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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Bij de gemeente Dalfsen is enige jaren geleden door het bedrijf Van Lenthe Dalfsen een ver-
zoek in gediend om de bedrijfsoppervlakte van hun bedrijf aan de Koelmansstraat 73 te 
Hoonhorst uit te breiden met een composteerinrichting. De betreffende percelen staan ka-
dastraal bekend als sectie Y, nummers 518, 519, 520, 521, 579 (ged.), 580 en 581 (ged.). In 
figuur 1 is de ligging van het plangebied aangegeven.  
 
In hoofdstuk 2 wordt uitgebreider ingegaan op de toekomstplannen van het bedrijf. 
 

 
Figuur 1. Ligging plangebied 

 
Op de percelen van Van Lenthe is het op 28 september 1998 door de raad vastgestelde be-
stemmingsplan Buitengebied Dalfsen van toepassing. Het bestemmingsplan is op 10 mei 
1999 door Gedeputeerde Staten van Overijssel gedeeltelijk goedgekeurd (nummer  
RWB/1999/-1833). Het perceel waarvoor het verzoek is ingediend behoort tot de goedge-
keurde delen. Gezien het feit dat de geplande uitbreiding niet paste in dat bestemmingsplan 
is ruim 2 jaar geleden een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied opge-
steld en in procedure gebracht. In het kader van deze procedure zijn twee momenten met 
name van belang geweest: ten eerste is aan een deel van het plan goedkeuring onthouding 
en ten tweede heeft de Raad van State en goedkeuringsbesluit van de provincie vernietigd. 
Deze twee momenten en de gevolgen ervan worden hieronder toegelicht. 
 
• Onthouding goedkeuring 
Aan de partiële herziening is op 14 december 2004 door Gedeputeerde Staten (GS) van de 
provincie Overijssel gedeeltelijk goedkeuring onthouden. De onderdelen waaraan door GS 
goedkeuring is onthouden, betreffen de op de plankaart opgenomen zonering ten aanzien 
van geurimmissie en de regeling van de geurimmissie in de voorschriften. In het goedkeu-
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ringsbesluit van GS wordt gesteld dat op grond van artikel 30 WRO een herziening in proce-
dure moet worden gebracht om zo goedkeuring te ontvangen voor delen waaraan goedkeu-
ring is onthouden. 
 
Met de herziening is een start gemaakt in december 2005 en het voorontwerp van deze arti-
kel 30 herziening is in januari 2006 behandeld door de provincie. De provincie heeft in haar 
reactie aangegeven nog op een aantal punten vraagtekens te hebben bij het plan. Deze 
vraagtekens hebben met name betrekking op het specifiek aanduiden van de composteer-
plaat binnen de gehele composteerinrichting en op het verschaffen van duidelijkheid ten 
aanzien van de bewerking van groenafval die losstaat van het composteren. Daarnaast heeft 
de provincie de gemeente gevraagd in de toelichting van de artikel 30 herziening aandacht te 
besteden aan de advisering van de provinciaal archeoloog. 
 
• Vernietiging goedkeuringsbesluit door Raad van State 
Het goedkeuringsbesluit van GS van 14 december 2004 ten aanzien van de partiële herzie-
ning is in april 2006 door de Raad van State vernietigd, omdat onvoldoende was gemoti-
veerd dat het bestemmingsplan past in het streekplanbeleid. Centraal in de uitspraak van de 
Raad van State staat het streekplanbeleid voor grondgebruiksvormen die niet functioneel 
gebonden zijn aan de groene ruimte. De Raad van State is van mening dat het composteren 
in juridisch-planologische zin een nieuwe gebruiksvorm is en vindt dat GS onvoldoende heb-
ben gemotiveerd waarom het bestemmingsplan is getoetst aan het streekplanbeleid voor uit-
breiding van bestaande grondgebruiksvormen. 
De provincie moet, met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State, opnieuw be-
sluiten over de goedkeuring van het bestemmingsplan. De provincie is van mening dat het 
bestemmingsplan voor de tweede maal kan worden goedgekeurd na het doorlopen van een 
streekplanafwijkingsprocedure. Deze procedure is inmiddels door de provincie opgestart. 
 
De provincie vindt dat ook als de activiteit wordt gezien als nieuwe grondgebruiksvorm, die 
niet functioneel aan de groene ruimte gebonden is, er mee kan worden ingestemd. Er moet 
dan worden aangetoond dat er sprake is van een incidentele ruimteclaim van lokale aard die 
een plaats moet krijgen in de groene ruimte. De aanvaardbaarheid van een dergelijke inci-
dentele ruimteclaim kan worden beoordeeld in het kader van een streekplanafwijkingsproce-
dure. Ten aanzien hiervan heeft de provincie het volgende overwogen. 
 
1. Het bedrijf Van Lenthe betreft een bedrijf van lokale aard. Hoewel het werkgebied vrij 

groot is, kan niet worden gesproken over een regionale uitstraling. De transportkosten 
zijn daarvoor ook te hoog. In omliggende dorpen en steden zijn ook composteerinrichtin-
gen gevestigd. Dit duidt erop dat composteerinrichtingen lokale faciliteiten zijn. 

 
2. Er zijn in de provincie meerdere composteerinrichtingen en de activiteit is dus niet uniek. 

Toch is de provincie van mening dat er wel gesproken kan worden van een “meer inci-
dentele ruimteclaim”. Plannen voor nieuwe composteerinrichtingen komen namelijk 
slechts af en toe voor. 

 
3. De nieuwe activiteit heeft een duidelijke relatie met het bestaande loonbedrijf. De com-

posteerinrichting zal deel gaan uitmaken van het bedrijfsterrein van het loonbedrijf. Daar-
naast zijn er logistieke en administratieve bindingen met het loonbedrijf. Vanuit het loon-
bedrijf gezien is het composteren een uitbreiding. In algemene zin biedt het provinciale 
beleid voor bestaande bedrijven, ook die in het buitengebied, enige ontwikkelingsruimte. 
In dit geval lijkt de ontwikkelingsruimte fors, maar daar tegenover staat dat er geen ge-
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bouwen worden opgericht en dat er een goede landschappelijke inpassing plaatsvindt 
(door middel van de aanleg van bosstroken). 

 
4. Tenslotte kan nog iets worden gezegd over de aard van de activiteit. Strikt genomen is 

composteren niet functioneel gebonden aan het buitengebied, maar in de praktijk vindt dit 
toch bijna altijd plaats in het buitengebied. Er is gelijkenis met agrarische activiteiten; ook 
bij composteren wordt gewerkt met grof organisch materiaal en is het grondgebruik tame-
lijk extensief. De meeste gemeenten en bedrijven zien dergelijke activiteiten (zeker com-
posteren in de open lucht) liever niet op hun ‘schone’ industrieterreinen. 

 
Gelet op deze vier punten is de provincie van mening dat een afwijking van het streekplan 
goed te motiveren is. 
Nadat de gemeente het voorliggende bestemmingsplan heeft vastgesteld, zal de provincie 
definitief beslissen over de afwijking van het streekplan en over de goedkeuring van het be-
stemmingsplan. 
 
Gezien de bovengenoemde proceduregeschiedenis van het bestemmingsplan voor het be-
drijf Van Lenthe en de noodzaak voor zowel het bedrijf, de gemeente als de provincie om het 
bestemmingsplan vast te stellen en goed te keuren, is besloten een nieuwe 3e partiële her-
ziening op te stellen, waarin alle eerder genoemde opmerkingen en aanpassingen worden 
meegenomen.  

1.   2. Leeswijzer 

Na deze inleiding komen in het bestemmingsplan de volgende aspecten aan de orde: 
− hoofdstuk  2 beschrijft de huidige situatie en de toekomstplannen van het bedrijf Van 

Lenthe; 
− hoofdstuk 3 gaat in op het relevante beleidskader; 
− hoofdstuk 4 besteedt aandacht aan de verschillende milieuhygiënische aspecten en om-

gevingsaspecten; 
− hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de bij het plan behorende voorschriften; 
− hoofdstuk 6 gaat tenslotte in op de uitvoerbaarheid van het plan. 
 
In een afzonderlijk boekwerk zijn de bijlagen bij het plan opgenomen. Naast deze toelichting 
bevat het bestemmingsplan voorschriften en een plankaart. Deze zijn terug te vinden in het 
laatste deel van het voorliggende boekwerk. 
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2. HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 

In dit hoofdstuk zal een beeld worden gegeven van het huidige bedrijf en zal nader worden 
ingegaan op de toekomstplannen van Van Lenthe. 

2.   1. Huidige situatie 

Het plangebied ligt ten zuidwesten van Hoonhorst aan de Koelmansstraat (nr. 73). De Koel-
mansstraat is in zuidwestelijke richting een belangrijke ontsluitingsweg van Hoonhorst op de 
Ganzepanweg (N35 Zwolle - Raalte). Rondom het perceel liggen voornamelijk gronden die 
voor agrarische doeleinden worden gebruikt. Ten noordoosten van het plangebied ligt een 
bosje.  
Bij het bedrijf horen twee bedrijfswoningen en tegenover het bedrijf staan twee burgerwonin-
gen. Voornamelijk ten noorden en ten zuiden komen enkele agrarische bedrijven voor. 
Het landschapsbeeld rondom het bedrijf is half open en wordt aan de noord-, oost- en zuid-
oostzijde afgeschermd door bospartijen. Een duidelijke landschappelijke structuur ontbreekt. 
Daardoor ontstaat een diffuus landschapsbeeld. Langs de Koelmansstraat komt ten zuidwes-
ten van Hoonhorst enig reliëf voor door de aanwezigheid van de es. De es is te herkennen 
als een rug langs de Koelmansstraat. De beplantingselementen bestaan voornamelijk uit erf-
beplanting, kleine bosjes en oorspronkelijke hakhoutsingels. 
 

 
 

Figuur 2. Luchtfoto bedrijfslocatie (2003) 

 
Van oudsher was het bedrijf van Van Lenthe een agrarisch bedrijf; in de jaren dertig van de 
vorige eeuw was het een veehouderijbedrijf. Ook dit bedrijf is van de oorspronkelijke han-
denarbeid gegroeid naar een meer gemechaniseerde bedrijfsvoering. In de jaren zeventig is 
het bedrijf overgestapt naar een loonwerkbedrijf, waarbij de werkzaamheden voornamelijk 
waren gericht op de agrarische sector. In de jaren tachtig zijn grondverzet- en mechanisatie-
werkzaamheden aan de activiteiten toegevoegd.  
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Momenteel zijn er veertig mensen in vaste dienst. Het bedrijf heeft zich verder gespeciali-
seerd in werkzaamheden die gericht zijn op grondverzet, agrarisch loonwerk, landbouwme-
chanisatie, gestuurde boringen, cultuurtechnische werken en groenrecycling. Bij de groenre-
cycling wordt materiaal uit het buitengebied gerecycled en onder andere als grondverbete-
raar hergebruikt bij agrarische bedrijven. Deze vorm van grondverbeteraar telt niet mee voor 
de mineralenhuishouding van een agrarisch bedrijf, omdat het meststoffenneutraal is.  
 
Door de gestage groei van de verwerking van groenafval en de groei van de andere takken 
die binnen het bedrijf voorkomen, is een vergroting van het bedrijfsoppervlak noodzakelijk 
geworden. Het uitbreiden van het bedrijf met composteeractiviteiten wil overigens niet zeg-
gen dat er geen sprake meer is van één bedrijf. Dit is in het advies, dat de Stichting Advise-
ring Bestuursrechtspraak (StAB) heeft opgesteld op verzoek van de Raad van State in het 
kader van de vernietiging van het goedkeuringsbesluit van de provincie, ook aangetoond. 
Het composteren ligt in het verlengde van de overige activiteiten van Van Lenthe. Bij deze 
overige activiteiten komen grote hoeveelheden groenafval vrij en deze worden door van Len-
the zelf gecomposteerd tot een nuttig product. Het composteren gebeurt al enige jaren als 
nevenactiviteit binnen de geldende loonwerkbestemming en binnen het overgangsrecht van 
het bestemmingsplan Buitengebied, zoals blijkt uit een uitspraak van de Raad van State (15 
februari 2006). Nu de composteeractiviteit doorgroeit, is een afzonderlijk planologisch regime 
nodig. Voorzieningen van het bestaande bedrijf worden ook ingezet ten behoeve van de 
composteeractiviteiten. 

2.   2. Planologische situatie 

Het bedrijf van Van Lenthe is gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan Buitenge-
bied Dalfsen. Het bedrijf heeft de bestemming “Bedrijfsdoeleinden (B)” met de toevoeging 
“agrarisch hulpbedrijf (ah)”. De uitbreiding vindt plaats op gronden met de volgens het onder-
liggende bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen geldende bestemming “agrarisch cultuur-
gebied’ zonder bebouwingsmogelijkheden. Op de bestemmingsplankaart zijn de aanduidin-
gen “landschapselementen” en “reliëf” aangegeven.  
De aanduiding “reliëf” is in de voorschriften opgenomen ten behoeve van het behoud en de 
bescherming van de landschappelijke waarde zoals deze tot uitdrukking komt in het reliëf 
zoals essen en steilranden.  
De aanduiding “landschapselementen” is opgenomen voor het behoud, de bescherming 
en/of herstel van de landschappelijke waarde, zoals deze tot uitdrukking komt in de voorko-
mende landschapselementen (houtwallen, -singels en bosjes) afzonderlijk en als samenhan-
gend onderdeel van de (oorspronkelijke) verkavelingsstructuur. 
Van de in het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen opgenomen kaart “landschap en cul-
tuurhistorie” is af te lezen dat het perceel is aangemerkt als archeologisch attentiegebied. 
 
De uitbreiding van het bedrijf past niet binnen de voorschriften van de bestemming “Agra-
risch cultuurgebied”, artikel 3 van het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen. De beoogde 
activiteiten vallen wel onder de voor de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” opgestelde voor-
schriften van het geldende bestemmingsplan.  
 
 

2.   3. Toekomstige situatie 

• Algemeen 
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De ontwikkeling die het bedrijf van Lenthe voor ogen heeft, betreft een uitbreiding van de 
composteercapaciteit van 5.000 ton tot maximaal 20.000 ton per jaar, de daaraan gekoppel-
de uitbreiding van de grondbankcapaciteit en het bewerken van snoeihout tot andere produc-
ten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3. Glooiing in het landschap ten noordoosten van het bedrijf (richting Hoonhorst) 

De productie van het bedrijf zal met de volgende werkzaamheden worden uitgebreid: 
− het opslaan en verkleinen van houtafval; 
− het opslaan en bewerken van afvalstoffen, zoals grond, zand, houtafval, met het doel de-

ze af te zetten voor nuttige toepassing; 
− het veredelen van compost tot hoogwaardige organische meststoffen; 
− het extensief composteren van groenafval; 
− de handel in zand, grond- en hulpstoffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4. Locatie voor de geplande uitbreiding 

Ten behoeve van de hierboven genoemde nieuwe activiteiten is een uitbreiding van het be-
drijfsterrein noodzakelijk. De locatie van de uitbreiding is aangeven in figuur 5 en in bijlage 1 
is de indeling van het totale terrein weergegeven. Inclusief rijwegen en ruimte voor bewer-
kingen is 20.000 m² nodig. In het gebied dat is aangegeven in figuur 5 mogen geen gebou-
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wen worden gebouwd. Het gaat ‘slechts’ om extra oppervlakteverharding. Ten noord-
noordoosten van de uitbreiding zal een afschermend bosje worden aangelegd. Dit bosje zal 
binnen de grenzen van het aangegeven gebied komen te liggen.  
 
De bewerking van het aangevoerde groenafval, zoals bermmaaisels, watergangmaaisels, 
agrarische organische afval- en reststoffen, plantsoenafval en snoeihout, vindt na voorbe-
werking (verkleinen, zeven, et cetera) plaats in de open lucht op een vloeistofdichte vloer en 
volgens de geforceerde beluchtingsmethode (methode D uit de Nederlandse Emissie Richt-
lijn (NeR), januari 1996). Tijdens het composteerproces wordt het materiaal regelmatig om-
gezet met een omzetmachine, belucht en bevochtigd. Dit is een continu proces. Het compos-
teerproces duurt drie tot zes maanden. De doorzet van het te composteren materiaal zal on-
geveer 20.000 ton per jaar bedragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5. Globale ligging van de uitbreiding 

 
Er is een aantal technische installaties in werking binnen de inrichting, zoals ventilatoren, 
een omzetmachine en een wasplaats. 
 
In het bedrijfsplan (zie bijlage 2) van het bedrijf wordt aangegeven dat de totale stofemissie 
zal toenemen. Rondom de inrichting zal een wal worden geplaatst. Bij visuele hinder zal het 
bedrijf met water sproeien om stofemissie te beperken. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan 
op het onderwerp luchtkwaliteit. 
 
• Inpassing in het landschap 
In het gebied met veel microreliëf rondom het bedrijf Van Lenthe komen veel kleine en grote 
boscomplexen voor van zowel loof- als naaldhoutopstanden. De hoogte in het gebied vari-
eert van 1,1 meter +NAP tot 5,4 meter +NAP ter plaatse van de ondergestoven stuwwallen. 
De uitbreiding wordt door middel van de aanleg van een aarden wal en van beplanting inge-
past in dit landschap. Hierbij zal worden aangesloten bij het aanwezige reliëf. Het waardevol-
le karakteristieke deel van het reliëf wordt net niet aangetast door de uitbreidingsplannen van 
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Van Lenthe. De beplanting wordt in aansluiting op de bestaande houtopstanden en/of bos-
complexen aangelegd. Door de aanplant worden de bedrijfsactiviteiten grotendeels aan het 
zicht onttrokken. Aangezien de uitbreiding naast het bestaande bedrijf is geprojecteerd, is er 
geen sprake van versnippering of doorsnijding. 
De inpassing in het landschap is eenvoudig te realiseren, omdat bij de uitbreiding van het 
bedrijf geen nieuwe gebouwen zullen worden gebouwd. De opslag op het terrein mag maxi-
maal 3,00 m hoog zijn. De muren waarbinnen de opslag moet plaatsvinden, mogen maxi-
maal 2,00 m hoog zijn. Bovendien ligt het composteringsterrein in een glooiing, die lager ligt 
dan het wegdek van de Koelmansstraat. Van visuele hinder en/of aantasting en verslechte-
ring van het woon- en leefklimaat voor omliggende woningen is geen sprake.  
De landschappelijke inpassing van de bedrijvigheid wordt in het voorliggende bestemmings-
plan onder andere vastgelegd door het opnemen van de bestemming “Bos”. 
 
• Verkeer  en parkeren 
Door de aanpassing van het bedrijf valt een toename van de verkeersbewegingen te ver-
wachten. De toename van het (vracht)verkeer ten gevolge van de uitbreiding van de activitei-
ten hoeft volgt het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak geen verkeerson-
veilige situatie ter plaatse tot gevolg te hebben. In het kader van Duurzaam Veilig zijn de we-
gen buiten de bebouwde kom ingedeeld in de categorieën  erftoegangswegen (60 km/u), ge-
biedsontsluitingswegen (80 km/u) en stroomwegen (100 of 120 km/u). De Koelmansstraat is 
een erftoegangsweg. De straat met een totale breedte van circa 5 meter en aan beide zijden 
in rood aangebrachte fietsstroken afgescheiden door een onderbroken streep en voorzien 
van een fietssymbool, beschikt over voldoende herkenbaarheidskenmerken in het kader van 
het “Handboek Wegontwerp (2002)” en de “Richtlijn essentiële herkenbaarheidskenmerken 
weginfrastructuur (2004)”. Bovendien wordt er vanuit Duurzaam Veilig geen maximum ge-
steld aan de intensiteit van het autoverkeer op een erftoegangsweg. In de praktijk wordt vaak 
een aantal van 5.000 tot 6.000 motorvoertuigen per etmaal als bovengrens gehanteerd. Voor 
de Koelmansstraat kan in de nieuwe situatie een intensiteit van 1230 motorvoertuigen per 
etmaal worden verwacht. Gezien het bovenstaande kan de verkeersveiligheid ter plaatse 
dan ook voldoende worden gewaarborgd.  
De verkeersbewegingen zullen voornamelijk over de Koelmansstraat richting N35 (zuiden) 
voorkomen. Hierdoor zal door het dorp Hoonhorst geen noemenswaardige toename aan 
(vracht)verkeersbewegingen plaatsvinden. In de milieuvergunning is bovendien het aantal 
toegestane verkeersbewegingen ten behoeve van de bedrijfsactiviteit per dag vastgelegd.  
Langs de Koelmansstraat zijn civieltechnische maatregelen getroffen. Door het gedeeltelijk 
vervangen en opnieuw aanleggen van de grasbetonblokken langs de weg is de weg iets ver-
breed. Het weggedeelte van de Koelmansstraat naar de N35 is met een bijdrage van Van 
Lenthe verzwaard aangelegd en blijvend geschikt gemaakt voor vrachtverkeer. Daarnaast 
zijn in Hoonhorst maatregelen getroffen om het doorgaande vrachtverkeer door de kern te 
ontmoedigen. 
 
Zoals geschetst in het bovenstaande, gaat het om een uitbreiding van een bestaand bedrijf. 
Op dit terrein is sprake van voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers en voor het per-
soneel. 
 
• Alternatieven 
Een alternatief voor de uitbreiding van de composteeractiviteiten op de huidige locatie zou  
verplaatsing van dit deel van de inrichting  kunnen zijn of een verplaatsing van de totale in-
richting naar een bestaand bedrijventerrein. 
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Volgens de VNG-brochure “Bedrijven en Milieuzonering” vallen composteringsbedrijven on-
der afvalverwerkingsbedrijven. Deze bedrijven zijn alleen op zogenaamde categorie vijf aan-
gemerkte bedrijventerreinen toegestaan. In de gemeente Dalfsen zijn de grotere bedrijven-
terreinen in de kernen Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen gelegen. Deze bedrijventerrei-
nen laten echter maximaal categorie drie-bedrijven toe en eventueel, mits goed gemotiveerd, 
categorie vier-bedrijven. 
 
Het bedrijventerrein Hessenpoort bij Zwolle staat wel categorie vijf-bedrijven toe. Verplaat-
sing van het bedrijf naar dit bedrijventerrein is echter niet mogelijk, omdat op dit bedrijventer-
rein alleen inpandige activiteiten zijn toegestaan. Het composteerprocédé zoals uitgevoerd 
bij Van Lenthe is een buitenactiviteit. De compostering omzetten in een inpandige procedure 
vergt een onevenredige financiële inspanning, die voor van Lenthe niet haalbaar is. 
Bovendien is bedrijfsverplaatsing een ongunstige ontwikkeling voor de werkgelegenheid bin-
nen de gemeente Dalfsen.  
 
Samenvattend kan worden gezegd dat verplaatsing van het bedrijf om milieutechnische re-
denen, om financiële redenen, om redenen van de ligging ten opzichte het werkgebied en de 
klanten en in verband met de werkgelegenheid, niet realistisch is. 
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3. BELEIDSKADER 

3.   1. Provinciaal beleid 

• Streekplan Overijssel 2000+ 
In het Streekplan Overijssel 2000+, plannen voor Ruimte, Water en Milieu, ligt het plange-
bied in Zone II, Landbouw en Cultuurlandschap. Zone II gebieden worden gekenschetst als 
landbouwgebieden met waarden van landschap en cultureel erfgoed (beplantingselementen, 
waardevol open, grootschalig landschap al dan niet met weidevogels, kleinschalig reliëf, es-
sen, karakteristieke bebouwing, archeologisch belangrijke gebieden). In het gebied is ont-
wikkeling van landbouw en van aan landbouw gerelateerde bedrijven met behoud van land-
schap, cultureel erfgoed en recreatie mogelijk. 
De locatie valt buiten de begrenzing van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Op de 
“Belemmeringenkaart” worden geen belemmeringen aangegeven die van invloed kunnen zijn 
op de plannen.  
Het plangebied grenst aan het milieubeschermingsgebied Vecht-Regge. Dit gebied geniet 
bescherming vanwege de waardevolle bodem en bodemopbouw alsmede vanwege de aan-
wezigheid van potentieel waardevolle natuurelementen. De activiteiten bij Van Lenthe bren-
gen voor dit gebied geen negatieve effecten op het milieubeschermingsgebied met zich mee.  
De locatie valt niet binnen een waterwingebied. 
 
• Handreiking beoordeling Ruimtelijke Plannen 
De praktische ruimtelijke vertaling van het Streekplan is vastgelegd in de Handreiking beoor-
deling Ruimtelijke Plannen (Handreiking). In de Handreiking is onder het kopje “Composteer-
inrichtingen” beleid opgenomen over de vestiging van composteerbedrijven.  
 
Het beleid is als volgt geformuleerd: 
“Een composteerbedrijf dient bij voorkeur gevestigd te worden op een geschikt bedrijventer-
rein of aansluiten bij verstedelijkt gebied. Is dat niet mogelijk dan is onder voorwaarden een 
locatie aansluitend bij een bestaande bedrijvigheid in het landelijk gebied aanvaardbaar: 
geen onevenredige aantasting van de agrarische functie, natuur, landschap, woon- en leef-
klimaat. De locatie moet bovendien adequaat zijn ontsloten”.  
 
De uitbreiding van het bestaande bedrijf Van Lenthe met een composteertak past in dit be-
leid. 

3.   2. Gemeentelijke beleid 

Het ruimtelijk beleid voor het buitengebied in de gemeente Dalfsen is onder andere vastge-
legd in de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen.  
 
Het uitgangspunt voor niet-agrarische bedrijven is als volgt omschreven: 
‘Voortzetting van de in het plangebied voorkomende bedrijvigheid wordt van groot belang 
geacht met het oog op de werkgelegenheid in de gemeente. Als de betreffende activiteiten 
ter plaatse planologisch acceptabel zijn, dan wel als gelet op de voorgeschiedenis sanering 
of verplaatsing niet reëel is, dan is een positieve bestemming toegekend’. 
 
Het bedrijf van Lenthe is bij vaststelling van het bestemmingsplan positief bestemd. Het ver-
zoek om uitbreiding en de uit te breiden activiteiten bevatten geen reële aanleiding tot sane-
ring.  
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In het bestemmingsplan is beschreven dat onder bepaalde omstandigheden het uitbreiden 
van bestaande (niet-agrarische) bedrijven acceptabel wordt geacht als dat een kwaliteitsver-
betering van het bedrijf met zich meebrengt. De ontwikkelingen waarvoor deze herziening is 
opgesteld passen binnen het gemeentelijke beleid. 
 
Verplaatsing naar een bedrijventerrein is voor de gemeente niet aan de orde. Het ruimtebe-
slag van de uitbreiding ten opzichte van de toename in arbeidsplaatsen staat niet in die ver-
houding dat het bedrijf als aanwinst op een industrieterrein kan worden aangemerkt.  
Een als agrarisch hulpbedrijf aangeduid bedrijf behoort volgens het gemeentelijk beleid thuis 
in het buitengebied. De activiteiten die binnen de uitbreiding moeten plaatsvinden hebben 
een sterke binding met het buitengebied. 
De ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande (agrarische) bedrijven worden in het be-
stemmingsplan Buitengebied Dalfsen niet beperkt. 
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4. MILIEUHYGIËNISCHE ASPECTEN  EN OMGEVINGSASPECTEN  

In dit hoofdstuk komen de verschillende milieu- en omgevingsaspecten aan de orde die in re-
latie tot de nieuwe activiteiten in ogenschouw moeten worden genomen. Nagegaan is of de 
verschillen aspecten belemmeringen opleveren voor de voorziene ontwikkelingen op het ter-
rein van Van Lenthe. De informatie over de aspecten is met name afgeleid uit de beschikking 
in kader van de Wet milieubeheer en uit het rapport van de Stichting Advisering Bestuurs-
rechtspraak (StAB). Daar waar relevant, wordt in dit hoofdstuk aangegeven hoe de verschil-
lende aspecten ruimtelijk zijn vertaald in het voorliggende bestemmingsplan. 

4.   1. M.e.r. 

Voor de uitbreiding van het bedrijf Van Lenthe is een m.e.r.-plicht of een m.e.r.-
beoordelingsplicht niet van toepassing. Punt 18.2 van bijlage D bij het Besluit MER, waarin 
het type activiteiten die bij Van Lenthe worden uitgeoefend worden genoemd,  is in dit geval 
niet van toepassing. In de laatste kolom staat immers dat de m.e.r.-beoordelingsplicht alleen 
geldt voor besluiten waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 
3.12 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn. Uit artikel 13.1 van de Wet milieubeheer 
blijkt op welke wetten afdeling 3.12 van de Wet milieubeheer van toepassing is; de Wet op 
de ruimtelijke ordening wordt hier niet genoemd.  
Overigens: als de opsteller van het Besluit MER bedoeld had dat er ook een m.e.r.-
beoordelingsplicht moet gelden voor ruimtelijke plannen voor de bij punt 18.2 genoemde ac-
tiviteit, dan had hij dat zeker expliciet in de laatste kolom vermeld (net zoals bijvoorbeeld bij 
punt 10.1 t/m 10.3 of punt 17.3 van bijlage D). 
Wij hebben dan ook geconcludeerd dat er geen sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplicht. 

4.   2. Geluid 

De Wet geluidhinder heeft als belangrijkste doel het bestrijden en voorkomen van geluidhin-
der. Op grond van de wet zijn verschillende vormen van geluidhinder te onderscheiden die 
directe raakvlakken hebben met de ruimtelijke ordening. Met betrekking tot het voorliggende 
plangebied dient rekening te worden gehouden met wegverkeerslawaai en industrielawaai. 
In juni 2001 is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door M+P Raadgevende ingenieurs bv 
in het kader van de aanvraag van een (revisie)vergunning milieubeheer (zie bijlage 3). In dit 
onderzoek is zowel industrielawaai als wegverkeerslawaai betrokken.  
Met uitzondering van twee woningen is het equivalente geluidsniveau in de nachtperiode ter 
plaatse van de maatgevende bestemmingen lager dan de voorkeursgrenswaarde van 50 
dB(A) etmaalwaarde. Ter plaatse van twee beoordelingspunten bedraagt het equivalente ge-
luidsniveau in nachtperiode ten hoogste 41 dB(A) en 45 dB(A). Het geluid van en naar de in-
richting wordt veroorzaakt door vrachtwagens van derden en materieel dat voldoet aan de 
huidige stand der techniek.  
Het is niet mogelijk om het optredende geluidsniveau ter plaatse van de woningen te verla-
gen door  het aanbrengen van bronmaatregelen aan de vrachtwagens en het materieel. Ge-
let op de ligging van de weg ten opzichte van de woningen kunnen geen overdrachtsmaatre-
gelen in de vorm van schermen of aarden wallen worden aangebracht. 
De grenswaarde van het binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde wordt in de geluidsge-
voelige vertrekken van de desbetreffende woningen niet overschreden. 
Samenvattend kan worden gezegd dat uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbe-
lasting op de omliggende woningen binnen de wettelijke grenzen zal. Op grond van het 
akoestische onderzoek is in de milieuvergunning een aantal randvoorwaarden opgenomen, 
waaronder een geluidswal, waaraan het bedrijf moet voldoen, zodat onaanvaardbare ge-
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luidshinder niet hoeft te worden gevreesd. De aanleg van deze geluidswal wordt in het voor-
liggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt door middel van het opnemen van een regeling 
in de voorschriften. 

4.   3. Geur 

In de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” is ten aanzien van een bedrijf als Van 
Lente voor het aspect ‘geur’ een afstand opgenomen van 700 meter. Dit betreft een indica-
tieve afstand, waarvan kan worden afgeweken.  
Volgens de Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) wordt voor een composteerinrichting met 
een capaciteit van maximaal 20.000 ton per jaar, die gebruik maakt van de methode gefor-
ceerd beluchten, een indicatieve afstand van 100 meter van de feitelijke compostering tot 
aan de te beschermen geurgevoelige objecten aanbevolen. Hierbij is als richtwaarde gehan-
teerd dat bij een maximale geuremissie van 3 geureenheden/m3 als 98-percentielwaarde er 
geen sprake mag zijn van onacceptabele geurhinder. Deze 100 meter-zone is aangegeven 
in figuur 6. De dichtstbijzijnde woning bevindt zich op 150 meter afstand.  
 

 
 

Figuur 6. Geurcirkel rondom composteerplaat 

 
In de milieuvergunning is de genoemde norm dan ook opgenomen en de ruimtelijke vertaling 
van deze norm uit zich in het planologisch vastleggen van de exacte locatie van compos-
teerplaat in het voorliggende bestemmingsplan.  
Van Lenthe heeft in de aanvraag voor de milieuvergunning bij de provincie (de provincie is 
bevoegd gezag) verzocht om nagenoeg alle soorten groenafval te composteren, met uitzon-
dering van  GFT. Op basis van gegevens van onderzoeken van de branchevereniging van 
geuremissies van groencomposteerbedrijven en op basis van de NeR heeft de provincie, zo-
als gezegd, voorschriften opgenomen bij de milieuvergunning. Voor het geval dat zich toch 
omstandigheden voordoen, waarbij sprake is van onacceptabele geurhinder, en alsnog aan-
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vullende maatregelen nodig zijn, is in de voorschriften opgenomen dat deze redelijkerwijs ge-
troffen dienen te worden.  
Als gevolg van de regeling in de milieuvergunning en de ruimtelijke vertaling ervan in het be-
stemmingsplan, wordt voldaan aan de wettelijke eisen en kan gemotiveerd worden afgewe-
ken van de 700 meter die wordt aangegeven in de VNG-brochure. 

4.   4. Gevaar 

In de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” is ten aanzien van gevaar een afstand 
opgenomen van 50 meter. De werkelijke afstand tot de dichtstbijzijnde gevoelige functie is 
ongeveer 135 meter. Aan de afstand  van 50 meter wordt dus ruimschoots voldaan.  

4.   5. Bodem 

Op het terrein is een verkennend  onderzoek (zie bijlage 4) uitgevoerd ten aanzien van de 
kwaliteit van de bodem (rapportnr.:Z.00.0203.RF september 2000, Consulmij Milieu BV te 
Zwolle). 
 
Bij het bodemonderzoek ter plaatse van de voorgenomen composteerlocatie zijn in de vaste 
bodem lichtverhoogde gehalten aan koper en olie gemeten en in het grondwater lichtver-
hoogde gehalten aan arseen, nikkel en olie gemeten. Deze gehalten zijn deels toe te schrij-
ven aan een natuurlijk oorsprong en geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvul-
lend onderzoek of aanvullende maatregelen.  
 
Met het onderzoek is de bodemkwaliteit voldoende vastgelegd en kan het dienen als referen-
tiewaarde. In verband met gemeten licht verhoogde oliegehalten in het grondwater is in de 
milieuvergunning een continuering van het monitoringsonderzoek voorgeschreven. In milieu-
vergunning zijn verder voorschriften opgenomen met betrekking tot te treffen bodembe-
schermende voorzieningen/maatregelen, ontwerp, inspectie en functionele eisen ten aanzien 
van bedrijfsrioleringen, controle op de vloeistofdichte voorzieningen, bo-
dem(herhalings)onderzoek(en), monitoring en bodemsanering. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect ‘bodem’ geen belemmeringen oplevert voor de 
uitvoering van het voorliggende bestemmingsplan.  

4.   6. Luchtkwaliteit 

Op grond van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (BLk) dienen gemeenten bij de uitoefening van 
bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit, grenswaarden in acht te 
nemen voor verontreinigende stoffen als zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, 
zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen. 
In het BLk worden de grenswaarden van de verschillende stoffen concreet genoemd. Deze 
zijn deels ook aan tijdstippen gebonden. Behalve grenswaarden zijn in het BLk zogeheten 
plandrempels en alarmdrempels opgenomen. Een plandrempel geeft een kwaliteitsniveau 
van de buitenlucht aan, waarboven het maken van plannen ter verbetering van de luchtkwali-
teit verplicht is. De plandrempels worden per jaar strenger tot de grenswaarden in 2010 be-
reikt zijn. Voor zwaveldioxide en stikstofdioxide kent het BLk alarmdrempels. Een alarm-
drempel duidt een kwaliteitsniveau van de buitenlucht aan, waarbij een kortstondige over-
schrijding risico’s voor de gezondheid van de mens inhoudt. 
Aan het aspect luchtkwaliteit was in de milieuvergunning en in het advies van de StAB nog 
geen aandacht geschonken. Om die reden is in het kader van het voorliggende bestem-
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mingsplan in juni 2007 door Ingenieursbedrijf Aveco de Bondt uit Rijssen een luchtkwaliteits-
onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 5). Doel van het onderzoek was het bepalen van de lucht-
kwaliteit in de omgeving van het bedrijf van Lenthe (de inrichting) en aan te geven wat de in-
vloed van de inrichting is op de luchtkwaliteit ter plaatse van de omgeving en de omliggende 
woningbouw. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de NO2 en PM10. De concentra-
ties van de overige in het Besluit genoemde stoffen zijn ter plaatse van de locatie van Van 
Lenthe ruimschoots lager dan de toegestane grenswaarden.  
 
De luchtkwaliteit is berekend voor de jaren 2007 (huidige situatie), 2010 (het jaar waarin de 
grenswaarde voor NO2 van kracht wordt en 2017 (toekomstvisie).  
 
Uit de resultaten blijkt het volgende: 
• de jaargemiddelde concentratie voor NO2 van 40 µg/m3  wordt ten gevolge van de inrich-

ting inclusief de uitbreiding/aanpassing niet overschreden; 
• de jaargemiddelde concentratie voor PM10 van 40 µg/m3  wordt ten gevolge van de inrich-

ting inclusief de uitbreiding/aanpassing niet overschreden; 
• de norm voor het aantal overschrijdingsdagen PM10 (35 dagen) wordt ten gevolge van de 

inrichting inclusief de uitbreiding/aanpassing niet overschreden. 
 
Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek kan dan ook worden geconcludeerd 
dat de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de voorgenomen uitbreiding van Van Len-
the.  

4.   7. Externe veiligheid 

Het kabinet heeft in het vierde Nationaal Milieubeleidsplan de lijnen uitgezet voor de ver-
nieuwing van het externe veiligheidsbeleid. Het beleid voor externe veiligheid was voorheen 
vastgelegd in verschillende nota’s, richtlijnen, besluiten en circulaires. Dit beleid was zeer 
versnipperd, en bovendien nog niet wettelijk verankerd. De vuurwerkramp in Enschede gaf 
een nieuwe impuls aan het streven naar wettelijke verankering. Dit heeft uiteindelijk ge-
resulteerd in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), dat op 27-10-2004 in werking 
is getreden. Het besluit heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum 
beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen.  
Het bevoegd gezag Wet milieubeheer en Wet op de Ruimtelijke Ordening – de gemeenten 
en provincies – zijn verantwoordelijk voor de naleving van het besluit.  
 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij 
het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en munitie 
over weg, water, spoor en door buisleidingen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in: 
a. opslag van gevaarlijke stoffen, veelal bij bedrijven; 
b. vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 
c. vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoorwegen en vaarwegen. 
 
Ad. a. Volgens de risicokaart van de provincie komen er in en in de nabijheid van het plan-
gebied geen risicoveroorzakende bedrijven voor. Bij het bedrijf Van Lenthe wordt maximaal 
10 kilogram aan bestrijdingsmiddelen opgeslagen. Deze opslag vindt plaats in een aparte 
kast, die voldoet aan CPR 15-1.  
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Ad. b. De dichtstbijzijnde aardgasleiding ligt op een afstand van ruim 200 meter en vormt 
daarmee geen gevaar voor het plangebied. Verder bevinden in en in de nabijheid van het 
plangebied geen buisleidingen ten behoeve van het transport van gevaarlijke stoffen. 
 
Ad. c. In en in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen transportroutes waarover 
gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 
 
Geconcludeerd kan worden dat in het kader van het aspect ‘externe veiligheid’ geen belem-
meringen worden verwacht op basis van de voorgenomen bedrijfsuitbreiding. 

4.   8. Archeologie 

In 1992 werd het Verdrag van Malta ondertekend door een groot aantal EU-landen, waaron-
der Nederland. Doelstelling van dit verdrag is het veiligstellen van het Europese archeologi-
sche erfgoed. Dit moet onder andere gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Dit 
houdt ondermeer in dat bij de voorbereiding van bestemmingsplannen aandacht moet wor-
den besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische waarden. De uitgangs-
punten van het Verdrag van Malta krijgen hun beslag in de op handen zijnde wijziging van de 
Monumentenwet. Tot de nieuwe Monumentenwet hanteert het rijk archeologisch interimbe-
leid, waarbij verscherpte aandacht voor de bescherming van cultuurhistorische waarden 
wordt gevraagd. Ook de provincie Overijssel hanteert interimbeleid.  
 
De provincie geeft in haar streekplan aan dat het culturele erfgoed en de variatie daarvan 
binnen de provincie sterk bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel. Het culturele 
erfgoed dient volgens de provincie dan ook te worden gekoesterd. In dit kader richt de pro-
vincie zich onder andere op het behoud van het archeologisch erfgoed. Dit betekent dat in 
een vroeg stadium van ruimtelijke planvorming de belangen van de archeologie moet worden 
meegenomen. Uitgangspunt is behoud van het archeologische erfgoed in de bodem ter 
plekke. In beginsel zijn financiële consequenties voor de initiatiefnemer.  
 
Voor het inventariseren van mogelijke aanwezige archeologische waarden is gebruik ge-
maakt van de Cultuurhistorische Atlas van Overijssel. Volgens deze atlas heeft de noordzijde 
van het plangebied een hoge indicatieve waarde en de zuidzijde een lage indicatieve waar-
de. De bodem bestaat ter plekke uit dikke, bruine eerdgronden in de vorm van eenmanses-
sen, omgeven door houtwallen of hagen. De dikke esgrond ligt als een beschermende deken 
over de daaronder eventueel aanwezige archeologische waarden.  
 
Door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, onder begeleiding van RAAP Ar-
cheologisch Adviesbureau, is een booronderzoek verricht op de locatie van Van Lenthe. Op 
basis van dit onderzoek is aangetoond dat op grond van de aanwezigheid van een aanzien-
lijke hoeveelheid archeologische indicatoren en het redelijk intacte bodemprofiel het mogelijk 
wordt geacht dat er nog intacte archeologische resten in de bodem aanwezig zijn.  De aan-
wijzingen zijn echter te gering om een proefsleuvenonderzoek aan te bevelen. Het wordt wel 
aanbevolen toekomstige bodemverstorende activiteiten archeologisch te laten begeleiden. 
 
Door in plaats van de bodemlaag af te graven de afdekverharding iets hoger aan te leggen 
en geen bodemverstorende werkzaamheden uit te voeren worden de eventueel aanwezige 
archeologische waarden niet aangetast en is geen uitgebreid archeologisch onderzoek ver-
eist. Bovendien heeft de aanwezigheid van verharding in het plangebied een conserverende 
werking. Dit komt ten goede aan de bescherming  van de eventueel aanwezige archeologi-
sche waardevolle elementen in de bodem. In bijlage 6 is een doorsnede van het terrein op-
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genomen waarop te zien is hoe de bovenste lagen zijn opgebouwd en hoe de verharding 
wordt aangelegd. Deze doorsnede is gekoppeld aan de plankaart en vastgelegd in de voor-
schriften. Op die manier wordt gewaarborgd dat de verharding wordt aangelegd op de ma-
nier zoals hierboven omschreven. 
In een brief van 25 november 2004 heeft de provinciaal archeoloog aangegeven dat uit ar-
cheologisch oogpunt geen bezwaar bestaat tegen de realisering van het bestemmingsplan 
conform de genoemde dwarsdoorsneden. In een brief van 11 januari 2006 heeft de provinci-
aal archeoloog de inhoud van de eerdere brief nog eens herbevestigd (zie bijlage 7).  
 
Het aspect ‘archeologie’ levert dan ook geen belemmeringen op voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan.  

4.   9. Ecologie 

Het ecologische beleidskader in ons land wordt gevormd door de Natuurbeschermingswet 
1998 en de Flora- en faunawet. Respectievelijk hebben deze wetten betrekking op de be-
scherming van waardevolle gebieden en van waardevolle soorten. Daarnaast speelt bij ge-
biedsbescherming de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) een belangrijke rol en ook de na-
tuur buiten de EHS verdient aandacht. De gevolgen van de ontwikkelingen in het plangebied 
zijn in mei 2007 onderzocht door Ecogroen Advies uit Zwolle (zie bijlage 8). In het rapport 
worden ten aanzien van gebiedsbescherming en soortbescherming de volgende conclusies 
getrokken. 
 
• Gebiedsbescherming 
In de Natuurbeschermingswet 1998  is de bescherming geregeld van Vogelrichtlijngebieden 
en Habitatrichtlijngebieden (tezamen Natura 2000-gebieden) en van de Beschermde Na-
tuurmonumenten.  
 
Habitatrichtlijngebied ‘Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht’ ligt op een afstand van circa 5,3 
kilometer. Gezien de afstand, de terreingesteldheid en de relatief beperkte aard van de in-
greep zijn, als gevolg van de beoogde plannen, geen negatieve effecten op de beschermde 
natuurwaarden van het Habitatrichtlijngebied te verwachten  
 
Het Vogelrichtlijngebied ‘Uiterwaarden IJssel’ ligt op circa 6,5 kilometer. Gezien de afstand, 
de relatief beperkte aard van de ingreep en omdat het gebied zelf geen waarde heeft voor de 
relevante vogelsoorten, zijn negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het 
Vogelrichtlijngebied niet te verwachten. Het aanvragen van een vergunning in het kader van 
de Natuurbeschermingswet is niet aan de orde. 
 
Het dichtst bij het plangebied gelegen Beschermde Natuurmonument bevindt zich in de ui-
terwaarden van de IJssel, op een afstand van circa 6,7 kilometer. Gezien de afstand worden 
geen effecten verwacht die de natuurlijke kenmerken van dit gebied wezenlijk zullen aantas-
ten.  
 
Volgens het Streekplan Overijssel 2000+ en het Groenloket Overijssel ligt de locatie niet in of 
nabij de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Het meest nabijgelegen PEHS-
gebied ligt op een afstand van 1 kilometer. Gezien de afstand en de beperkte aard van de 
ingreep kan worden geconcludeerd dat de plannen geen bedreiging vormen voor de natuur-
waarden en het functioneren van de PEHS. 
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Het plangebied behoort volgens het Streekplan niet tot natuur buiten de EHS, zoals ganzen-
foerageer- of weidevogelgebied.  
Het plangebied vormt door het gesloten karakter en de terreinkenmerken slechts zeer be-
perkt een geschikt broedgebied voor weidevogels of foerageergebied voor ganzen of andere 
wintergasten.  
 
• Soortbescherming 
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Hierin is de soortbescherming 
geregeld. Daarnaast geldt voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe om-
geving ‘de zorgplicht’. Dit houdt in dat iedereen dient te voorkomen dat zijn handelen nadeli-
ge gevolgen voor flora en fauna heeft. De zorgplicht geldt altijd, zowel voor beschermde als 
onbeschermde soorten. 
 
In de Flora- en faunawet heeft de overheid van nature in Nederland voorkomende planten- 
en diersoorten aangewezen die beschermd moeten worden. De bescherming houdt in dat 
het verboden is beschermde, inheemse planten te beschadigen en om beschermde, in-
heemse dieren te doden, verontrusten, dan wel hun nesten, holen of andere voortplantings- 
of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen of te verstoren. 
 
In het door Ecogroen opgestelde rapport wordt per aspect aangegeven wat de eventuele ge-
volgen van de geplande ontwikkelingen zijn. De conclusies worden hieronder weergegeven.  
 
Flora 
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het plangebied geen beschermde plantensoorten of plan-
tensoorten van de Rode Lijst aangetroffen. Het aanvragen van ontheffing annex artikel 75 
van de Flora- en faunawet en het verrichten van compenserende maatregelen is voor flora 
niet aan de orde. 
 
Zoogdieren 
Schade aan de strikt beschermde vleermuizen dient te worden voorkomen. Aandachtspunt 
hierbij is het behoud van de nachtelijke donkerheid van het plangebied. Een type verlichting 
dat niet naar de omgeving verstrooid heeft de voorkeur. Het type verlichting wordt niet gere-
geld in een bestemmingsplan. Hierover zullen dan ook afzonderlijke afspraken worden ge-
maakt met de initiatiefnemer.  
 
Bij de planrealisatie zullen exemplaren en verblijfplaatsen van enkele algemene een laagbe-
schermde kleine zoogdieren verloren gaan. Het aanvragen van een ontheffing voor deze 
soorten is hier echter niet aan de orde, omdat de vrijstelling van de verbodsartikelen 9 en 11 
uit de Flora- en faunawet geldt. 
 
Broedvogels 
Werkzaamheden die broedbiotopen van vogels verstoren of beschadigen moeten te allen tij-
den worden voorkomen. Dit is mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in elk ge-
val te starten buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels.  
 
 
 
Reptielen 
De locatie vormt geen vaste verblijfplaats voor de Ringslang. In het geval dat een zwervend 
exemplaar van de Ringslang de locatie zou aandoen, kan deze vluchten wanneer de werk-
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zaamheden zijn opgestart. Schade zal hierbij niet optreden. Het aanvragen van ontheffing in 
het kader van de Flora- en faunawet en het verrichten van compenserende en mitigerende 
maatregelen is in het plangebied voor reptielen niet aan de orde.  
 
Amfibieën, vissen en ongewervelden 
De aanvraag van ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet en het verrichten van 
compenserende en mitigerende maatregelen is in het plangebied voor amfibieën, vissen en 
ongewervelden niet aan de orde.  

4.   10. Water 

• Algemeen 
Naar aanleiding van enkele recente ontwikkelingen in Nederland heeft water meer aandacht 
gekregen. Te denken valt hierbij aan de dreiging van overstromingen enerzijds en de pro-
blematiek van de verdroging anderzijds.  
Ook binnen de ruimtelijke ordening wordt er bij planontwikkeling meer aandacht gevraagd 
voor de invloed van water. Als gevolg hiervan wordt tijdens het vooroverleg een plan voorge-
legd aan het Waterschap. 
 
Er is in de nabije omgeving van het plangebied nauwelijks oppervlaktewater aanwezig en de 
locatie valt niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. De verandering van de be-
stemming heeft voor het gedeelte dat verhard wordt direct invloed op het opnemen van he-
mel- en oppervlaktewater in de bodem. Echter uit toetsing aan het Waterbeleid voor de 21e 
eeuw blijkt dat er geen aanpassingen en/of compensatie hoeft te worden uitgevoerd. 
 
In onderdeel 11.10 van de beschikking Wet milieubeheer wordt beschreven hoe er met het 
afvalwater en oppervlakteverontreiniging moet worden omgegaan. In het geval van Van Len-
the zal het vrijkomende bedrijfsafval- en hemelwater na passage van het percolaatbassin 
worden hergebruikt binnen de inrichting voor de groencompostering en het stofvrij houden 
van terreinoppervlakken. Bij buitengewone weersomstandigheden kan er gebruik worden 
gemaakt van een 6 m3 grote bufferput. Er zijn dusdanige maatregelen genomen dat geen 
bedrijfswater op het oppervlaktewater geloosd kan worden. 
 
• Riolering en  afvalwater 
De gemeente Dalfsen is bezig met een rioleringsplan voor het buitengebied. Op grond van 
landelijke regelgeving moet bepaald worden of aangesloten kan en moet worden op de 
openbare riolering. Dit is afhankelijk van het aantal vervuilingseenheden, maar ook van de 
vraag of er sprake is van nieuwe activiteiten. Het gaat hier niet om een functieverandering 
en/of nieuwe activiteit maar om een uitbreiding van de bestaande bedrijvigheid. In de tweede 
helft van 2003 is langs de Koelmansstraat riolering aangelegd. Het ‘gewone’ huis-tuin-
keuken-afvalwater wordt op deze riolering geloosd. 
 
Al het vrijkomende bedrijfsafvalwater wordt na passage van het percolaatbassin hergebruikt 
bij de inrichting voor de groencompostering en het stofvrij houden van terreinoppervlakten. 
Er zijn maatregelen genomen waardoor het is uitgesloten dat het percolaatwater uit het per-
colaatbassin in de zaksloot kan terecht komen. De overloopleiding van de bufferput naar de 
pompput is voorzien van een terugslagklep. 
 
In de voorschriften bij de milieuvergunning is de bepaling opgenomen dat het vrijkomende 
afvalwater afkomstig van de wasplaats en aftankplaats eerst een olie-/benzineafscheider met 
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coalescentiefilter moet passeren alvorens in het in de beluchtingsvijver (percolaatbassin) 
mag worden gebracht.  

4.   11. Stofhinder 

Ook voor stof kan gemotiveerd worden afgeweken van de afstand zoals die staat vermeld in 
de VNG-brochure. In de milieuvergunning is bepaald dat hinder door stof dient te worden 
voorkomen door het buitenterrein nat te houden, als de weersomstandigheden daartoe aan-
leiding geven. In de milieuvergunning is ook bepaald dat ter voorkoming van stofverspreiding 
bij de opslag van groenafval en compost de opgeslagen stoffen aan tenminste drie zijden 
omgeven moeten zijn door keerwanden, de stoffen moeten worden afgedekt en moeten wor-
den natgehouden. Stofhinder zal eveneens worden voorkomen door de aanleg van een wel 
met beplanting langs de Koelmansstraat. De aanleg van afschermende beplanting is vastge-
legd door het opnemen van de bestemming “Bos” in het voorliggende bestemmingsplan. 
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5. TOELICHTING OP DE VOORSCHRIFTEN 

De voorliggende partiële herziening heeft betrekking op de plankaart en op de voorschriften 
van het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen. De herziene delen van die voorschriften 
worden in de hoofdstuk nader toegelicht. 
 
• Bedrijfsdoeleinden 
De vergroting van het bedrijf met de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” vindt plaats in oostelij-
ke richting. Op de plankaart is een gedeelte van de aangrenzende bestemming “Agrarisch 
Cultuurgebied” gewijzigd in de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” met de aanduiding “agra-
risch hulpbedrijf (ah)”, de aanduiding “tweede bedrijfswoning toegestaan” en de nieuwe aan-
duiding “composteerplaat” . Binnen het gebied dat op de plankaart met deze laatste aandui-
ding is aangegeven, zullen de daadwerkelijke composteeractiviteiten moeten plaatsvinden. 
Met het exact vastleggen van de exacte plek van de composteerplaat wordt de afstand, zo-
als deze volgens de milieuvergunning minimaal moet zijn, planologisch vastgelegd en wordt 
voldaan aan de minimale afstandseis van 100 meter. Buiten deze afstand mag de geurhinder 
de 3 ge/m³ 98 0/00 niet overschrijden.  
 
Naast het composteren mag het bedrijf Van Lenthe op grond van de milieuvergunning ook 
groenafval anderszins bewerken, bijvoorbeeld het verkleinen van houtafval. Dit zal deels ook 
gaan plaatsvinden op het nieuwe terrein. Deze activiteit is niet afzonderlijk aangeduid op de 
plankaart, omdat de activiteit zowel op basis van de milieuvergunning als vanuit planologi-
sche zin overal op het terrein is toegestaan. Het verkleinen van hout gaat gepaard met ge-
luid, echter dit geluid overschrijdt de geluidcontour van het bedrijf niet. Het verkleinen vindt 
ook nu al plaats en past binnen de vastgelegde geluidcontour. 
 
De twee bestaande bedrijfswoningen, met de bestemming “Woondoeleinden”, worden als 
bedrijfswoningen onder de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” gebracht. Met de aanduiding 
“tweede bedrijfswoning toegestaan” wordt de extra tweede bedrijfswoning juridisch geregeld 
en is vastgelegd dat het aantal bedrijfswoningen niet kan toenemen. 
 
Op de gronden waar de uitbreiding van het bedrijf zal plaatsvinden, zal geen bebouwing 
worden gerealiseerd, omdat het maximaal aantal toegestane vierkante meters aan bebou-
wing bij dit bedrijf reeds gerealiseerd is. Door het aangeven van de aanduiding “geen ge-
bouwen toegestaan”, in de vorm van een arcering op de plankaart, wordt de bouw van ge-
bouwen dan ook uitgesloten in het nieuwe deel. Deze aanduiding wordt aan de Bouwvoor-
schriften, lid B, van de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” toegevoegd. Door het opnemen van 
deze aanduiding op de plankaart lijk het alsof er sprake is van een scheiding van het be-
drijfsperceel. Dit is echter niet het geval en de lijn op de kaart heeft niets te maken met mili-
eutechnische redenen. Het gaat louter om het wel of niet toestaan van gebouwen. 
 
Op de plankaart is een doorsnede met de aanduiding “T1 - verwijzing naar tekening 
13283DP1” aangegeven. Deze aanduiding verwijst naar tekening 13283DP1 waarop een 
dwarsdoorsnede van het plangebied is uitgewerkt, die als bijlage 6 bij dit plan is gevoegd. De 
doorsnede is noord-zuid georiënteerd en laat zien waar de keerwanden komen en hoe diep 
de hiervoor benodigde sleuven worden gegraven. Verder is aangegeven hoe de oppervlakte-
verharding zal worden aangelegd. Deze dwarsdoorsnede is opgenomen ten behoeve van 
het beschermen van eventuele archeologische waarden in de bodem. Door tekening 
13282DP1 onderdeel van de plankaart te maken, krijgt deze dezelfde status als de plan-
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kaart. Hierdoor wordt het mogelijk het voorgestelde op de plankaart af te dwingen en waar 
nodig handhaven te kunnen optreden. 
 
Het aanleggen van geluidwerende voorzieningen is opgenomen in de doeleindenomschrijven 
van de bestemming en in de bouwvoorschriften. Hiermee wordt de aanleg van de geluidwal 
planologisch mogelijk gemaakt. 
 
De genoemde aanduidingen worden opgenomen in de doeleindenomschrijving van de be-
stemming “Bedrijfsdoeleinden”. 
Het op de plankaart aangegeven maximaal te bebouwen oppervlak van 2850 m2 ten behoe-
ve van de bedrijfsgebouwen en de voor “Bedrijfsdoeleinden” geldende voorschriften blijft ge-
handhaafd. 
 
• Bos 
Aan de strook langs de noord-oostzijde van de uitbreiding, bedoeld voor groen, waarmee de 
uitbreiding landschappelijk wordt ingepast, is de bestemming “Bos” toegekend. In deze be-
stemming mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
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6. UITVOERBAARHEID 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het voorliggende bestemmingsplan plan zal in het kader van het Overleg ex artikel 10 Bro 
worden voorgelegd aan de provincie Overijssel en de VROM-Inspectie. Gezien het verloop 
van de vorige procedure acht de gemeente het niet noodzakelijk vooroverleg te voeren met 
andere instanties en om een mogelijkheid tot inspraak te bieden.  
 
Zowel de provincie Overijssel als de VROM-Inspectie hebben in hun reactie aangegeven dat 
de beoordeling van het plan hun geen aanleiding gaf tot het maken van opmerkingen. 
 
Het ontwerpplan heeft gedurende zes weken vanaf 5 december 2007 tot en met 16 januari 
2008 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn de volgende reacties, op volgorde 
van binnenkomst,  binnengekomen: 

1. Publiekrechtelijk Adviesbureau Deunk, namens de heer en mevrouw Van der Zan-
den-Koops, Koelmansstraat 72, 7722 LZ Dalfsen en de heer en mevrouw Broeks-
Klink, Koelmansstraat 70a, 7722 LZ Dalfsen; 

2. Natuur en Milieu Overijssel, mede namens Landschap Overijssel,  ir. J.B.M. de Vrie-
ze, Stationsweg 3, 8011 CZ Zwolle. 

 
De zienswijzen zijn binnen de genoemde termijn van de terinzagelegging van het ontwerp-
plan binnengekomen en zijn derhalve ontvankelijk. 
 
Ingediende zienswijze namens familie Broeks-Klink e n familie Van der Zanden-Koops: 
wonende Koelmansstraat 70/70a en 72 

I. Gedeputeerde Staten hebben geen nieuw besluit omtrent goedkeuring van het 
bestemmingsplan genomen naar aanleiding van de afspraak met betrekking tot 
het bestemmingsplan. Dit is in strijd met de WRO.  

II. bovenstaande is niet conform het tot nu toe ingenomen en bij belanghebbenden 
kenbaar gemaakte standpunt van GS. 

 
1. Er is sprake van een niet functioneel aan de groene ruimte gebonden nieuwe be-

drijfsactiviteit. Er is sprake van een uitbreiding van 340% van het aanwezige bedrij-
venterrein bestemd voor AH ten behoeve van de komst van een nieuwe composteer-
inrichting. Het streekplan biedt de mogelijkheid tot een afwijkingsprocedure, gelet op 
paragraaf 4.2.3.8 uit het streekplan dient dit in ieder geval kleinschalig te zijn. Ook 
van belang dat het hierbij gaat om activiteiten van lokale schaal. Er wordt niet vol-
daan aan de in het streekplan genoemde voorwaarden 

2. De hoofdlijn van het beleid is de versterking van de landschappelijke kwaliteit en be-
scherming van het cultureel erfgoed. In het streekplan staat als hoofdkoers vermeld: 
‘het behoud van kenmerkend natuurlijk reliëf, bijzondere bodems, behoud en herstel 
van patronen van beplantingselementen en behoud van karakteristieke openheid’ 
(kaart 10: archeologische waarden, kaart 12: historisch landschap). Verder heeft de 
gemeenteraad een hoge beschermingsgraad aan het gebied gekoppeld.  

3. De milieuaspecten worden onvoldoende tot uitdrukking gebracht: 
a. Er wordt gebruik gemaakt van een geluidsonderzoek uit 2001, vrachtwagens 

rijden 10 km/u, wat onrealistisch is; 
b. Er worden in de bij het bestemmingsplan behorende bijlagen verschillende 

aantallen vervoersbewegingen door vrachtwagens genoemd; 
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c. Er wordt gebruik gemaakt van verkeerstelgegevens van de gemeente uit 2002 
en 2003; 

d. Er is geen toetsing aan de vanaf november 2007 nieuwe milieuwetgeving met 
betrekking tot de luchtkwaliteit; 

e. Er is uitgegaan van 30 meter afstand, terwijl de werkelijke afstand 20 meter is; 
4. De afstanden tussen het bestemmingsvlak en de woningen Koelmansstraat 70/70a 

en 72 bedragen respectievelijk ruim 60 en 70 meter. Hierbij wordt gewezen op een 
uitspraak van de Abrs waarbij uitgegaan dient te worden van de bouw- en gebruiks-
mogelijkheden van het bestemmingsplan. Het gaat om een ruimtelijke afweging, niet 
om een milieuhygiënische afweging. Het ruimtelijk plafond ontbreekt in het bestem-
mingsplan, wat betekent dat er een groter composteerbedrijf zich zou kunnen vesti-
gen. Er kan niet voorkomen worden dat er GTF afval wordt verwerkt. 

a. Er wordt geen garantie gegeven voor een verantwoord leefklimaat van de wo-
ningen Koelmansstraat 70/70a en 72. Er is geen goede ruimtelijke ordening. 
Ook de feitelijke bedrijfswoning dient te worden meegenomen (Abrs) 

b. Het bedrijf zit op dit moment op slot: er zijn geen toekomstige mogelijkheden. 
Dit is in strijd met een goede ruimtelijke ordening: een bedrijf moet zich kun-
nen uitbreiden.  

5. Behalve 20.000 ton composteeractiviteiten worden er ook 12.000 ton houtafval ver-
werkt. Hierdoor worden de afstanden met betrekking tot geur en stof verhoogd tot 
200 meter. Bovendien is er sprake van een Mer beoordelingsverplichting.  

6. Uitbreiding vindt plaats aan alle kanten van het bedrijfsterrein. Verder vindt er op het 
terrein ook aanvoer en opslag plaats van verontreinigde grond- en bouwstoffen. Hier-
door voldoet de publicatie niet aan de gestelde eisen (zakelijke inhoud van het be-
sluit). 

7. Medewerking aan de uitbreiding is in strijd met de provinciale handreiking en beoor-
deling ruimtelijke plannen: nieuwvestiging van niet-agrarische bedrijven in het buiten-
gebied wordt niet toegestaan.  

8. Er kunnen in de bodem archeologische waarden aanwezig zijn: advies met grond-
werkzaamheden. Hiervoor worden geen garanties gegeven. 

9. Het bestemmingsplan geeft aanleiding tot rechtsonzekerheden en tot niet verant-
woorde bouw- en gebruiksactiviteiten op een niet verantwoorde locatie.  

 
Ingediende zienswijze Natuur & Milieu Overijssel (m ede namens Landschap Overijs-
sel) 

10. Een composteringsbedrijf is niet gebonden aan de groene ruimte en vestiging op de-
ze locatie is ongewenst. Legalisering en uitbreiding dienen afzonderlijk te worden be-
schouwd en gemotiveerd. Hiervan is in het ontwerpbestemmingsplan geen sprake.  

11. Het streekplan bepaalt dat nieuwe bebouwing en grondgebruiksvormen die niet func-
tioneel zijn gebonden aan het landelijk gebied hierin in principe niet toelaatbaar zijn 
en met kracht worden tegengegaan in verband met het tegengaan van verdere niet 
functionele verstening van het buitengebied. De provincie stelt verder in de handrei-
king dat positief bestemmen van illegale niet agrarische bedrijven geen automatisme 
is. 

12. Een wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de bedrijfsuitbreiding heeft 
tot gevolg dat de landschappelijke kwaliteit wordt aangetast. De waarden ‘reliëf’ en 
‘landschapselementen’ dienen richtinggevend te zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. 
Deze lijn komt overeen met het gestelde in het bestemmingsplan buitengebied.  

13. De landschappelijke betekenis komt ook tot uiting in het Streekplan:  
a. Kaart 8: ‘karakteristiek waardevol landschap’ en ‘besloten kleinschalig land-

schap’;   
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b. Kaart 9: aardkundige waarden; 
c. Kaart 11: landgoederenzone;  
d. Kaart 12: historisch landschap, waardevolle oudere landschappen.  

In het ontwerpplan wordt onvoldoende waarde toegekend aan de bijzondere 
kwaliteiten van het gebied.  

 
Reactie gemeente 
Ad I en II. 
Bij besluit van 19 april 2006, nummer 200501279/1, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
d.d. 14 december 2004 vernietigd. Dat betrof de goedkeuring van het door de raad van Dalf-
sen op 24 mei 2004 vastgestelde bestemmingsplan: 3e partiële herziening van het bestem-
mingsplan Buitengebied Dalfsen, Koelmansstraat 73 uit 2004. Gedeputeerde Staten van 
Overijssel zijn nog gehouden terzake een hernieuwde beslissing te nemen (omtrent niet-
goedkeuring). De provincie heeft evenwel inmiddels met de gemeente Dalfsen afgestemd 
dat het op die zaak betrekking hebbende (doorvernietigings)besluit zal worden genomen, te-
gelijkertijd met een hernieuwde beslissing omtrent goedkeuring van de 3e partiële herziening 
bestemmingsplan Buitengebied, Koelmansstraat 73 Hoonhorst uit 2007/2008. Uit deze ont-
stane situatie en vertraging vloeien overigens voor de indieners van zienswijzen geen nade-
len voort. De eerdere status quo blijft immers ongewijzigd gehandhaafd.  
 
Het is daarnaast juist dat een zogenaamde artikel 30 WRO-herziening van het ontwerp-
bestemmingsplan in november 2005 in de inspraak is gebracht. Die reparatoire herziening 
was gebaseerd op de eerdere partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 
Dalfsen, Koelmansstraat 73, vastgesteld in 2004. Omdat de bestuursrechter de goedkeuring 
van de 3e partiële herziening uit 2004 begin 2006 heeft vernietigd, is die reparatoire herzie-
ning op grond van artikel 30 WRO niet verder in procedure gebracht. Reparatie van een niet-
goedgekeurde wijziging van het bestemmingsplan heeft geen enkele zin. 
 
Ad 1, 10 en 11. 
Bij de vernietiging van de goedkeuring van de 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied 
Dalfsen, Koelmansstraat 73 uit 2004 heeft de bestuursrechter overwogen dat de composte-
ringsactiviteit in juridisch-planologische zin als een nieuwe grondgebruiksvorm moet worden 
aangemerkt, aangezien deze activiteit niet als zodanig bestemd was. Paragraaf 4.2.3.8 uit 
het Streekplan Overijssel terzake van uitbreiding van bestaande gebruiksvormen is hierop 
dan ook volgens de bestuursrechter niet van toepassing. Bovendien gaat het volgens die pa-
ragraaf uit het Streekplan slechts om beperkte uitbreiding van bestaande gebruiksvormen. 
Conclusie uit die procedure is derhalve dat bij vaststelling en goedkeuring van het composte-
ringsplan Koelmansstraat 73 een streekplanafwijkingsprocedure moet worden gevolgd. 
 
Aan de gemeente Dalfsen wordt voorts handelen in strijd met de Handreiking en beoordeling 
ruimtelijke plannen van de provincie Overijssel verweten. Gewezen zij dezerzijds op de sta-
tus van de Handreiking. Deze kan volgens paragraaf 1.3 “status” nooit het streekplanbeleid 
terzijde schuiven. In de Handreiking wordt het streekplan daar waar nodig geconcretiseerd. 
Afwijking van het streekplan en van de daarmee in lijn liggende handreiking kan alleen door 
de procedure tot herziening, afwijking of uitwerking van het streekplan. Zoals gesteld door-
loopt het onderhavige plan de afwijkingsprocedure van het streekplan. Rechtstreekse toet-
sing aan de Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen is in dit stadium dan ook niet aan 
de orde. 
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Verder blijkt uit het Streekplan dat het toestaan van een uitbreiding die de grenzen uit de 
Handleiding en beleidsregels te buiten gaat als een afwijking van het Streekplan zal worden 
aangemerkt. Hierop zijn de regels als gegeven in hoofdstuk 5.5 van het Streekplan van toe-
passing. Paragraaf 4.2.3.8 van de handleiding is hierop niet van toepassing.  
 
Ad 2, 12 en 13. 
Het is juist dat de voorliggende partiële herziening in strijd is met het bestemmingsplan Bui-
tengebied 1998. Om die reden wordt juist een herzieningsprocedure gevolgd. In paragraaf 
2.3 van de partiële herziening wordt uitgebreid aandacht besteed aan de inpassing van de 
activiteiten in het landschap. Plankaart, bestemming, inrichting en gebruik geven tezamen 
met de voorschriften voldoende garantie dat na doorvoering van de toegestane veranderin-
gen in het gebied ter plaatse, aangesloten zal worden bij de kwaliteiten van het onderhavige 
gebied. Dat betreft onder meer de ligging van de aardewal, de beplanting en het reliëf. 
 
De kwaliteiten van het gebied zullen overeenkomstig het landschapsplan, aansluitend bij de 
bestemmingsregeling, worden hersteld en versterkt. Het gaat daarbij overigens alleen om de 
oostzijde en in beperkte mate de zuidzijde. 
 
Aan de archeologische onderzoekswensen is voldaan. Verwezen zij naar paragraaf 4.8 van 
de toelichting bij de 3e partiële herziening 2007/2008. Bovendien wordt bij de uitvoering van 
de werkzaamheden ook met dit belang uitdrukkelijk rekening gehouden. Aldus ligt ook in dit 
aspect geen belemmering om medewerking te verlenen aan het ruimtelijke initiatief van 
groenrecycling. 
 
Verder kan gesteld worden dat het uitzicht op het essenlandschap door het plan niet wordt 
belemmerd. Het essenlandschap ligt meer ten noorden en noord-oosten van de woning van 
belanghebbenden en niet tegenover de woning waar het plangebied ligt. De karakteristieke 
glooiingen in het landschap komen voornamelijk langs de Koelmansstraat richting Hoonhorst 
voor. Het plangebied valt daar niet onder. 
Het gebied wordt aangemerkt als ‘aardkundig waardevol’ van provinciaal- en regionaal be-
lang. Hierbij zijn nieuwe ontwikkelingen op voorhand niet uitgesloten. Wel moet bij de plan-
vorming en -uitvoering zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de aardkundige 
waarden, waarbij maatwerk is vereist1. Er is geen sprake van aantasting van het essenland-
schap, dan wel overige aanwezig reliëf. 
 
Ad 3.  
Wat betreft de afweging van diverse milieuhygiënische aspecten zij verwezen naar paragraaf 
4 van de toelichting bij het bestemmingsplan 3e partiële herziening 2007/2008. Daaruit blijkt 
dat met de exacte aanduiding van de composteerplaat niet voor aantasting van het goede 
woon- en leefklimaat van de verspreid in de omgeving voorkomende burgerwoningen be-
hoeft te worden gevreesd. Deze ligt op 140 m van de dichtst bijzijnd gelegen woning aan de 
Koelmanstraat 70/70 a vandaan. In dit verband zij nog gewezen op de uitspraak van de be-
stuursrechter van 19 april 2006, waarin deze uitdrukkelijk heeft overwogen dat uitgegaan 
mag worden van de in de NER neergelegde indicatieve afstand van 100 meter, gelet op het 
bijzondere karakter van deze richtlijn ten opzichte van de VNG-brochure Bedrijven en milieu-
zonering.  
Terzijde zij nog opgemerkt dat bewerking van GFT-afval ter plaatse niet aan de orde is en 
dan ook niet is vergund.  
 

                                                 
1 Zie Streekplan 2000+ kaart 9 ‘aardkundige waardevolle gebieden’ + tekst. 
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Ad a, b en c. 
In het geluidsonderzoek is een gemiddelde rijsnelheid van 10 kilometer per uur op het terrein 
aangehouden, wat een reële snelheid is op een bedrijfsterrein. Verder blijkt in het onderzoek 
dat er voor de aan- en afvoer van vrachtverkeer respectievelijk 75 en 33 vrachtwagens per 
dag worden aangehouden. Het genoemde aantal van 216 is niet het aantal gebruikte ver-
voersbewegingen.  
 
Verder blijkt uit archiefonderzoek binnen de gemeente dat de verkeerstelgegevens uit 2002-
2003 en 2006 vergelijkbaar zijn. Wanneer de gegevens nader worden bekeken valt op dat 
het onderzoek uit 2002 zelfs hogere verkeersbewegingen heeft. De gegevens gebruikt voor 
het akoestisch onderzoek zijn derhalve actueel. Beide gegevens zijn bijgevoegd. Verder 
wordt in het onderzoek luchtkwaliteit voor het jaar 2007 uitgegaan van maximaal 1000 mo-
torvoertuigen, wat nog een ruim uitgangspunt is.  
 
Ad d. 
Toen het besluit Luchtkwaliteit is gewijzigd naar Wet Luchtkwaliteit zijn de normen één op 
één overgenomen. Het onderzoek is derhalve correct uitgevoerd.  
 
Ad e. 
Indiener geeft aan dat de afstand van de woning Koelmansstraat 70/70a tot de openbare 
weg 20 meter is, maar in het onderzoek luchtkwaliteit staat dat deze afstand 30 meter be-
draagt. Dit is niet juist. In het onderzoek luchtkwaliteit is de luchtkwaliteit bepaald ter hoogte 
van de Koelmansstraat 70/70a op 30 meter uit de as van de Koelmansstraat. De afstand van 
de woning tot de weg wordt niet vermeld. Wel is het zo dat de afstand van de woning tot de 
as van de weg circa 22 meter is. 
 
Ad 4 en 9. 
Anders dan in de zienswijzen wordt gesteld, bevat het bestemmingsplan wel een ruimtelijk 
plafond. Die bovengrens voor composteeractiviteiten wordt gevormd door de composteer-
plaat en de afstand tot de omliggende burgerwoningen. Tot 20.000 ton compost is een af-
stand van 100 meter een harde grens. De Ner geeft aan dat bij een jaarproductie tot 20.000 
ton groenafval de resterende hinder op een afstand van ten minste 100 meter aanvaardbaar 
geacht kan worden. De woningen Koelmansstraat 70/70a en 72 zijn gelegen op circa 150 
meter afstand van de composteringslocatie i.c. de composteerplaat, gemeten vanuit het mid-
den van de plaat. Gerekend vanaf de zijkanten van de plaat is de afstand nog ten minste 135 
meter. 
 
Wordt er meer dan 20.000 ton gecomposteerd, dan wordt die afstand vergroot tot 200 meter 
of meer.  
De plaatselijke situatie in combinatie met de planologische regeling laat derhalve geen uit-
breiding van de composteeractiviteit toe. Verder wordt verwezen naar onze reactie onder ad 
3.  
 
Van Lenthe V.O.F. heeft in de aanvraag verzocht om nagenoeg alle soorten groenafval te 
composteren, met uitzondering van GFT. De provincie is van mening dat de maatregelen 
(zoals beschreven in de vergunningsaanvraag en in de voorschriften) voldoende zijn om on-
aanvaardbare geurhinder te voorkomen. 
 
Ad 5. 
Het bevoegd gezag voor het verlenen van de milieuvergunning, de provincie, rekent voor 
houtafval geen geur. Al het aangevoerde houtafval wordt na verkleining direct weer afge-
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voerd naar afnemers voor verdere verwerking ten behoeve van verbranding en toepassing in 
bijvoorbeeld biocompostfilters, kortom tot herbruikbare producten. Vergunningaanvrager 
heeft nadrukkelijk aangegeven dat maximaal 20.000 ton groenafval wordt ingezet voor com-
postering. Er mag maximaal 20.000 ton gecomposteerd worden.  
 
De provincie heeft de aanvraag om vergunning getoetst aan de wettelijke regels, het PMB 
2000+ en aan de (provinciale) Beleidsnotitie Groenafval (d.d. januari 1997). De te verwach-
ten geuremissies zijn mede getoetst aan de Ner. De provincie heeft geconcludeerd dat de 
geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt door het bepaalde in de aan deze 
beschikking te verbinden voorwaarden. 
 
Ad 6. 
De bouw van een wagenloods is volgens de huidige plannen niet aan de orde. De beoogde 
geluidsmuur komt alleen aan de zuidzijde om de woning aan de Logterweg 3 af te schermen.  
De gepubliceerde toelichting (“Het plan moet de uitbreiding van de composteeractiviteiten bij 
het agrarisch hulpbedrijf van Van Lenthe V.O.F. aan de Koelmansstraat mogelijk maken.”) 
wordt gezien als voldoende toelichting van het besluit.  
 
Ad 7. 
Afwijking van het streekplan en van de daarmee in lijn liggende handreiking kan alleen door 
de procedure tot herziening, afwijking of uitwerking van het streekplan. Het onderhavige plan 
doorloopt de afwijkingsprocedure van het streekplan. Rechtstreekse toetsing aan de Hand-
reiking en beoordeling ruimtelijke plannen is in dit stadium dan ook niet aan de orde. 
 
Ad 8. 
Aan archeologische onderzoekswensen is voldaan. Verwezen zij naar paragraaf 4.8 van de 
toelichting bij de 3e partiële herziening 2007/2008. Bovendien wordt bij de uitvoering van de 
werkzaamheden ook met dit belang uitdrukkelijk rekening gehouden. Er ligt ook in dit aspect 
geen belemmering om medewerking te verlenen aan het ruimtelijke initiatief van groenrecy-
cling. 
 
Conclusie 
De binnen de gestelde termijn binnengekomen zienswijzen voldoen aan de ontvankelijk-
heidstoets. De zienswijzen leiden niet tot het stopzetten van de procedure. Na deze periode 
volgt het vaststellings- en goedkeuringstraject. 
 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

De uitbreiding van het bedrijf Van Lenthe betreft een particulier initiatief en de gemeente gaat 
er dan ook vanuit dat er wordt gewerkt met een sluitende begroting. Voor dit project is de 
gemeente niet de financiële eindverantwoordelijke. 
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Voorschriften 
Artikel 13 “Bedrijfsdoeleinden” met de aanduiding “agrarisch hulpbedrijf” (ah) en de aandui-
ding “tweede bedrijfswoning toegestaan” en artikel 5 “Bos” van het vigerende bestemmings-
plan Buitengebied Dalfsen worden op de plankaart, binnen de herzieningsbegrenzing, van 
toepassing verklaard. Met dien verstande dat de voorschriften behorende bij de bestemming 
“Bedrijfsdoeleinden” worden aangevuld en aangepast met: 
 
• lid A, sub 1 , de aanduiding: “composteerplaat”, voor de uitoefening van het composteren 

van groenafvalcomponenten; 
 
• lid A, sub 1: met daarbijbehorende gebouwen, andere-bouwwerken, geluidwerende voor-

zieningen, terreinen en erven en met dien verstande dat per bouwperceel ten hoogste 1 
bedrijf is toegestaan; 

 
• lid B, sub 1, lid e: geen gebouwen mogen worden opgericht, voor zover de plankaart is 

voorzien van de aanduiding “geen gebouwen toegestaan”; 
 
• lid B, sub 3: andere-bouwwerken  geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt 6,50 m; 
 
• lid B, sub 4: andere bouwwerken geldt, dat deze opgericht zullen worden conform de 

dwarsdoorsnede zoals opgenomen in bijlage 6, voor zover de gronden op de plankaart 
zin voorzien van de aanduiding “T1 - verwijzing naar tekening 13283DP1”. 

 
Voor het overige zijn de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, zoals 
deze is vastgesteld op 28 september 1998 en is goedgekeurd door GS op 10 mei 1999, op 
deze herziening van toepassing.  
 
Titel 
 
Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als de voorschriften behoren bij de “3e partië-
le herziening Bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen”, Koelmansstraat 73 Hoonhorst”.  
 
Vastgesteld door de Raad in de vergadering  d.d ……………. 2007, te Dalfsen 
 
de voorzitter,     de griffier, 



 

 

 
 

Plankaart 


