
 

 
  
 RAADSVOORSTEL 

  
  

20100125 - 7- Projectbesluit Heidepark - verplaatsen handbalveld - RaadsVOORSTEL 

 status: A      
 

Agendapunt: 7 
Onderwerp: Ongewijzigd te nemen: projectbesluit 'verplaatsen handbalveld, sportpark Heidepark' 
  
Commissie: 4-1-2010, nr. 9 
Raadsvoorstel: 25-01-2010, nr. 182 
  
Portefeuillehouder : dhr. E. Goldsteen 
Beleidsterrein: ruimtelijke ordening en bouwzaken 
Programma: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
  
Ter inzage (o.m.) : - Projectbesluit 

- Ruimtelijke onderbouwing 
- Plankaart 
- Nota van zienswijzen en kennisgeving 

  
Informant: M. van Benthem 

E. m.vanbenthem@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 82 99 

 

 
Voorstel:

1. de Nota van Zienswijzen en Kennisgeving vast te stellen; 
2. het projectbesluit ‘Verplaatsen handbalveld, Sportpark Heidepark’ te nemen overeenkomstig de 

bijgevoegde stukken, bestaande uit: 
a. De ruimtelijke onderbouwing; 
b. Plankaart; 
c. Voorschriften. 

 
 
Inleiding:
Het te verplaatsen handbalveld bevindt zich achter de sporthal op Sportpark Heidepark in Lemelerveld. Om 
de sporthal te kunnen uitbreiden is het noodzakelijk om het huidige handbalveld naar ‘achteren’ te 
verplaatsen. Binnen het bestemmingsplan ‘Lemelerveld’ 2006 past de nieuwe locatie van het handbalveld 
voor een gedeelte binnen de bestemming ‘sport’. Het andere gedeelte komt te liggen in de bestemming 
bos/beplantingsstrook. 
Om de nieuwe locatie te kunnen realiseren is bestemmingswijziging nodig, zie advies B&W. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Op grond van artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad bevoegd ten behoeve van de 
verwezenlijking van een project van gemeentelijk belang een projectbesluit te nemen. 
De ingekomen reactie dient bij het besluit betrokken te worden. 
 
Voor wat betreft de reactie van de provincie Overijssel verwijzen wij u naar de Nota van Zienswijzen. 
 



 
 
 

  

 
   

 

Alternatieven: 
Er zijn geen alternatieven voorhanden
 
Financieel kader:
De kosten worden via leges betaald
 
Communicatie:
Het projectbesluit wordt: 

- gepubliceerd in KernPunten, de Staatscourant en kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website. 
- toegezonden aan de betrokken diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging 

van belangen die in het plan in het geding zijn en aan de betrokken waterschapsbesturen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


