
 

 
  
 RAADSVOORSTEL 

  
  

20080421 - 15. Vaststellen BP Buitengebied Lemelerveld - RaadsVOORSTEL 

 status: B 
 
Agendapunt: 15 
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld 
  
Commissie: 14-4-2008, nr. 12 
Raadsvoorstel: 25-3-2008, nr. 7 
  
Portefeuillehouder : dhr. E. Goldsteen 
Beleidsterrein: ruimtelijke ordening en bouwzaken 
Programma: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
  
Ter inzage (o.m.) : - Zienswijzen en nota zienswijzen 

- Bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld 
  
Informant: L. van Dam 

E. l.vandam@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 82 34[Erik Lank1] 

 
 
Voorstel:

1. De vier ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
2. Ten aanzien van de inhoud van de ingediende zienswijze te besluiten overeenkomstig de Nota van 

Zienswijzen; 
3. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen in te stemmen met de wijzigingen vermeld in de 

onder 2 bedoelde nota; 
4. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen van het ontwerp-bestemmingsplan, vermeld in de 

onder 2 bedoelde nota; 
5. Het bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de 

bijgevoegde stukken, bestaande uit: 
a. Nota van Zienswijzen: 
b. De toelichting; 
c. Voorschriften met bijlagen; 
d. Plankaarten.[Erik Lank2]

 
 
Inleiding:
Voor het buitengebied van Lemelerveld is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Een deel van dit 
gebied is gelegen binnen het Reconstructieplan Salland-Twente. Voor dit gebied moet het 
bestemmingsplan worden afgestemd op het reconstructieplan.  Met dit bestemmingsplan worden tevens de 
geldende bestemmingsplannen voor de buitengebieden van Lemelerveld die voorheen lagen in de 
gemeenten Ommen, Raalte en Heino in één keer geactualiseerd en gedigitaliseerd. [Erik Lank3]
 
Beleidskader en rol gemeente:
Van 21 november 2007 tot 2 januari 2008 heeft het ontwerpbestemmingsplan Lemelerveld 2006 ter visie 
gelegen. Binnen deze termijn zijn de volgende vier zienswijzen ingekomen: 

1. LTO Noord Advies, namens de heer R.G.M. Simons, Knuvendijk 13, Lemelerveld  
2. VantErve Advies, namens de heer Lenferink , Blikman Kikkertweg 1A, Lemelerveld  
3. VantErve Advies, namens de NVV regio Salland  
4. L.W.J.M. Pronk, Ommerweg 4a, Lemelerveld 

 
 



 
 
 

  
 
   

 

Voor wat betreft de zienswijzen (ontvankelijkheid, inhoud en overwegingen) verwijzen wij u naar de Nota 
van Zienswijzen. 
 
Tevens zijn een 3-tal ambtelijke wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. Ook hiervoor wordt 
verwezen naar paragraaf 2.5 van de Nota van Zienswijzen. 
 
Alternatieven:
Niet van toepassing[Erik Lank4]
 
Financieel kader:
Past binnen de begroting[Erik Lank5]
 
Communicatie:
Volgens wettelijke procedure. Het besluit van uw raad wordt conform de vereisten in de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening ter inzage gelegd en ter goedkeuring gestuurd naar Gedeputeerde Staten van de 
provincie Overijssel. Verder worden de indieners van de zienswijzen van uw besluit op de hoogte 
gesteld.[Erik Lank6]

 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


