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Onderwerp: Vaststellen 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen (Koelmansstraat 73) 
  
Commissie: 14-4-2008, nr. 14 
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Ter inzage (o.m.) : - bestemmingsplan 
  
Informant: S. Akkerman 

E. s.akkerman@dalfsen.nl 
T. (0529) 43 89 03 

 
 
Voorstel:

- Ten aanzien van de zienswijzen te besluiten conform de nota zienswijzen; 
- Het “bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, 3e partiële herziening (Koelmansstraat 73 te 

Dalfsen)” vast te stellen.
 
 
Inleiding:
Bij de gemeente Dalfsen is enige jaren geleden door het bedrijf Van Lenthe Dalfsen een verzoek ingediend 
om de bedrijfsoppervlakte van hun bedrijf aan de Koelmansstraat 73 te Hoonhorst uit te breiden met een 
composteerinrichting.  
 
Gezien het feit dat de geplande uitbreiding niet paste in dat bestemmingsplan is ruim twee jaar geleden 
een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied opgesteld 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 onthouden en ten tweede heeft de Raad van State en goedkeuringsbesluit van 
de provincie vernietigd. Een toelichting van beide momenten is te vinden in de inleiding van de toelichting 
van het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Gevolg van de vernietiging van het goedkeuringsbesluit door de Raad van State is dat de provincie 
opnieuw dient te besluiten 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. 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 bestemmingsplan. 
 
Gezien de bovengenoemde proceduregeschiedenis van het bestemmingsplan voor het bedrijf 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 herziening op te stellen, waarin alle eerder 
genoemde opmerkingen en aanpassingen worden meegenomen. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 10 Bro voorgelegd aan de 
provincie Overijssel en de VROM-Inspectie. Beide instanties hebben aangegeven geen aanleiding te zien 



 
 
 

  
 
   

 

tot het maken van opmerkingen. Gezien het verloop van de vorige procedure wordt het niet noodzakelijk 
geacht vooroverleg te voeren met andere instanties dan provincie en VROM-Inspectie en om een 
mogelijkheid tot Inspraak te bieden. 
 
Vanaf woensdag 5 december 2007 tot woensdag 16 januari 2008 heeft het ontwerpplan 3e partiële 
herziening bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen, Koelmansstraat 73 te Hoonhorst ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode zijn er twee zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen hebben niet geleid tot 
het stopzetten van de procedure. Voor een uitvoeriger behandeling van de reacties wordt verwezen naar 
de nota zienswijzen, welke mede is opgenomen in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.
 
Beleidskader en rol gemeente:
Door middel van een partiële herziening van het Bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen“ kan 
medewerking worden verleend aan het verzoek van het bedrijf Van Lenthe Dalfsen. Het bestemmingsplan 
wordt in eigen beheer gemaakt. Het plan is opgenomen in het Jaarwerkplan van de afdeling Ontwikkeling 
en Grondzaken van 2008.
 
Alternatieven:
Er zijn geen alternatieven voorhanden.
 
Financieel kader:
dekkingsmiddelen
 
Communicatie:
Na de vaststelling moet het plan: 
- worden gepubliceerd in KernPUNTEN en de Staatscourant; 
- worden verzonden naar de provincie ter goedkeuring.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


