad,
Sinds 2005 ben ik met uw College van B&W in overleg over de inbreiding van een woning op het
perceel aan de Vilstersestraat, ten zuiden van de huisadsenpraktijk te Lemeleweld. Tot op heden
zonder succes. Voor mij is het doorlopen proces en de onderbouwing die het College van B&W
aanvoed bij het afwijzen van mijn verzoeken, reden om u hierover rechtstreeks te benaderen.
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Locatie en beoogde on|ikkeling
Het perceel (kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie M, nummer 1935, zie bijlage 1) kent
momenteel een agrarische bestemming en is gelegen binnen de bebouwde kom. Op het perceel staat
een veestal van ongeveer 85 m2. De Iocatie wordt momenteel gebruikt als veestalling. Feitelijk is de
Iocatie hiermee een ruimtelijk knelpunt doordat deze is gelegen op minder dan 50 meter van een
woning.
Gezien de Iigging en de niet binnen de bebouwde kom passende bestemming, is het plan ontstaan
om door middel van inbreiding een woning te realiseren. Daarbij zijn er diverse ideeën geopperd, van
vrijstaande woning tot |ee-onder-één-kap. Alle ingegeven door mijn visie op de meest passende
invulling van de plek. Uiteindelijk werd mij gevraagd om de maatschappelijke meerwaarde aan te
tonen. Dat bracht mij op het idee om een zorgwoning te on|ikkelen. Dat is nu dan ook het plan dat ik
zou willen uitvoeren.
Uw college heeft echter per brief van 8 juli 2010 aangegeven niet te kunnen instemmen met mijn
voorstel tot inbreiding (zie bijlage 2). Op basis van vigerend beleid wil ik u Iaten zien dat mijn plan wel
een goede basis kent.
Gemeentelijke lNotitie inbreidingslocaties'
De gemeente Dalfsen hanteelt vanuit de 'Notitie Inbreidingslocaties' de volgende randvoo|aarden'.
Bij inbreiding moet een ruimtelijk knelpunt worden opgelost waarbij er sprake moet zijn van een van
de volgende situaties:
1. Sanering van een milieuhinderlijk bedrijf in de bebouwde kom of;
2. Oplossen van een milieuknelpunt, of',
3. Als voor een gebouw geen andere passende bestemming gevonden kan worden en
woningbouw kan bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving
(Ieegstand Ieidt tot verpaupering), of;
4. Een bestemming van een perceel die niet meer past in de (woon-lomgeving of;
5. Verbeteren van de stedenbouwkundige structuur van een woonomgeving.
In mijn ogen voldoet de Iocatie aan de Vilstersestraat op de Iaatste drie punten aan de notitie.
Ad 3: Het gebouw aan de Vilstersestraat wordt momenteel gebruikt als veeschuur. De Iocatie is
hiermee een ruimtelijk knelpunt doordat deze is gelegen op minder dan 50 meter van een woning
(bron: VNG Bedrijven en Milieuzonering). Dat is geen duurzame en houdbare functie binnen de
bebouwde kom. Momenteel is de staat van onderhoud voldoende, maar gezien het geringe
opbrengend vermogen kan dit niet tot in Iengte van dagen doorgaan. Verpaupering, zoals in de notitie
is beschreven, dreigt dus.
Ad 4: De agrarische bestemming is geheel niet passend binnen de bebouwde kom. Bovendien is
deze bestemming door mij op geen enkele wijze bruikbaar. Gezien de omgeving is het e|ectueren
van de bestemming door er een agrarisch bedrijf te beginnen, niet mogelijk.
Ad 5: Door op deze plek een woning te realiseren wordt beter aangesloten op de woonomgeving,
waarmee de stedenbouwkundige structuur van de Vilstersestraat verbetert

Op deze punten wordt onvoldoende ingegaan door uw college. In de brief van 8 juli wordt benadrukt
dat mijn plan een maatschappelijke meerwaarde moet hebben. Bijvoorbeeld door de toepassing van
de regeling Rood voor Rood. Tijdens diverse gesprekken is echter gebleken dat Rood voor Rood
door de gemeente als enig haalbare onderbouwing wordt gezien. Dat terwijl een maatschappelijke
meerwaarde in mijn ogen ook gevormd kan worden door het realiseren van een zorggerelateerde
woning die een aanvulling kan vormen op het naastgelegen zorgcentrum.
Op basis hiervan wil ik u vragen om het College opdracht te geven om mijn verzoek in behandeling te
nemen en hieraan medewerking te verlenen.
Inbreiding in perspectief van provinciale afspraken
Naast het bovenstaande wil ik u ook wijzen op de algemene beleidsmatige basis voor de notitie
inbreiding. Door de toepassing als in de voorliggende situatie, wordt mijns inziens geen recht gedaan
aan de afspraken die op niveau van de structuuwisie (o.a. de structuu|isie en de prestatieafspraken
woningbouw) met de Provincie Overijssel zijn gemaakt.
Inclusief vewangende woningbouw is voor Lemele|eld een woningbehoeqe berekend van 400
woningen in de periode van 2010 tot 2025. Conform de meest recente prestatieafspraken met de
provincie Overijssel zal voor de periode 2010-2015 de woningbouw voor minimaal 30% op
inbreidingslocaties gerealiseerd moeten gaan worden. Dit is de belangrijkste provinciale voorwaarde
voor de instemming met uitleggebieden als de Nieuwe Landen.
Bij het realiseren van de woningbouwopgave wil de provincie de ruimte zuinig en zorgvuldig benutten.
Dit betekent dat de provincie voor woningbouw (en ook voor bedrijfslocaties en voorzieningen) de
zogeheten SERladder hanteelt Dit houdt in dat de woningbouwopgave eerst door herstructurering,
transformatie of inbreiding moet worden gerealiseerd. Pas als dit onvoldoende blijkt voor het aantal
woningen en de kwaliteit van de woonomgeving., kan uitbreiding van het stedelijk gebied
plaatsvinden.
In de prestatieafspraken met de provincie Overijssel is vastgelegd dat in Lemele|eld minimaal 71
woningen op inbreidingslocaties gebouwd dienen te worden tegenover 329 woningen in
uitleggebieden. In het Iicht van deze afspraken, vind ik de reactie van uw College op mijn plan
misplaatst en onvoldoende onderbouwd.
lnbreiding is niet voor elke locatie in een dorpskern een toegevoegde waarde, zo realiseer ik me.
Ruimtelijke kwaliteit en een zorgvuldige stedenbouwkundige opbouw van een dorpskern zijn
belangrijke toetsingkaders voor een gemeente. Ik denk echter niet dat deze aspecten met mijn plan in
het geding zijn. De wijze waarop mijn verzoek wordt behandeld staat in mijn beleving in sterk contrast
met de wijze waarop er met on|ikkelaars wordt gewerkt bij uitbreidingslocaties.
Samengevat verzoek ik u het volgende:
Het College te wijzen op de afspraken die provinciaal zijn gemaakt en de haalbaarheid
daarvan in het Iicht van de wijze waarop padiculiere inbreidingsinitiatieven nu worden
behandeld.
Het College opdracht te geven om mijn verzoek in behandeling te nemen en hieraan
medewerking te verlenen.
Hoogachtend,
G.J. Manenschijn
Waterinkweg 4
8151 AK Lemele|eld
B ij Iagen :
1. Overzichtskaad Vilstersestraat
2. Reactie gemeente Dalfsen 4 januari 2010 en 8 juli 2010
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Aan (Jit uittreksel kunnen geen betro|bare mat|n worden ontle|nd
Voor een eensluidend uitteksel. Apeldoom, 11 juli 2011 De Dlenst voor het kadaster en de openbare reglsters behoudt zlch àe intellectuele
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Oplossen van een milieu|elpunt (biàoorbeeld bodemverontreiniging of een gelufdsprobleeïl',
Er is geen sprake van een milieuknelpunt.
Als voor een gebouw geen passende anderé'bestemmhg gevonden kan worden en woningbouw kan
bijdragen aan de verbetering van de ruimtelljke kwaliteit van de omgeving',
Op uw perceel staat een schuurruimte. De schuufruimte valt onder het overgangsreoht en mag alleen
gedeeltelijk vernieuwd worden of gesloopt. Binnen het bestemmingsplan is geen nieuwbouwmogelij|eid
opgenomen.
Een bestemming van een padiculier die niet meer past in de (woon-lomgeving;
Uw qerceel is te kleln om een reëel agrarisch bedrijf uit te kunnen oefenen. Gebleken |s echter dat het
huidlge gebruik niet hinderlljk is voor de omgeving, Ook betekent een alternatieve bestemming voor het
percee! niet vanzqlfsprekend eerï invulling met woonbebouwing.
- Verbeteren van de stedenbouwkundige struduur van een woonomgevlnj.
Het bouwvolume metwoningen in dezelfde roollijn als de naastgelegen wonmg Vllstersestraat 31, 4oals
weergegeven In uw verzoek perld de relatief grootschalige bebouwing van het gezondhejdscentrum te
veel in. Met een woning wordt de stedenbo|kundige structuur niet verbeterd.
Conclusie
In uw geval is geen sprake van een ruimtelijk knelpunt dat met de realisatie van de door u gevraagde tweeonder-een-kap woning wordt opgelost. Daarmee past het vecoek niet binnen ons beleid voor ïbreidingen.
Wagen
Heeft u vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met de afdeling On|ikkeling en Grondzaken. De
naam van de bahandelend ambtenaarstaat boven in deze brlef vermeld.
Met vrlendelijk| groet,
name emeester en wethoudefs van Dalfsen,
.
X.C.D. Spîes
hoofd af ng On|ikkeling en Grondzaken
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De heer G.J- Manenschijn
Waterin|eg 4
8151 AK Lemele|eld
Uw brief/kenmerk:
Ons kenmerkt Inliohtlngen blj:
U1T10/3669 de heerW. van der Ploeg
Doorkiesnummer:
(0529) 48 82 67
Ondenverp:
Principevecoek realîsatie
Mee-onder-een-kap woning
Vilstersestraat ongenummerd,
tussen nummers 31 en 33 in
Lemeleweld
Datum:
8juli 2010
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Geachte heer Manenschijn,
Op uw verzoekvan 15 novemberzoog hebben wlj elnd vorig jaar een besluit genomen. Over dit beslu|t
hobben wij u qel'nformeerd en onze brief d.d. 31 december 2009, verzonden op Mjanuari 2010. Het besluit
houdt in datwlj geen medewerking verlenen aan de verandering van het bestemmingsplan. Deze
dering zou nodig zijn omdat u een |ee-onder-een-kap woning wilt bouwen op uw perceel aan de
veran
Vilstersestraat in Lemeleweld. Dit is kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectle M, nummer 1935.
Brief aan de gemeenteraad
Naar aanleiding van ons besluit om niet mee te werken aan uwvecoek, heeft u op 20 januari 2û10 een
brief gestuurd aan de gemeenteraad. Hierin vraagt u om het beslult in hqrove|eg-lng te nemen en het
college te adviseren om alsnog medewerking te verlenen. Zoals u begin mel jl. is meegedeeld, heeftde
raad uw brief voor kennisgevlng aangenomen.
Gpsprêk mgt de po|ef/uillehouder
Onlangs heeo u een gesprek gehad met wethouder N-L. Agficola. Hlerin heeft t! uw wens om een woning
te bouwen aan de Vilstersestraat nogmaals onder de aandacht gebracht. Het college blijft bij het eerdere
besluit om geen medewerking te verlenen aan uw Verzoek Voor de bouw Van eûn |ee-onder-een-kap
îng. De reden Van het besluit is dat uw plan niet qast binnen onze 'Notitie lnbreidingslocatle'. Zo is er in
Won
uw geval geen skrake Van het oplossen van een (milleulknelqunt en Is een Meeender-een-kap Woning
stedenbouwkundlg niet passend in de omgeving. Het college Is Wel bereid om met u in overleq te treden
over het reàliseren van een enkele vrijstaande woning Op het perceel, mits u de maatsohappelljke
meerwaarde hieNan kunt aantonen.
Rood voor Rood regeling
onder maatschappel-llke mee|aarde verstaan wij bijvoorbeeld het oplossen vap een knelpunt in het
buitengebied met de Rood voor Rood regeling. In deze regeling wordt în onbruik geraakte en
Iandschapsontsiefende bebouwing in het buitengebied gesloopt In 'ruil' daarvoor kan men op dezelfde
Iocatie een nieuwe woning bouwen. Het kan binnen onze gemeente voorkomen dat er wel een wens

bestaat om de stallen te slopen, maar het niet moqelljk is om een woninj terug te bouwen op dezelfde
plaats. Bijvoorbeeld door geldende milieuregelgevlng. Wij staan in princlpe positief tegenover een
eventuele koppeling tussen een Rood voor Rood Iocatie en de on|ikkeling van uw perceel. In dat geval
wordt elders een knelpunt opgelost doordat op uw perceel de woning gerealiseerd wordt. Een dergelijke
koppellng tussen een Rood voor Rood Iocatle en de on|ikkeling van uw.perceel kan overigons alleen
plaatsvinden op uw Initiatiet Wij als gemeente Iœnnen hierln alleen een ondersteunende rol in vervullen.
Heeft u vfagen, aarzel dan niet contact op te nemen met de afdeling On|kkeling en Grondzaken. De
naam van de behandelend ambtenaar staat boven in deze brief vermeld.
Met vriendelijke groet,
n e s b e ee er-eœ.weth rs van Dalfsen,
J
A.C-D- Spies
hoofd afdellng On|i|eling en Grondzaken
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