
 

 
 
                               RAADSBESLUIT 

De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2009, nummer 182; 
 
gezien het verzoek om medewerking voor de verplaatsing van het handbalveld, Sportpark Heidepark in 
Lemelerveld, overeenkomstig het op 24 september 2007 door de gemeenteraad van Dalfsen vastgestelde 
bestemmingsplan Lemelerveld 2006; 
 
gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht; 
 
overwegende dat; 

1. het ter plaatse van toepassing zijnde bestemmingsplan Lemelerveld is voorzien van de 
bestemmingen ‘sportdoeleinden’ en ‘bos- en beplantingsstrook’, maar dat na het nemen van een 
projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening, voor de verplaatsing van een 
handbalveld de nieuwe locatie wordt benut voor ‘sport’; 

2. het projectbesluit is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en bij dit besluit is gevoegd; 
3. rr een reactie van Veiligheidsregio IJsselland binnen is gekomen die instemmen met het ontwerp- 

projectbesluit zoals dat ter inzage heeft gelegen; 
4. er een reactie van provincie Overijssel binnen is gekomen die instemt met het ontwerp- 

projectbesluit als de ruimtelijke onderbouwing op het onderdeel ‘provinciaal beleid’ wordt 
aangevuld. De ruimtelijke onderbouwing op dit punt is aangevuld. 

5. voor wat betreft de ontvankelijkheid, inhoud en overwegingen ten aanzien van de reactie wordt 
verwezen naar de Nota van Zienswijzen, welke nota hier als herhaald en ingelast beschouwd moet 
worden; 

6. op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet de gemeenteraad een 
exploitatieplan vaststellen voor gronden waarbij een bouwplan zoals opgenomen in artikel 6.2.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) mogelijk wordt gemaakt. In dit geval is geen sprake van 
een bouwplan zoals opgenomen in artikel 6.2.1 van het Bro. 

7. kortheidshalve wordt verwezen naar de Nota van Zienswijzen en Kennisgeving; 
 
  b e s l u i t : 

 
 

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. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 januari 2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
L.V. Elfers             H.C. Lankman 


