




 


 
  
 RAADSVOORSTEL 


  
  


 


 status: A      
 


Agendapunt: 14 
Onderwerp: Vaststellen herzieningen rood voor rood plannen en reparatie bestemmingen 
  
Commissie: 13-09-2010, nr. 9 
Raadsvoorstel: 10-08-2010, nummer 123 
  
Portefeuillehouder : dhr. N.L. Agricola 
Beleidsterrein: ruimtelijke ordening en bouwzaken 
Programma: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
  
Ter inzage (o.m.) : - “2e herziening bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld”,  “10


e
 herziening 


bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gem) Nieuwleusen, Westerveen 
71”  en “17


e
 herziening bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, (Hoenderweg 


10 en Buurtweg 1a)”  
  
Informant: M. Stel 


E. m.stel@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 82 96 


 
Voorstel:


1. De volgende bestemmingsplannen, bestaande uit de toelichting, regels en plankaart, ongewijzigd 
vast te stellen: 


a. “2e herziening bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld”(Knuvendijk 1 en reparatie);  
b. “10


e
 herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gem) Nieuwleusen, 


Westerveen 71”;   
c. “17


e
 herziening bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, (Hoenderweg 10 en Buurtweg 


1a)”  


2. Geen exploitatieplannen vast te stellen. 
 


 
Inleiding:
Er hebben drie ontwerpbestemmingsplannen met betrekking tot twee rood voor rood plannen en voor de 
reparatie van bestemmingen ter inzage gelegen.  
 
De inhoud van de drie bestemmingsplannen is kort samengevat: 


• De “2e herziening bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld” betreft een partiële herziening van 
het bestemmingsplan “Buitengebied Lemelerveld”. Deze partiële herziening regelt twee 
ontwikkelingen, te weten: 
In het kader van Rood voor Rood wordt de bestaande bedrijfsbebouwing aan de Knuvendijk 1 
omgezet in woonbebouwing. Om dit mogelijk te maken wordt de vigerende bestemming 'agrarisch 
cultuurgebied' met de aanduiding 'agrarisch bedrijf categorie 3' herzien in de bestemming 'wonen'. 
Tevens wordt er op het betreffende perceel een nieuw bouwblok toegekend ten behoeve van de 
compensatiewoning die in het kader van de Rood voor Rood regeling toegekend wordt.  
Verder worden de bestemmingen van drie percelen gerepareerd. De bestemmingen van de 
percelen Oude Twentseweg 48a en Lemelerveldseweg 44-44a hebben in het bestemmingsplan 
"Buitengebied Lemelerveld" abusievelijk een woonbestemming gekregen. Deze percelen hadden 
hiervoor een agrarische bestemming en er zijn nog agrarische bedrijven aanwezig. Verder zou 
naar aanleiding van een inspraakreactie met betrekking tot de Nieuwe Berkendijk 1 het bouwblok 







 


 


 
  


 


   


 


aangepast worden (oppervlakte bouwblok neemt niet toe) in verband met de sloop en nieuwbouw 
van een bijgebouw. Deze wijziging is alleen nooit doorgevoerd op de plankaart.  


• De “10
e
 herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gem) Nieuwleusen, Westerveen 


71” betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied (voormalige gemeente) 
Nieuwleusen”. In deze partiële herziening wordt in het kader van Rood voor Rood de bestaande 
bedrijfsbestemming aan de zuidzijde van Westerveen 71 omgezet in woonbestemming. Om dit 
mogelijk te maken wordt de vigerende bestemming 'agrarisch cultuurgebied' met de aanduiding 
'agrarisch bedrijf categorie 1' en aan de zuidzijde van Westerveen 71 herzien in de bestemming 
'wonen'. De bestemming 'agrarisch cultuurgebied' met de aanduiding 'agrarisch bedrijf categorie 1' 
aan de noordzijde van Westerveen 71 blijft aanwezig.  


• De “17
e
 herziening bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, (Hoenderweg 10 en Buurtweg 1a)” 


betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen”. In deze partiële 
herziening wordt in het kader van Rood voor Rood de bestaande bedrijfsbestemming omgezet in 
woonbestemming. Om dit mogelijk te maken wordt de vigerende bestemming 'agrarisch 
cultuurgebied' met de aanduiding 'agrarisch bedrijf categorie 1' en 'agrarisch bedrijf  categorie 3' 
herzien in de bestemming 'wonen'. De herziening heeft betrekking op de percelen Hoenderweg 10 
en Buurtweg 1a in Lemelerveld. 


 
De ontwerp bestemmingsplannen hebben van 23 juni 2010 tot en met 10 augustus 2010 ter inzage 
gelegen. Naar aanleiding van het ontwerp zijn er geen zienswijzen ingediend. De bestemmingsplannen 
kunnen ongewijzigd worden vastgesteld. 
Voor de verdere ruimtelijke onderbouwing en de inrichtingsplannen wordt u verwezen naar de toelichtingen 
van de bestemmingsplannen.
 
Beleidskader en rol gemeente:
Op grond van artikel 3.1 Wro is de gemeenteraad bevoegd tot het vaststellen van een bestemmingsplan 
(herziening). Met de aanvragers is een ontwikkelingsovereenkomst rood voor rood afgesloten waarin de 
sloop en de ligging van de nieuwe kavels is vastgelegd.  
 
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. 
 
De gemeenteraad kan in afwijking hiervan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, indien het 
verhaal van kosten anderszins is verzekerd. In deze gevallen is kostenverhaal via een ontwikkelings-
overeenkomst geregeld. 
 
Alternatieven:
N.v.t.
 
Financieel kader:
Kosten zijn via een ontwikkelingsovereenkomst geregeld. 
 
Communicatie:
Volgens wettelijke procedure. Het besluit van uw raad wordt conform de vereisten in de Wet ruimtelijke 
ordening  ter inzage gelegd.
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 








 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2010, nummer 123; 
 
overwegende dat het bestemmingsplan “17


e
 herziening bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, 


(Hoenderweg 10 en Buurtweg 1a)” van 23 juni 2010 tot en met 10 augustus 2010 voor een ieder in het 
gemeentehuis in Dalfsen ter inzage heeft gelegen; 
 
dat geen zienswijzen zijn ingediend naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan zoals dit ter inzage 
heeft gelegen; 
 
dat in het bestemmingsplan geen wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen; 
 
gelet op artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 


1. Het bestemmingsplan “17
e
 herziening bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, (Hoenderweg 10 en 


Buurtweg 1a)” ongewijzigd vast te stellen bestaande uit: 
a. De toelichting; 
b. Regels; 
c. Plankaart. 


2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 


 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 september 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.J. van der Woude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2010, nummer 123; 
 
overwegende dat het bestemmingsplan “2e herziening bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld” van 
23 juni 2010 tot en met 10 augustus 2010 voor een ieder in het gemeentehuis in Dalfsen en in het 
servicepunt Lemelerveld ter inzage heeft gelegen; 
 
dat geen zienswijzen zijn ingediend naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan zoals dit ter inzage 
heeft gelegen; 
 
dat in het bestemmingsplan geen wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen; 
 
gelet op artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 


1. Het bestemmingsplannen “2e herziening bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld” ongewijzigd 
vast te stellen bestaande uit: 


a. De toelichting; 
b. Regels; 
c. Plankaart. 


2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 


 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 september 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.J. van der Woude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2010, nummer 123; 
 
overwegende dat het bestemmingsplan “10


e
 herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gem) 


Nieuwleusen, Westerveen 71” van 23 juni 2010 tot en met 10 augustus 2010 voor een ieder in het 
gemeentehuis in Dalfsen en in het servicepunt Nieuwleusen ter inzage heeft gelegen; 
 
dat geen zienswijzen zijn ingediend naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan zoals dit ter inzage 
heeft gelegen; 
 
dat in het bestemmingsplan geen wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen; 
 
gelet op artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 


1. Het bestemmingsplan “10
e
 herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gem) 


Nieuwleusen, Westerveen 71” ongewijzigd vast te stellen bestaande uit: 
a. De toelichting; 
b. Regels; 
c. Plankaart. 


2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 


 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 september 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.J. van der Woude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





