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20080623 - 10. Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied - 12e herziening waterwinlocatie Vechterweerd - RaadVOORSTEL 

 status: B 
 
Agendapunt: 10 
Onderwerp: Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied, 12e herziening waterwinlocatie 

Vechterweerd 
  
Commissie: 16-6-2008, nr. 12 
Raadsvoorstel: 9-5-2008, nr. 53 
  
Portefeuillehouder : dhr. E. Goldsteen                                     
Beleidsterrein: -  Ruimtelijke ordening en bouwzaken  
Programma: 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
  
Ter inzage (o.m.) : - Bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen 12e herziening Vechterweerd 

- Nota zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, 12e herziening  
Vechterweerd 

  
Informant: L. van Dam 

 
E. l.vandam@dalfsen.nl  
T. (0529) 488234 

 
 
Voorstel:
 

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

van Zienswijzen; 
3. Het bestemmingsplan Buitengebied, 12e herziening waterwinlocatie Vechterweerd vast te 

stellen overeenkomstig de bijgevoegde stukken, bestaande uit: 
a. Nota van Zienswijzen: 
b. De toelichting; 
c. Voorschriften; 
d. Plankaart. 

 
 
Inleiding:
Door Vitens is het verzoek ingediend om mee te werken aan herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied voor het vestigen van een een drinkwaterproductiebedrijf op een perceel aan de Koepelallee. 
In het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen was hiervoor reeds een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 
Hiervan kon echter geen gebruik worden gemaakt omdat deze wijzigingsbevoegdheid maar 4000 m2 
bebouwing toestaat. Vitens moet echter 5500 m2 aan bebouwing/installaties oprichten.  
 
Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft uiteindelijk van 19 maart 2008 tot en met 29 april 2008 ter 
inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen binnen gekomen.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
Op grond van artikel 25 van de WRO is de gemeenteraad bevoegd tot het vaststellen van een (herziening 
van ) een bestemmingsplan. De ingekomen zienswijzen dienen bij het besluit te worden betrokken.  
 
De eerste ingekomen zienswijze van dhr. W.H. van Leusen had betrekking op de onvolledige ter inzage 
legging van het ontwerpbestemmingsplan. Hierop is het ontwerpbestemmingsplan nogmaals voor zes 



 
 
 

  
 
   

 

weken ter visie gelegd. Uiteindelijk heeft het ontwerpbestemmingsplan van 19 maart tot en met 29 april 
2008 volledig bij de receptie ter visie gelegen. Hiermee is tegemoet gekomen aan deze zienswijze van dhr. 
Van Leusen. 
 
De tweede zienswijze is ingediend door bewoners en belanghebbenden Marshoek en is voorzien van 19 
handtekeningen. Hierna wordt in het kort op de zienswijze ingegaan. Voor de volledige reactie wordt 
verwezen naar de nota zienswijzen. 
 
De buurtbewoners willen graag geinformeerd worden door Vitens over de plannen. In 2006 heeft Vitens de 
buurt geïnformeerd dat men voornemens was het productiebedrijf te bouwen en dat hiervoor de benodigde 
aanpassing van het bestemmingsplan was aangevraagd. In deze brief heeft men geen verdere 
toezeggingen gedaan dat men de buurtbewoners nader zou informeren. Nu de plannen concreter worden 
en de vraag uit het gebied groot is, heeft Vitens in samenwerking met de gemeente de buurtbewoners op 
27 mei jl. nader geïnformeerd.  
 
Vitens heeft aangegeven dat zij in 2010 drinkwater vanuit Vechterweerd moeten gaan leveren. Dit maakt 
dat het gewenst is het bestemmingsplan zo spoedig mogelijk vast te stellen.  
 
Ten aanzien van de landschappelijke inpassing  is een privaatrechterlijke overeenkomst gesloten tussen 
Vitens en de gemeente. Het ontwerp bestemmingsplan en het landschapsplan waren naar aanleiding van 
opmerkingen uit de raadscommissie al aangepast. De landschappelijke inpassing is opgenomen in een 
nadere eis in de voorschriften van het bestemmingsplan en het landschapsplan is zodanig aangepast dat 
de bebouwing aan alle zijden goed in het landschap wordt ingepast. 
 
Ten aanzien van de zienswijze betreffende de aansluiting op het riool, kan worden opgemerkt dat de 
locatie niet zal worden aangesloten op het riool, maar dat er een individuele voorziening zal worden 
getroffen. Dit is aangepast in de toelichting. Ook is de toelichting aangepast/aangevuld op het gebied van 
windmolens en lichthinder. 
 
Alternatieven:
Niet van toepassing
 
Financieel kader:
N.v.t.
 
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. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


