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1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de bestemmingsplanherziening en de ligging en be-
grenzing van het plangebied aangegeven.  

 
 
1.1 Algemeen  
 

Voor de uitbreiding van de kern Oudleusen is in november 1998 het bestemmingsplan “Mul-
dersveld” vastgesteld en vervolgens goedgekeurd op 12 februari 1999 (RWB/1998/1076). In 
dit plan is uitbreiding van de kern Oudleusen met de bestemming woondoeleinden (met de 
daarbijbehorende groen- en verkeersvoorzieningen) planologisch geregeld. 
 
Oudleusen is een kleine kern waar beperkt gebouwd mag worden zodat de kavels gefaseerd 
worden uitgegeven. In het bestemmingsplan “Muldersveld” is een juridisch bindende fasering 
opgenomen voor het aantal woningen dat mag worden gebouwd. Deze fasering is als volgt: 

• 1e fase 1998 t/m 2003:  20 woningen 
• 2e fase 2004 t/m 2007:  10 woningen 
• 3e fase vanaf 2008: 17 woningen 

 
Momenteel zijn de eerste en tweede fase gerealiseerd. Hierdoor is het nodig om met de voor-
bereidingen te beginnen voor de derde fase. Doordat het betreffende gebied in het bestem-
mingsplan Muldersveld de bestemming agrarische doeleinden heeft gekregen is besloten door 
middel van een nieuw bestemmingsplan woningbouw mogelijk te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2   De bij het plan behorende stukken 
 

Het bestemmingsplan “Uitbreidingslocatie Muldersveld” bestaat uit de volgende stukken: 
• Plankaart; 
• Voorschriften. 
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2 Beleid 
 

In dit hoofdstuk wordt het relevante rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid ten 
aanzien van de ruimtelijke structuur en de functionele structuur opgenomen.  

 
 
2.1   Europees- en rijksbeleid 

 
De Nota Ruimte is op 17 januari 2006 aangenomen door de Eerste Kamer. Deze nota kent 
vier algemene doelen:  
• Versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland;  
• Bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland (bevordering leefbaarheid en 

economische vitaliteit in stad en land);  
• Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden (behouden en 

versterken natuurlijke, landschappelijke en culturele waarden);  
• Borging van de veiligheid.  
 
Motto is 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. In de Nota Ruimte geeft het kabinet aan wel-
ke waarden overal ten minste gegarandeerd worden (de basiskwaliteit) en voor welke ruimte-
lijke structuren het rijk een grotere verantwoordelijkheid heeft (de Ruimtelijke Hoofdstructuur).  
 
Uit de Nota Ruimte blijkt dat er geen strijdigheden zijn met de voorgenomen ontwikkeling van 
de gemeente Dalfsen. Het plan past binnen de in de nota genoemde opvang van natuurlijke 
bevolkingsaanwas. Elke gemeente heeft de mogelijkheid om zoveel woningen te kunnen laten 
bouwen als overeenkomt met hun natuurlijke bevolkingsaanwas. In de volgende paragrafen 
wordt nader ingegaan op het relevante beleid. 

 
 
2.2   Provinciaal Beleid 
 
2.2.1 Streekplan Overijssel 2000+ 

De uitbreiding van het plan “Muldersveld” valt binnen de bestaande komgrenzen van Oudleu-
sen. Op de streekplankaart van het Streekplan 2000+ van de herziening wonen 2005 van de 
provincie Overijssel valt het plangebied binnen de bestaande provinciale bebouwingscontour. 
In de plattelandsgemeenten moeten de beleidsplannen vooral gericht zijn op de eigen wo-
ningvraag. Het gaat daarbij primair om starters, ouderen en mensen die door hun werk zijn 
aangewezen op een kern. Het bestemmingsplan past hiermee binnen de aanwijzingen uit het 
streekplan. 

 
2.2.2 Nota Woonvisie 

In december 2002 is door Gedeputeerde Staten de Nota Woonvisie Overijssel vastgesteld. In 
deze nota wordt voor de komende jaren het woonbeleid voor de provincie Overijssel beschre-
ven. In een onderdeel van deze nota is de contingentering voor de Overijsselse gemeenten 
opgenomen. Daarnaast worden de woonwensen van de bewoners beschreven gericht op de 
diversiteit in woningaanbod. Deze nota heeft geen invloed op het aantal woningen dat via dit 
uitwerkingsplan wordt uitgegeven. 

 
 
2.3   Gemeentelijk Beleid 
 
2.3.1 Structuurplan Oudleusen 

In 1981 is door de gemeente Dalfsen een structuurplan vastgesteld waarbij als uitbreidings-
richting gekozen is voor het gebied ten noorden van Oudleusen. Het bestemmingsplan Mul-
dersveld (1998) is een concrete uitvoering van die beleidsvisie. In dit bestemmingsplan is het 
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huidige plangebied meegenomen. Het gebied heeft in dit plan echter een agrarische bestem-
ming gekregen, op aanwijzing van de provincie in verband met contingenten.  
 

2.3.2 Beleidsnota wonen Dalfsen 
De uitgifte van de kavels is geregeld via het vastgestelde nieuwe uitgiftesysteem voor de ge-
meente Dalfsen. Bij de uitgifte wordt rekening gehouden met de wensen van de (toekomstige) 
bewoners in Oudleusen. Hierover vindt overleg plaats met Plaatselijk Belang Oudleusen. Bij 
het maken van de verkaveling wordt rekening gehouden met de conclusies uit de Beleidsnota 
Wonen. Daarbij wordt extra aandacht geschonken aan de uitgifte van kavels en woningen 
voor starters en senioren. Naast deze doelgroepen zal er voldoende aandacht moeten zijn 
voor de huishoudens die binnen de gemeente willen verhuizen (de doorstromers).  
 

2.3.3 Structuurplan Dalfsen/Hoonhorst/Oudleusen 2000 
Om in een vroegtijdig stadium inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en de ontwikkelingsmoge-
lijkheden van de gemeente Dalfsen is in 2000 een structuurplan vastgesteld voor de dorpen 
Dalfsen, Hoonhorst en Oudleusen. In dit structuurplan gaat het met name om de vraag waar 
en in welke omvang de uitbreiding van wonen en werken zal moeten plaatsvinden in de perio-
de tot 2015.  
 
Uit het structuurplan blijkt dat Oudleusen een compacte kern is, met scherpe grenzen in een 
open agrarisch gebied. Toekomstige uitbreidingsmogelijkheden zijn er ten noorden en oosten 
van de kern. In het structuurplan is de woonwijk Muldersveld al opgenomen als ‘in uitvoering 
zijnde uitbreidingsgebied voor woondoeleinden’. Inmiddels is in 2006 het structuurplan voor 
het gebied ten noorden van Muldersveld vastgesteld. Het is de bedoeling dat wanneer Mul-
dersveld in zijn geheel is gerealiseerd hier een nieuw woongebied wordt gecreëerd. In het ge-
bied zal ruimte zijn voor circa vijftig woningen.  
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Locatie van het plangebied binnen de gemeente (links) en binnen het dorp Oudleusen (rechts) 

N.H. kerk

school

w.i.u.

3 Onderzoek 
 
3.1   Beschrijving van de huidige situatie 

 
Het dorp Oudleusen is gelegen in een zeer vlak dekzandgebied. Ten zuiden van de Hessen-
weg komt wat meer reliëf voor, in de vorm van dekzandruggen en essen met wat steilranden. 
Ten noorden van de Hessenweg is sprake van een eenvormige dekzandvlakte. De omgeving 
van Oudleusen bestaat uit een grootschalig agrarisch productiegebied. Met het oog op land-
schappelijke en natuurlijke waarden van het agrarische gebied om de kern is geen sprake van 
een waardevol of kwetsbaar gebied. 

 
Oudleusen als kern is ontstaan in de periode dat het grootschalige heidegebied ten noorden 
van de Hessenweg is ontgonnen; de omgeving kan landschappelijk dan ook worden gekarak-
teriseerd als een grootschalig heideontginningslandschap. De opzet en verkaveling van het 
gebied is sterk rationeel; de wegenstructuur is hierbij kenmerkend. Hessenweg, Dommelerdijk 
en Muldersstraat vormen de scherpe grenzen aan respectievelijk zuid-, west- en oostzijde van 
de kern. Aan de noordzijde van de kern is sprake van een landschappelijk markante grens 
tussen agrarisch gebied en kern, bestaande uit een rij eikenbomen. Samengevat is er sprake 
van een compacte kern met scherpe grenzen in een open agrarisch gebied. 
 
Aan de noordzijde van Oudleusen is het woongebied Muldersveld in ontwikkeling. Het huidige 
plangebied Uitbreidingslocatie Muldersveld ligt ten noordoosten van Oudleusen en ten westen 
van de eerste en tweede fase van het plan “Muldersveld”. De gronden worden momenteel ge-
bruikt voor agrarische doeleinden en als recreatie-/evenemententerrein. Bovendien biedt de 
locatie plaats voor het tijdelijke onderkomen van de jeugdsoos. In de omgeving zijn een aantal 
agrarische bedrijven en een bescheiden bedrijfsterrein aanwezig. De uitbreiding van de 
woonwijk vormt geen bedreiging voor het voorbestaan van deze bedrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2   Onderzoeken 
 

Voor de beoordeling wordt gekeken naar de mate waarin belangen van de bewoners en/of ei-
genaren van de aangrenzende gronden door de uitwerking kunnen worden geschaad. Geke-
ken wordt hierbij naar de verkeerssituatie, natuur en landschap, milieutechnische aspecten en 
water. 
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3.2.1 Geluid 
De Wet geluidhinder heeft tot doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op grond 
van de wet zijn verschillende vormen van geluidhinder te onderscheiden die directe raakvlak-
ken hebben met de ruimtelijke ordening. Op basis van deze wet (vooruitlopend op het be-
stemmingsplan) dient dan ook aandacht te worden besteed aan het aspect "geluid". Met be-
trekking tot geluid veroorzaakt door het wegverkeer is in deze wet de verplichting opgenomen 
tot het verrichten van onderzoek naar de geluidsbelasting op de gevels van (nieuw geprojec-
teerde) woningen en andere geluidsgevoelige objecten. De geluidsbelasting op de gevels 
daarvan mag niet meer bedragen dan 50 dB(A).  
 
De verplichting tot het verrichten van een onderzoek geldt niet indien:  
� het een woonerf betreft;  
� een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt;  
� uit een geluidsniveaukaart blijkt dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de 

meest nabijgelegen rijstrook 50 dB(A) of minder bedraagt.  
 
Uit de geluidsniveaukaart, opgesteld door de Regio IJssel-Vecht blijkt dat de 50 dB(A) contour 
ten opzichte van de Mulderstraat op minder dan 10 meter uit de as van de weg is gelegen. 
Akoestisch onderzoek kan dan ook achterwege blijven.  
Wat betreft de mogelijke geluidhinder kan gesteld worden dat in het uitbreidingsgebied Mul-
dersveld een maximum snelheid van 30 km/uur zal gelden. 
 

3.2.2 Bodem  
Met betrekking tot eventuele bodemverontreiniging kan worden opgemerkt dat, gezien de hui-
dige gebruikssituatie (landbouwgrond), er geen aanleiding bestaat om te veronderstellen dat 
de locatie als verdacht dient te worden beschouwd.  
 
In opdracht van de gemeente Dalfsen is in april 2007 door Hunneman Milieu-Advies een ver-
kennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het nieuwbouwplan Muldersveld 3de fa-
se te Oudleusen (mei 2007, kenmerk 2007016/lvh/sh). Op basis van de onderzoeksresultaten 
bestaan er naar de mening van Hunneman Milieu-Advies, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, 
geen bezwaren tegen de voorgenomen planontwikkeling. 

 
3.2.3 Luchtkwaliteit 

Milieutechnisch zijn er geen bezwaren tegen de uitbreiding van het woongebied. Uit de Rap-
portage Luchtkwaliteit 2005 van de provincie Overijssel blijkt dat er geen fijn stof overschrij-
ding is voor het gebied. Vanuit het Besluit Luchtkwaliteit bestaan er geen bezwaren om ge-
noemde planherziening in procedure te brengen en er behoeft geen actie op het terrein van de 
luchtkwaliteit te worden ondernomen. 
 
Op dit moment (juni 2007) is het Besluit Luchtkwaliteit 2005 nog van kracht. De Tweede Ka-
mer heeft op 24 oktober 2006 het wetsvoorstel voor de 'Wet luchtkwaliteit' goedgekeurd. Het 
voorstel gaat nu ter behandeling door naar de Eerste Kamer.  Het wetsvoorstel bevat een ge-
biedgerichte aanpak via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Hierin staat 
wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit worden opgelost. Het programma 
houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastruc-
tuur. Projecten die passen in het programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de Eu-
ropese normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. Hiermee introduceert VROM een zoge-
naamde 'flexibele koppeling'. Door de aanpak van de wet zal de luchtkwaliteit verbeteren en er 
zo voor zorgen dat er steeds minder mensen bloot staan aan schadelijke luchtverontreiniging. 
Het overschrijdingsgebied is in 2010 met de huidige maatregelen 75% kleiner. In 2015 zit nog 
slechts 5% van het huidige overschrijdingsgebied boven de norm. Dat geeft ruimte voor 
bouwplannen. 
 
De 'Wet luchtkwaliteit' zal het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervangen. Het nieuwe Besluit lucht-
kwaliteit is 5 augustus 2005 samen met de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 in werking getre-
den (Stb.2005, 398). 
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In het wetsvoorstel is het begrip "betekende mate" opgenomen. In de wet is bepaald dat als 
een project niet in betekende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging, het project niet ge-
toetst hoeft te worden aan de grenswaarde. In het bestuurlijk overleg is besloten dat als richt-
lijn voor bijdragen "in betekende mate" aan luchtverontreiniging de MER-beoordelingsgrens 
van 2000 woningen of een bijdrage van 3% of meer aan de normen wordt gehanteerd.  

 
In de onderhavige situatie wordt naar verwachting zeker niet in deze zin in betekende mate 
bijgedragen aan luchtverontreiniging. 
 

3.2.4 Externe veiligheid 
In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) zijn de uitgangspunten en ambities voor het 
nieuwe externe veiligheidsbeleid vastgelegd. Doel van het externe veiligheidsbeleid is om 
burgers in hun woonomgeving een minimum beschermingsniveau voor gevaarlijke stoffen te  
bieden. Uit de Risicokaart van de provincie Overijssel blijkt dat voornoemde planherziening 
geen gevolgen heeft voor de externe veiligheid. In het plangebied is voldoende dekking door 
WAS-masten. Er bevinden zich geen E-V relevante buisleidingen in of nabij het plangebied.  
Tot slot wordt in overleg met de hulpdiensten de inrichting van het gebied verder vorm gege-
ven, waarbij wordt gedoeld op de wegbreedte, snelheidsbeperkende maatregelen en op de 
ontsluitings- en toegangsmogelijkheden (minimaal twee ontsluitingswegen). Tevens wordt in 
overleg met de brandweer de bluswatersituatie te beoordeeld en geoptimaliseerd.  
 
Er hoeven derhalve ten aanzien van het aspect externe veiligheid geen nadere onderzoeken 
te worden uitgevoerd, omdat het aspect geen beperkingen oplegt aan de uitvoering van het 
voorliggende plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5 Archeologie  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee heeft de zorg 
voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van de ruim-
telijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van archeo-
logische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden ter plaatse en 
de introductie van het zogenaamde “veroorzakerprincipe”. Dit principe houdt in dat degene die 
de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of een behoorlijk 
onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden.  
 

Externe veiligheid plangebied Muldersveld III 
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Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met zowel de 
bekende als de te verwachten archeologische waarden. Voor de bekende waarden kan de Ar-
cheologische Monumentenkaart (AMK) worden geraadpleegd. Voor de te verwachten waar-
den wordt gebruik gemaakt van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW).  
 
Het plangebied heeft op grond van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden een middel-
hoge trefkans. Als gevolg hiervan heeft archeologisch onderzoeks- en adviesbureau De 
Steekproef in mei 2007 een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd (24 mei 
2007, nummer 2007-04/13).  
De kans was aanwezig dat tijdens het veldwerk archeologische indicatoren zouden worden 
aangetroffen uit de periode midden Neolithicum tot en met de Late Middeleeuwen (4200 vC tot 
en met 1500 nC). Tijdens het archeologisch veldonderzoek in het plangebied van de uitbrei-
dingslocatie te Oudleusen is echter duidelijk geworden dat de bodem in het gehele plangebied 
tot op de B/C-horizont en de C-horizont is verstoord. Op grond van de huidige staat van ken-
nis zijn beperkende en/of beschermende maatregelen niet wetenschappelijk verdedigbaar. 
Archeologisch vervolgonderzoek wordt voor de Uitbreidingslocatie Muldersveld te Oudleusen 
niet noodzakelijk geacht. 

 
3.2.6 Ecologie 

Bij elk plan of project dient te worden onderzocht of het plangebied in of bij (tot ongeveer 4 ki-
lometer van) een speciale beschermingszone (sbz) als bedoeld in de Vogel- of Habitatrichtlijn 
ligt. Als een plan of project in of bij een sbz ligt, wordt van een gemeente verwacht dat zij voor 
aanvang van het plan of project een passende beoordeling maakt, waarbij de significante ge-
volgen van het plan voor de flora en fauna worden onderzocht. Als er significante gevolgen 
worden verwacht, kan het project alleen om dwingende redenen van openbaar belang en bij 
afwezigheid van een alternatief, doorgang vinden. Er moeten dan wel voor aanvang van het 
plan of project passende maatregelen worden genomen om de natuurwaarden volledig te 
compenseren. Verder mag de kwaliteit van de speciale beschermingszones niet verslechteren 
en mogen er geen storende factoren optreden voor de beschermde soorten. Mede gelet op de 
Flora- en faunawet betekent dit dat voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen niet mogen 
worden beschadigd, vernield of verstoord. Voor beschermde planten geldt dat ze niet van hun 
groeiplaatsen mogen worden verwijderd of mogen worden vernield. 
 
Voor het Structuurplan Oudleusen-Noord (oktober 2006) is door EcoGroen Advies BV (Eco-
Groen Advies, juni 2006) een quickscan natuurtoets uitgevoerd. Dit gebied ligt in het buiten-
gebied direct ten noorden van de uitbreidingslocatie Muldersveld. Het plangebied is gelegen 
tussen bestaande bebouwing in een ecologisch minder waardevolle omgeving. Om deze re-
denen worden de conclusies uit bovenstaande quickscan ook geacht te gelden voor de uit-
breidingslocatie Muldersveld. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep (het 
Structuurplan) op de aanwezige natuurwaarden zijn getoetst aan de Flora- en faunawet en vi-
gerend gebiedsgericht natuurbeleid. Het onderzoek is gebaseerd op een éénmalig veldbezoek 
op 6 juni 2006 en een inventarisatie van bekende verspreidingsgegevens.  
 
Op basis van de ligging en aard van de ruimtelijke ingrepen kan geconcludeerd worden dat zij 
geen negatieve effecten hebben op de in de omgeving aanwezige Habitatrichtlijngebieden, 
Vogelrichtlijngebieden, Beschermde natuurmonumenten of PEHS. Wel bevindt het plangebied 
zich in provinciaal aangewezen ‘ganzengebied en/of gebied voor andere wintergasten’. Ech-
ter, gezien de huidige inrichtingsplannen waarbij het plangebied zich in de nabijheid van be-
bouwing en infrastructuur bevindt, worden geen negatieve effecten op ganzen en zwanen 
verwacht. Het aanvragen van ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet nodig. 
 
Verstoring van broedvogels dient ten allen tijde voorkomen te worden, dit houdt in dat in elk 
geval het rooien van beplanting verplicht buiten de periode van 15 maart tot 10 juli dient plaats 
te vinden. Ook bij de sloop van de bebouwing dient rekening gehouden te worden met de 
eventuele aanwezigheid van broedvogels.  
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Voor de in het plangebied voorkomende kleine landzoogdieren geldt automatisch vrijstelling 
en is geen ontheffing nodig. Om schade aan kleine landzoogdieren te minimaliseren is het 
wenselijk – indien de planning van de activiteiten dit toelaat – het bouwrijp maken van het 
plangebied zoveel mogelijk uit te voeren in de periode september-oktober. Dit is buiten de 
voortplantingsperiode van veel dieren, dus buiten de periode waarin dieren extra kwetsbaar 
zijn. 

 
3.2.7 Water 

De watertoets is met ingang van 1 november 2003 wettelijk verplicht voor streekplannen, 
streekplanuitwerkingen, regionale en gemeentelijke structuurplannen, bestemmingsplannen 
en vrijstellingen op grond van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(WRO). De wijziging van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (Bro) regelt met name een 
verplichte waterparagraaf in de toelichting bij de genoemde ruimtelijke plannen en een uitbrei-
ding van het vooroverleg op grond van artikel 10 Bro.  
 
In de toelichting van de genoemde plannen dient - in een waterparagraaf - een beschrijving te 
worden opgenomen van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen 
voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast zullen daarbij ook de gevolgen 
voor de waterkwaliteit en verdroging bezien moeten worden. Bovendien dient te worden aan-
gegeven hoe rekening is gehouden met het wateradvies dat door de waterbeheerder is ver-
strekt.  
 
De locatie van het plangebied is niet in strijd met de voorwaarden voor stedelijke uitbreidingen 
zoals deze zijn weergegeven in de Stroomgebiedvisie Vecht-Zwarte Water.  
 
Eén van de uitgangspunten voor het plangebied is het gescheiden afvoeren van afval- en he-
melwater. Het afvalwater kan worden afgevoerd via het bestaande rioleringsstelsel. Het he-
melwater binnen het plangebied dient -indien mogelijk- te worden geïnfiltreerd in de bodem. 
De mogelijkheden hiervoor in het plangebied is onderzocht door Koops & Romeijn Grondme-
chanica (zie hieronder en bijlage). 
  
Als reactie op het eerder besproken Structuurplan Dalfsen/Hoonhorst/Oudleusen (2000) merkt 
het waterschap Groot Salland op dat de potentiële uitbreidingen van de woon- en werkgebie-
den in Oudleusen geen bezwaren opleveren voor het waterschap.  
 
Momenteel ligt in het aangrenzende woongebied Muldersveld een verbeterd gescheiden riool-
stelsel. Bij de ontwikkeling van het nieuwe woongebied zullen in principe de volgende uit-
gangspunten worden gehanteerd:  

- in het plangebied wordt in beginsel alleen een vuilwaterriool aangelegd, regenwater 
dient in het gebied zelf te worden opgevangen;  

- in samenhang met de infiltratie zullen er geen wijzigingen in de grondwaterstand be-
hoeven plaats te vinden;  

- infiltratie zal plaatsvinden door middel van wadi's of ondergrondse infiltratiesystemen;  
- indien noodzakelijk zal een retentiegebied worden aangelegd;  
- toekomstige bewoners zullen worden gestimuleerd om op de eigen kavel een regen-

water-benuttingssysteem aan te leggen, waarvan de overloop zal worden aangesloten 
op het wadisysteem.  

 
Voor het plangebied is een geohydrologisch onderzoek verricht door Koops & Romeijn 
Grondmechanica (20 april 2007, opdrachtnummer 07.0810). Dit bureau heeft advies uitge-
bracht over de infiltratie van hemelwater in de uitbreidingslocatie Muldersveld in Oudleusen. 
Om de infiltratiemogelijkheden in het plangebied te kunnen beoordelen zijn de uitgangspunten 
van het waterschap Groot Salland aangehouden. Gelet op de locatie, het gebruik van het ter-
rein, de aard van de bebouwing, de bodemopbouw en de gevonden grondwaterstanden gel-
den de volgende overwegingen: 

- Afvoer van de neerslag kan plaatsvinden door de woningen en de bestrating aan te 
koppelen op een verlenging van het bestaande hwa riool,. Als alternatief voor het hwa 
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riool zou overwogen kunnen worden een lT riool aan te brengen, waarmee de functie 
van afvoer en infiltratie wordt gecombineerd.  

- Wat betreft openbaar gebied zou de bestrating als waterdoorlatende bestrating uitge-
voerd kunnen worden.  

 
Het Waterschap Groot Salland adviseert beide bovenstaande overwegingen (IT-riolering en 
waterdoorlatende bestrating) toe te passen. Het advies met betrekking tot IT-riolering zal wor-
den meegenomen. Er zal geen gebruik gemaakt gaan worden van waterdoorlatende bestra-
ting. Omdat het plangebied een afronding is van het uitbreidingsplan Muldersveld is, en het 
plangebied erg kleinschalig is, wordt de voorkeur uitgesproken voor continuering van de be-
staande structuur in de openbare ruimte.  

 
3.2.8 Milieu 

Bedrijven en nutsvoorzieningen die in de nabijheid van de geprojecteerde woningen zijn gesi-
tueerd kunnen voor overlast/hinder zorgen. Deze hinderproblematiek kan uit een aantal facto-
ren van het productieproces voortvloeien, zoals lawaai, trillingen, stank en andere vormen van 
verontreiniging. Ter bevordering van de coördinatie milieuwetgeving/ruimtelijke ordening wordt 
ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van bedrijven op verschillende afstanden van het 
woonmilieu veelal gebruik gemaakt van de VNG-bedrijvenlijst zoals opgenomen in de uitgaven 
"Bedrijven en milieuzonering". De in deze bedrijvenlijst opgenomen bedrijven zijn op basis van 
milieuaspecten ingedeeld in een categorie. Hiertoe zijn de aspecten geur, stof, geluid en ge-
vaar kwantitatief beoordeeld, hetgeen zich weerspiegelt in een afstand van het bedrijf tot 
woonbebouwing, die gewenst is om hinder uit te sluiten of althans tot een aanvaardbaar ni-
veau te beperken.  
 
In de nabijheid van het plangebied is een tweetal agrarische bedrijven gesitueerd, aan de 
Dommelerdijk 4 (melkveehouderij) en aan 't Plaggeveld 2 (rundvee- en varkensbedrijf). Het 
bedrijf Dommelerdijk 4 is niet vergunningplichtig ingevolge de Wet Milieubeheer. De aard en 
omvang van het bedrijf heeft tot gevolg dat het bedrijf valt onder het Besluit Melkveehouderij-
en en Milieubeheer. De ligging op ruime afstand ten opzichte van het onderhavige plangebied 
heeft geen negatieve gevolgen voor de projectie van het onderhavige woongebied. Het bedrijf 
't Plaggeveld 2 is wel een bedrijf dat valt onder de regeling van de Wet Milieubeheer. Het be-
drijf beschikt over een (revisie-)vergunning voor een rundvee-, fok- en mestvarkensbedrijf in 
de zin van de Wet Milieubeheer (d.d. 14 maart 1995). Deze bestaande agrarische bedrijven 
vormen geen belemmering voor de ontwikkeling van dit nieuwe woongebied.  
 
Op het bedrijventerrein Muldersveld mogen op grond van de regeling in het bestemmingsplan 
alleen bedrijven in de categorie 1 en 2 van de bedrijvenlijst gevestigd worden. De grootste af-
stand op grond van enig milieuaspect ten opzichte van een rustige woonwijk bedraagt 30 me-
ter. Toegestaan zijn bedrijven, die door hun aard nodig en/of toelaatbaar zijn tussen of onmid-
dellijk naast woningen. Zowel in de huidige situatie als wel in de toekomst wordt c.q. zal met 
deze afstand rekening gehouden worden.  
 

3.2.9 Welstand 
Het plangebied valt in de Welstandsnota onder 
categorie 11: Woonwijken jaren ’90-’03. On-
derstaande tekst is de algemene beschrijving 
behorende bij deze categorie zoals beschre-
ven in de Welstandsnota. 
 
Een algemeen kenmerk van deze wijken is 
een beperkte toegang vanuit de rest van de 
kern, meestal slechts op één of twee plaatsen. 
Een hoofdontsluitingsweg loopt door de wijk, 
dikwijls met een (concentrisch) radiaal pa-
troon. Hieraan bevinden zich secundaire we-
gen. Langzaam verkeer (fietsroutes) is 
meestal gescheiden van het autoverkeer. Het 
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aantal halfvrijstaande en vrijstaande woningen overheerst. Vooral aan de randen van de wijk, 
grenzend aan het groene en open buitengebied, bevinden zich vrijstaande woningen op rui-
mere kavels. Strookbebouwing of kleinschalige appartementencomplexen komen in beperkte 
mate voor. Overige functies dan wonen zijn beperkt tot scholen of praktijkruimtes, zoals een 
huisartsenpraktijk. 

 
Schaal en maat van de kavels en de bebouwing zijn overal nagenoeg gelijk. Hierdoor ontstaat 
er een zekere ritmiek binnen de wijken. Het straatprofiel is vrij breed met aan weerzijden trot-
toirs, met parkeerhavens of groenstroken. De bebouwing staat volgens een strakke rooilijn en 
ligt terug van de weg. Er is veel aandacht geschonken aan de bestrating en het straatmeubi-
lair. Opvallend zijn de kleuren die voor de bestrating zijn toegepast. Warme tinten klinkers, in 
geel en roodbruin. De woningen richten zich naar de openbare weg. Op een aantal plaatsen 
houdt dit echter in dat de achterzijde van de woningen zichtbaar is vanaf een achtergelegen 
hoofdontsluitingsweg.  
 
Vergeleken met woonwijken uit vroegere jaren is er minder openbaar groen. Het aanwezige 
groen bestaat uit een speelveld met gazon, enige beukenhagen en bomen langs het trottoir. 
Wel is er veel aandacht voor de waterhuishouding en ecologie, in de vorm van ‘wadi’s, vijvers 
en sloten. Parkeren gebeurt grotendeels op het eigen erf of op de oprit, al dan niet met carport 
of garage. Op beperkte schaal wordt er op straat geparkeerd (bezoekersparkeren). 
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4 Planbeschrijving 
 
4.1  Algemeen  
 

In dit hoofdstuk zal worden aangegeven op welke wijze de binnen alle plangebieden voorko-
mende functies, zoals die in het voorgaande aan de orde zijn geweest, in het bestemmings-
plan worden geregeld. Het betreft de uitgangspunten met betrekking tot de gewenste ruimtelij-
ke structuur, de functionele structuur en de milieu-uitgangspunten. Tevens wordt aangegeven 
hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de bestemming. 

 
 
4.2   Beschrijving gewenste situatie 

 
De uitbreidingslocatie is gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan “Muldersveld”. 
De locatie heeft de bestemming ‘agrarische doeleinden’ (zonder bebouwingsmogelijkheden). 
De uitbreiding van de woonwijk past wat betreft de invulling niet binnen de voorschriften van 
de bestemming ‘agrarische doeleinden’ artikel 7A van het bestemmingsplan “Muldersveld”. De 
beoogde activiteiten vallen wel onder de voor de bestemming ‘Woondoeleinden’ van het gel-
dende bestemmingsplan. Omdat de eerste en tweede fase inmiddels zijn gerealiseerd, dient 
voor het gebied een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. 
 
Momenteel wordt het terrein gebruikt als evenemententerrein en het tijdelijk onderkomen van 
de jeugdsoos is hier gevestigd. In het dorpsontwikkelingsplan van Oudleusen is reeds onder-
zocht welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe locatie. Voor de realisering van de uitbrei-
dingslocatie zal bekend zijn waar het nieuwe evenemententerrein naar toe verplaatst zal wor-
den. 
 
Doordat de huizenmarkt momenteel snel verandert, wordt er gebouwd voor alle doelgroepen. 
Bij de diepte van de kavels wordt hiermee flexibel rekening gehouden: er worden met name 
rijtjeswoningen gerealiseerd, als de markt echter verandert en er meer vraag is naar vrijstaan-
de woningen zullen deze woningen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan zal dan ook 
zo globaal mogelijk worden ingevuld waarbij rekening wordt gehouden met de ruimtelijke kwa-
liteit en de stedenbouwkundige invulling. 

 
Eind 2006 is door de gemeente Dalfsen een structuurvisie vastgesteld voor het gebied ten 
noorden van Muldersveld. Hierdoor is de mogelijkheid gecreëerd om ook in de toekomst aan 
de woningvraag in Oudleusen te voldoen. Het plangebied zal naar verwachting plaats kunnen 
bieden aan circa 30 - 50 woningen. Deze uitbreiding zal net als Muldersveld geleidelijk worden 
gerealiseerd. Wanneer de derde fase van Muldersveld bijna gereed is zal met de plannen van 
deze locatie worden begonnen. 
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5 Toelichting op de voorschriften  
 
In dit hoofdstuk worden, voor zover noodzakelijk, de voorschriften die deel uitmaken van het 
bestemmingsplan nader toegelicht. De voorschriften geven inhoud aan de op de plankaart 
aangegeven bestemmingen. Ze geven aan, waarvoor opstallen al dan niet gebruikt mogen 
worden en wat en hoe er gebouwd mag worden.  
 
Het voorliggende bestemmingsplan “Uitbreidingslocatie Muldersveld” betreft een partiële her-
ziening van het bestemmingsplan “Muldersveld” welke op 23 november 1998 is vastgesteld 
door de gemeenteraad. In de herziening wordt de uitbreiding van de woonwijk in westelijke 
richting mogelijk gemaakt. Om dit mogelijk te maken wordt de vigerende bestemming ‘agrari-
sche doeleinden’ herzien in de bestemmingen ‘woondoeleinden, ‘tuin’, ‘groenvoorzieningen’ 
en ‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’.  
 
Het vigerende bestemmingsplan dateert van 1998. Voor de eenduidigheid is het van belang 
dat de in de gemeente Dalfsen gehanteerde standaard bestemmingsplansystematiek wordt 
aangehouden. Om deze reden worden de voorschriften als omschreven in het ontwerpbe-
stemmingsplan Lemelerveld (ter inzage tot en met 31 januari 2007) aangehouden.  
 
De plankaart is voorzien van de bestemmingen ‘woondoeleinden, ‘tuin’, ‘groenvoorzieningen’ 
en ‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’. 

 
De juridische basis van het bestemmingsplan vormen de voorschriften van de bestemmingen 
‘woondoeleinden, ‘tuin’, ‘groenvoorzieningen’ en ‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’ van het 
ontwerpbestemmingsplan “Lemelerveld”.  
 
De gronden op de kaart aangewezen voor ‘woondoeleinden’ zijn bestemd voor woningen, al 
dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep, met daarbij behoren-
de gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen, erven en nutsvoorzieningen. 
De gronden op de kaart aangewezen voor ‘tuin’ zijn bestemd voor tuin behorende bij de op de 
aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; met daarbij behorende andere-bouwwerken, 
erven en parkeervoorzieningen.  
De op de plankaart voor ‘groenvoorzieningen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor groen-
voorzieningen, paden, speelvoorzieningen, parkeerstroken en waterhuishoudkundige voorzie-
ningen, met daarbijbehorende andere-bouwwerken en verhardingen. 
De op de plankaart voor ‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’ aangewezen gronden zijn bestemd 
voor woonstraten en paden, met daarbijbehorende andere-bouwwerken, parkeervoorzienin-
gen, water, groenvoorzieningen en speelvoorzieningen. 
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6 Economische uitvoerbaarheid 
 

Ingevolge artikel 9 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening dient bij de voorbereiding van 
een bestemmingsplan een onderzoek te worden ingesteld naar de economische uitvoerbaar-
heid van het plan.  
 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het nieuwe woongebied Oudleusen-Noord is een globa-
le exploitatieberekening gemaakt. Op basis van deze berekening kan gesteld worden dat ont-
wikkeling van het gebied economisch haalbaar is. 
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7 Inspraak en overleg 
 
Deze zogenaamde maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel om aan te tonen dat het 
bestemmingsplan maatschappelijk draagvlak heeft. Over het voorontwerp van het bestem-
mingsplan wordt, overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening, gelegenheid tot In-
spraak geboden. Ook zal in deze fase het Overleg ex artikel 10 Bro met diensten van rijk en 
provincie en met betrokken maatschappelijke organisaties plaatsvinden. De resultaten van 
zowel het Overleg als de Inspraak zullen in het bestemmingsplan worden verwerkt. 

 
7.1  Inspraak 

 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 22 augustus 2007 zes weken ter inzage gelegen. 
In deze periode zijn geen inspraakreacties ingediend.  

 
7.2 Overleg 
 

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 
1985 is het (voor-)ontwerpplan ter beoordeling voorgelegd aan de daarvoor in aanmerking 
komende instanties, te weten: 
1. Provincie Overijssel, eenheid RW&B; 
2. VROM Inspectie Oost; 
3. Het Oversticht; 
4. Waterschap Groot Salland; 
5. Brandweer Regio IJssel-Vecht; 
6. Plaatselijk Belang Oudleusen. 
 
Hierna zullen de ingekomen reacties worden weergegeven en voor zover nodig worden voor-
zien van commentaar. 
 
Provincie Overijssel, eenheid  RW&B 
De provincie merkt op dat op de plankaart geen aanduiding ‘maximaal aantal aaneen te bou-
wen woningen’ voorkomt, en adviseert de plankaart in overeenstemming te brengen met de bij 
het bestemmingsplan behorende voorschriften.  

Reactie gemeente 
Het advies wordt overgenomen.  

 
VROM Inspectie Oost 
De VROM Inspectie Oost deelt mee geen opmerkingen te hebben. 

Reactie gemeente 
Het bericht wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
Het Oversticht 
Het Oversticht deelt mee geen opmerkingen te hebben op het plan.  

Reactie gemeente 
Het bericht wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
Waterschap Groot Salland 
Het Waterschap Groot Salland adviseert binnen de uitbreidingslocatie IT-riolering en water-
doorlatende bestrating toe te passen.  

Reactie gemeente 
Het advies met betrekking tot de IT-riolering zal worden meegenomen. Er zal geen 
gebruik gemaakt gaan worden van waterdoorlatende bestrating. Omdat het plange-
bied een afronding is van het uitbreidingsplan Muldersveld is, en het plangebied erg 
kleinschalig is, wordt de voorkeur uitgesproken voor continuering van de bestaande 
structuur in de openbare ruimte. 
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Brandweer Regio IJssel-Vecht  
De Brandweer adviseert te beoordelen of er in het plangebied voldoende dekking is door 
WAS-masten (sirenes). 

Reactie gemeente 
In Oudleusen is een WAS-mast aanwezig.  

 
Verder adviseert de Brandweer te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om (toekomstige) ri-
sicovolle bedrijven in de nabijheid van het plangebied te vestigen en of er zich E-V relevante 
buisleidingen in of nabij het plangebied bevinden. 

Reactie gemeente 
Het advies wordt overgenomen. Op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
(Dalfsen)’ is nieuwvestiging van agrarische bedrijven uitgesloten. Het plangebied 
grenst mede aan gronden met de bestemming ‘ambachtelijke, verzorgende bedrijven’ 
(bestemmingsplan ‘Muldersveld’). Er zijn geen mogelijkheden voor risicovolle bedrij-
ven om zich in de nabijheid van het plangebied te vestigen. Verder bevinden er zich 
geen E-V relevante buisleidingen in of nabij het plangebied.  

 
Tot slot adviseert de Brandweer om in overleg met de hulpdiensten de inrichting van het ge-
bied verder vorm te geven, waarbij wordt gedoeld op de wegbreedte, snelheidsbeperkende 
maatregelen en op de ontsluitings- en toegangsmogelijkheden (minimaal twee ontsluitingswe-
gen). Tevens wordt geadviseerd om in overleg met de brandweer de bluswatersituatie te be-
oordelen en te optimaliseren. 

Reactie gemeente 
Bij de nadere inrichting wordt contact opgenomen met de hulpdiensten.  
 

Plaatselijk Belang Oudleusen 
Plaatselijk Belang verzoekt om rekening te houden met bestaande soosgebouw, skatebaan en 
evenemententerrein bij de aanleg van het plangebied. Op deze wijze kunnen deze voorzienin-
gen zolang mogelijk bestaan, tenzij er op korte termijn een andere locatie wordt gevonden 
voor een definitief evenemententerrein.  

Reactie gemeente 
Het advies wordt overgenomen.  

 
Verder heeft Plaatselijk Belang een voorstel voor een iets andere indeling van de bouwloca-
ties en de groenvoorziening, waarmee een kindvriendelijker en socialere omgeving wordt ge-
creëerd.  

Reactie gemeente 
Het voorstel van Plaatselijk belang zorgt voor een ongewenste toename van verhard 
oppervlak en verkeersbewegingen. De groenstructuren en bestaande verkaveling-
structuur op de bestemmingsplankaart zorgen voor de gevraagde kindvriendelijke en 
sociale omgeving.  

 
Plaatselijk Belang geeft het belang aan van een aanrijroute voor het bouwverkeer via het Ha-
verland. 

Reactie gemeente 
Het advies wordt meegenomen. 

 
Tot slot spreekt Plaatselijk Belang de hoop uit te zijner tijd met de gemeente te kunnen over-
leggen hoeveel en welke woningen nodig zijn om in de behoefte te kunnen voorzien. 

Reactie gemeente 
In de ontwikkeling van het plangebied zal de gemeente zich laten informeren door 
verschillende instanties. De interesse van Plaatselijk Belang wordt meegenomen. 
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7.3  Inspraak ontwerpbestemmingsplan 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 10 januari 2008 tot en met 21 februari 2008 ter inzage 
gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.  
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8   Bijlagen 
 

8.1 Hunneman Milieu-Advies (mei 2007), Verkennend bodemonderzoek, projectnummer 
2007016/lvh/sh, Raalte;  

 
 
8.2  De Steekproef (mei 2007), Inventariserend archeologisch veldonderzoek, rapport 

2007-04/13, Zuidhorn; 
 
 
8.3  Koops & Romeijn Grondmechanica (20 april 2007), Infiltratie advies, opdrachtnummer 

07.0810, Bennekom; 
 
 
8.4 Reacties in het kader van vooroverleg ex artikel 10 Bro. 
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8.1 Verkennend bodemonderzoek (Hunneman Milieu-Advies, mei 2007) 
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8.2   Inventariserend archeologisch veldonderzoek (De Steekproef, mei 2007) 
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8.3   Infiltratie advies (Koops & Romeijn Grondmechanica, 20 april 2007) 
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8.4 Reacties in het kader van vooroverleg ex artikel 10 Bro. 
 


