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20080421 - 15. Vaststellen BP Buitengebied Lemelerveld - RaadsBESLUIT 

De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 2008, nummer              *; 
 
overwegende dat,  
 
het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Lemelerveld  van 21 november 2007 tot 2 januari 2008 voor 
een ieder in het gemeentehuis te Dalfsen en bij het servicepunt te Lemelerveld ter inzage heeft gelegen; 
 
binnen deze termijn vier zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar zijn gemaakt door reclamanten genoemd 
in het raadsvoorstel en de bij dit raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Nota van 
Zienswijzen; 
 
voor wat betreft de ontvankelijkheid, inhoud en overwegingen ten aanzien van de zienswijzen wordt 
verwezen naar de Nota van Zienswijzen, welke nota hier als herhaald en ingelast beschouwd moet 
worden; 
 
in het bestemmingsplan wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals 
dat ter inzage heeft gelegen; 
 
het hier wijzigingen betreft naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen; 
 
de wijzigingen zijn genoemd in de Nota van Zienswijzen en hier als herhaald en ingelast beschouwd 
moeten worden; 
 
kortheidshalve wordt verwezen naar de Nota van Zienswijzen; 
 
overigens wordt verwezen naar het bestemmingsplan; 
 
gelet op artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 
 
  b e s l u i t : 
 

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 Lemelerveld 2006 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bijgevoegde 

stukken, bestaande uit: 
a. Nota van Zienswijzen: 
b. De toelichting; 
c. Voorschriften met bijlagen; 
d. Plankaarten.  
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 21 april 2008. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
L.V. Elfers             H.C. Lankman  


