




 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 september, nummer 75; 
 
overwegende dat het ontwerpbestemmingsplan Rosengaardeweg van 17 februari t/m 30 maart 2010 ter 
visie heeft gelegen; 
 
gelet op het raadsbesluit “Ruimtelijke onderbouwing actualiseren bestemmingsplan recreatiewoningen” van 
20 april 2009; 
 
gelet op het amendement van de gemeenteraad van Dalfsen14 december 2009, de motie van 25 januari 
2010 en het Coalitieakkoord Dalfsen 2010 - 2014; 
 
gezien de Nota van Zienswijzen en Kennisgeving; 
 
gelet op artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 


1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen; 
2. Het Bestemmingsplan Rosengaardeweg gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bijgevoegde 


stukken: 
a. een toelichting; 
b. de regels; 
c. de plankaart. 


 
3. Het raadsbesluit bekend te maken in KernPunten, de Staatscourant en op de website (ruimtelijke 


plannen.nl), overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8, vierde lid van de Wet ruimtelijke ordening; 
4. Degenen die een zienswijze hebben ingediend op de hoogte te stellen van het raadsbesluit. 


 
  
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 


  


  


  
 


 


    
  
  
  
  
  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 


 
  
 RAADSVOORSTEL 


  
  


 


 status: B      
 


Agendapunt: 19 
Onderwerp: Vaststelling Bestemmingsplan Rosengaardeweg 
  
Commissie: 07-06-2010, nr. 4 
Raadsvoorstel: 14-09-2010, nr. 75 
  
Portefeuillehouder : dhr. N.L. Agricola 
Beleidsterrein: ruimtelijke ordening en bouwzaken 
Programma: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
  
Ter inzage (o.m.) : - Ontwerpbestemmingsplan Rosengaardeweg (www.ruimtelijkeplannen.nl) 


- Zienswijzen 
- Conceptraadsbesluit juni  
- Alle hierop betrekking hebbende moties, amendementen, onderzoeken, 


correspondentie 
- Bestemmingsplan Rosengaardeweg (raadsversie volgens dit voorstel) en de daarbij 


behorende Nota van Zienswijzen en Kennisgeving 
- Alternatief Bestemmingsplan Rosengaardeweg (collegevoorstel volgens het 


conceptbesluit van juni 2010) en de daarbij behorende Nota van Zienswijzen en 
Kennisgeving 


  
Informant: H. Lammertsen 


E. h.lammertsen@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 82 35 


 


 
Voorstel:


1. Overeenkomstig het advies van de meerderheid van uw commissie leggen wij ter gewijzigde 
vaststelling voor het Bestemmingsplan Rosengaardeweg, overeenkomstig de bijgevoegde stukken, 
bestaande uit:  


a.    een toelichting; 
b. regels; 
c. plankaart. 


2. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen. 
3. Het raadsbesluit zes weken na de vaststelling bekend te maken in Kernpunten en de 


Staatscourant en op de website (ruimtelijke plannen.nl) 
4. Het raadsbesluit na vaststelling terstond toe te sturen aan de inspectie VROM en GS. 
5. Degenen die een zienswijze hebben ingediend op de hoogte stellen van het raadsbesluit.


 
 
Inleiding:
Een bestemmingsplan voor de Rosengaardeweg is verschillende keren in uw commissie en raad 
besproken. 
Voor het laatst is een voorstel behandeld in de commissievergadering van 7 juni (commissie) en 28 juni 
(raad). Afgesproken werd dat wij het voorgelegde conceptraadsbesluit zouden aanpassen overeenkomstig 
het Coalitieakkoord Dalfsen 2010 - 2014 en een dergelijk bestemmingsplan te voorzien van een goede 
ruimtelijke onderbouwing. 
 
Beleidskader en rol gemeente: 
Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad voor het gehele 
grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast, waarbij ten behoeve van een goede 







 
 
 


  


 
   


 


ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt aangewezen en met het oog 
op die bestemming regels worden gegeven. Deze regels betreffen in ieder geval regels omtrent het gebruik 
van de grond en van de zich daar bevindende bouwwerken. 
Volgens de Wet ruimtelijke ordening mag een bestemmingsplan in beginsel niet ouder zijn dan tien jaar. 
Het beleid is daarom gericht op actuele bestemmingsplannen. 
In het Coalitieakkoord Dalfsen 2010 – 2014 is over permanente bewoning op Rosengaarde het volgende 
afgesproken: 
“De standpunten van het CDA en Gemeentebelangen over de mogelijkheid tot permanente bewoning op 
het recreatieterrein Rosengaarde lopen (eveneens) uiteen. Over de mogelijkheid tot permanente bewoning 
heeft de gemeenteraad een besluit genomen. Het college zal het genomen raadsbesluit respecteren en 
conform het raadsbesluit de bestemmingsplanherziening aan de gemeenteraad voorleggen. De 
gemeenteraad zal bij meerderheid van stemmen een besluit nemen.” 
 
Tijdens de bespreking van ons voorstel in de commissievergadering op 7 juni en raadsvergadering van 28 
juni is gebleken dat (een meerderheid van) uw raad van mening is dat alle recreatiewoningen aan de 
Rosengaardeweg voor permanente bewoning moeten kunnen worden gebruikt en dat er een 
bestemmingsplan wordt voorgelegd dat daarin voorziet, inclusief een goede ruimtelijke onderbouwing.  
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hier in. De ruimtelijke onderbouwing (toelichting), de 
planregels, de plankaart en de Nota van Zienswijzen en Kennisgeving zijn hierop afgestemd. 
 
Gewijzigde vaststelling 


In dit voorstel wordt het Bestemmingsplan Rosengaardeweg gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan dat ter visie lag.  
De gewijzigde vaststelling betreft  de volgende onderdelen: 


1. De functieaanduiding “permanente bewoning toegestaan” wordt aangepast aan de SVBP 2008 
(standaardregels voor digitale bestemmingsplannen). Om die reden wordt de aanduiding 
“specifieke vorm van wonen – permanente bewoning” gehanteerd: zowel de regels als de 
plankaart worden aangepast; 


2. Voor het perceel Rosengaardeweg 56 wordt het bouwblok aangepast en zal aan de plankaart en 
regels de aanduiding “kleinschalig kampeerterrein” (voor 15 kampeerplaatsen) worden 
toegevoegd; 


3. Bovendien wordt de toelichting aangepast (nadere ruimtelijke onderbouwing van het 
bestemmingsplan). 


 
 
Alternatieven:
Wij hebben u in juni een conceptraadsbesluit voorgelegd dat enerzijds recht doet aan het gemeentelijke 
beleid tot dusverre (de gedoogbeschikkingen die zijn verstrekt worden planologisch verankerd in een 
bestemmingsplan) en anderzijds niet strijdig is met de Omgevingsverordening Overijssel.  
Wij verwijzen naar ons raadsvoorstel van juni 2010. Dit alternatief hebben wij uitgewerkt in bij bijgevoegde 
Alternatief Bestemmingsplan Rosengaardeweg (collegevoorstel volgens het conceptbesluit van juni 2010) 
en de daarbij behorende Nota van Zienswijzen en Kennisgeving). 
Degenen die sinds 31 oktober 2003 de woning onafgebroken bewonen en voldoen in de wet genoemde 
criteria ten aanzien van het Bouwbesluit, Wet milieubeheer etc. kunnen in aanmerking komen voor een 
persoonsgeboden ontheffing op grond van het Besluit ruimtelijke ordening. 
 


Financieel kader:
Voor het actualiseren van bestemmingsplannen heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld.
 
 
 







 
 
 


  


 
   


 


 
Communicatie
Bekendmaking van het bestemmingsplan volgens Wro en Awb. Dit betekent dat het raadsbesluit na 
vaststelling terstond naar de inspectie VROM en GS wordt verstuurd en dat de bekendmaking van het 
bestemmingsplan niet eerder dan na zes weken na de vaststelling kan plaatsvinden (artikel 3.8, lid 4 Wro). 
Alle belanghebbenden aan de Rosengaardeweg te informeren over deze bekendmaking
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


 





