




 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2010, nummer 138; 
 
overwegende dat het bestemmingsplan  3e partiële herziening bestemmingsplan "Buitengebied 
Lemelerveld, Migaweg" van 11 augustus tot en met 21 september 2010 voor een ieder ter inzage heeft 
gelegen; 
 
dat geen zienswijzen zijn ingediend naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan zoals dat ter inzage 
heeft gelegen; 
 
gelet op artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening;              
 
 
  b e s l u i t: 
 


1. Het bestemmingsplan 3
e
 partiële herziening bestemmingsplan “Buitengebied Lemelerveld, 


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


2. Het geometrische bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0148.Blemhz3-
vs01 met de bijhorende bestanden, waarbij voor het projectgebied van de geometrische 
planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond, welke ontleend is aan de GBKN versie van 
8 april 2010, vast te stellen; 


3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 22 november 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H. Keizer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 


 
  
 RAADSVOORSTEL 


  
  


20101122 - 5- 3e partiele herziening bp Buitengebied Lemelerveld Migaweg - RaadsVOORSTEL 


 status: A      
 


Agendapunt: 5 
Onderwerp: "3e partiële herziening bestemmmingsplan Buitengebied Lemelerveld, Migaweg" 
  
Commissie: 01-11-2010, nr. 6 
Raadsvoorstel: 12-10-2010, nr. 138 
  
Portefeuillehouder : dhr. N.L. Agricola/ dhr. E. Goldsteen 
Beleidsterrein: Ruimtelijke ordening 
Programma: 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
  
Ter inzage (o.m.) : - “3e partiële herziening bestemmingsplan “Buitengebied Lemelerveld, Migaweg” 
  
Informant: M. Benthem 


E. m.vanbenthem@dalfsen.nl 
T. (0529)  


 


 
Voorstel:


1. Het bestemmingsplan 3e partiële herziening bestemmingsplan “Buitengebied Lemelerveld, 
Migaweg ongewijzigd vast te stellen bestaande uit: 


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


2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
Inleiding:
In het bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld, “Migaweg” wordt een gedeeltelijke omleiding van de 
Migaweg planologisch geregeld. De Migaweg valt binnen de Gebiedsuitwerking Dalmsholte. De 
Gebiedsuitwerking Dalmsholte is een nadere uitwerking van het Reconstructieplan Salland-Twente 
(vastgesteld door de Provinciale Staten in september 2004).  
 
De omleiding van de Migaweg draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland en de recreatieve 
ontsluiting van het gebied. Daarnaast zal de veiligheid van schoolgaande kinderen worden verbeterd. Op 
het huidig tracé moeten schoolgaande kinderen, naast recreanten, auto- en zwaar landbouwverkeer over 
één weg. Met het nieuwe tracé wordt hier een scheiding in aangebracht. Het oude (huidige) tracé wordt 
eigen weg van een agrarisch bedrijf. De woning achter dit bedrijf (Migaweg 3) wordt via het nieuwe tracé, 
met een asfaltweg ontsloten. Via halfverharding wordt een voet- en fietspad aangelegd dat uitkomt op het 
oude tracé van de Migaweg, op de gemeentegrens van Dalfsen/Ommen.      
 
Beleidskader en rol gemeente:
Op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening(Wro), is de gemeenteraad bevoegd tot het vaststellen 
van een bestemmingsplan (herziening). Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 11 augustus tot en met 21 
september 2010 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. 
Voor nadere informatie wordt u verwezen naar het bestemmingsplan. Het bestemming kan nu op basis van 
artikel 3.1 Wro ongewijzigd worden vastgesteld.   
 
Op grond van artikel 6.12 van de 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. 







 
 
 


  


 
   


 


 
Er is geen sprake van een bouwplan zoals genoemd in artikel 6.2.1 van het Bro. Hierdoor hoeft geen 
exploitatieplan te worden vastgesteld. 
 
Alternatieven:
N.v.t.
 
Financieel kader:
Voor de uitvoering ontvangt de gemeente Dalfsen een provinciale subsidie in het kader van het provinciaal 
meerjarenprogramma landelijk gebied. 
De gemeentelijke cofinanciering komt ten laste van budget gebiedsbeleid (4810001). 
 
Communicatie:
Volgens wettelijke procedure. Het besluit van uw raad wordt conform de vereisten in de Wro  ter inzage 
gelegd.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


 





