
Bestemmingsplan  
De Grift III 
(Nieuwleusen) 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 BIJLAGEN 
   
 BEGROTING 
 
 2001 
  

 

 

 
Bestemmingsplan 
De Grift III 
(Nieuwleusen) 

Auteur: Peter van Rossenberg 
Afdeling: Witpaard 
Datum:  8 december 2011 



 

  

 bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" (ontwerp)  
 2 

  



 

  

 bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" (ontwerp)  
 3 

  

Inhoudsopgave 

 

Toelichting        5 

Hoofdstuk 1  Inleiding      7 
1.1  Aanleiding       7 
1.2  Korte karakteristiek plan      7 
1.3  Ligging en begrenzing      8 
1.4  De bij het plan behorende stukken    8 
1.5  Leeswijzer       9 

Hoofdstuk 2  Overheidsbeleid     11 
2.1  Inleiding       11 
2.2  Europees beleid      11 
2.3  Rijksbeleid       12 
2.4  Provinciaal beleid      13 
2.5  Gemeentelijk beleid      20 
2.6  Samenvatting en conclusies     24 

Hoofdstuk 3  Omgevingsaspecten     25 
3.1  Inleiding       25 
3.2  Verkeer        25 
3.3  Geluid        26 
3.4  Luchtkwaliteit       27 
3.5  Watertoets       27 
3.6  Bodem        32 
3.7  Archeologie       33 
3.8  Ecologie       34 
3.9  Milieuhinder       35 
3.10  Externe veiligheid      36 
3.11  Kabels en leidingen      36 
3.12  M.e.r.-beoordeling      37 
3.13  Samenvatting en conclusies     41 

Hoofdstuk 4  Bestaande situatie     43 
4.1  Inleiding       43 
4.2  Ontstaansgeschiedenis      43 
4.3  Landschap       43 
4.4  Stedenbouw       45 
4.5  Bebouwing       45 
4.6  Waardering       46 
4.7  Samenvatting en conclusies     46 

Hoofdstuk 5  Toekomstige situatie     47 
5.1  Inleiding       47 
5.2  Ontwerpuitgangspunten      47 
5.3  Programma en grondgebruik     49 
5.4  Ruimtelijke opzet en structuur     49 
5.5  Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid    50 
5.6  Flexibiliteit en fasering      52 
5.7  Samenvatting en conclusies     52 

Hoofdstuk 6  Toelichting op de regels    53 
6.1  Algemeen       53 
6.2  Nadere toelichting op de regels     54 



 

  

 bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" (ontwerp)  
 4 

  

Hoofdstuk 7  Economische uitvoerbaarheid    57 
7.1  Inleiding       57 
7.2  Behoefte       57 

Hoofdstuk 8  Maatschappelijke uitvoerbaarheid   61 
8.1  Inleiding       61 
8.2  Verslag voorlichtingsbijeenkomsten    61 
8.3  Verslag overleg       69 
8.4  Verslag ter inzage legging     78 
8.5  Vooroverleg       84 

Bijlagen        87 
Bijlage 1  Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 89 
Bijlage 2  Situering plangebied     91 
Bijlage 3  Brief instemming provincie Bedrijventerreinenvisie Dalfsen 93 
Bijlage 4  Eindschets Groenzone De Grift III   95 
Bijlage 5  Onderzoek naar verkeer, geluid en luchtkwaliteit  97 
Bijlage 6  Waterhuishoudings- en rioleringsplan   99 
Bijlage 7  Verkennend bodemonderzoek    101 
Bijlage 8  Archeologisch bureauonderzoek noordelijk deel  103 
Bijlage 9  Aanvullend archeologisch bureauonderzoek zuidelijk deel 105 
Bijlage 10  Ecologisch onderzoek     107 

Regels        109 

Hoofdstuk 1  Inleidende regels     111 
Artikel 1  Begrippen      111 
Artikel 2  Wijze van meten     115 

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels     117 
Artikel 3  Bedrijventerrein      117 
Artikel 4  Groen       120 
Artikel 5  Verkeer       121 
Artikel 6  Leiding - Hoogspanningsverbinding   122 
Artikel 7  Waterstaat      123 

Hoofdstuk 3  Algemene regels     125 
Artikel 8  Antidubbeltelregel     125 
Artikel 9  Algemene gebruiksregels    126 
Artikel 10  Algemene afwijkingsregels    127 
Artikel 11  Algemene wijzigingsregels    128 
Artikel 12  Algemene procedureregels    129 
Artikel 13  Overige regels      130 

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels    131 
Artikel 14  Overgangsrecht bouwwerken    131 
Artikel 15  Overgangsrecht gebruik     132 
Artikel 16  Slotregel      133 

Bijlagen        135 
Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein  137 
 
 

 
 



 

  

 bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" (ontwerp)  
 5 

  

Toelichting 
  



 

  

 bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" (ontwerp)  
 6 

  



 

  

 bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" (ontwerp)  
 7 

  

Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 
De raad van de gemeente Dalfsen heeft aangegeven dat, nadat de bestaande 
bedrijventerreinen zijn gerealiseerd, de verdere uitbreiding van de bedrijvigheid moet 
plaatsvinden in de kern Nieuwleusen, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein 
"De Grift". De voorgenomen uitbreiding wordt "De Grift III" genoemd.  

 

Een eerdere versie van het bestemmingsplan voor "De Grift III" is door de 
gemeenteraad vastgesteld op 23 november 2009. Hiertegen is op onderdelen beroep 
ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling 
heeft het beroep gegrond verklaard, waardoor het besluit van de gemeenteraad op 
onderdelen is vernietigd. In Bijlage 1 is de uitspraak opgenomen. Naar aanleiding van 
de uitspraak is het bestemmingsplan op deze onderdelen gecorrigeerd. Het overgrote 
deel van het bestemmingsplan is in stand gebleven. In  beginsel kunnen er tegen het 
ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen worden ingediend en kan tegen de 
vaststelling van het bestemmingsplan niet opnieuw beroep worden ingesteld 
betreffende die onderdelen van het plan, die in beroep eerder door de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn beoordeeld, en niet gegrond zijn 
verklaard. 

Voor de volledigheid is in het voorliggende bestemmingsplan het gehele plan 
meegenomen. Dit heeft als voordeel dat het bestemmingsplan is gedigitaliseerd en 
geactualiseerd in verband met het provinciaal beleid en de nieuwe wet- en regelgeving 
met onder meer de invoering van de SVBP waardoor de bestemmingen zijn 
aangepast.  

 

Voor de "De Grift III" zijn de gronden inmiddels al aangekocht door de gemeente. De 
gemeente heeft alle gronden in bezit, hierdoor vervalt de verplichting tot het vaststellen 
van een exploitatieplan. Op basis van de economische gegevens is in het voorliggende 
bestemmingsplan de economische uitvoerbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling 
weergegeven. 

1.2  Korte karakteristiek plan 
De basis voor de uitbreiding van het bedrijventerrein "De Grift" wordt gevormd door de 
voortzetting van de wegenstructuur van het reeds gerealiseerde deel van 
bedrijventerrein "De Grift" in westelijke richting. In het plan ontstaat een aantal parallel 
aan de houtwal lopende ontsluitingswegen, met lengtes van ongeveer 1 kilometer. 
Voor de bedrijven op de zichtlocatie langs de Rollecate geldt een verhoogd 
welstandstoezicht. 

 
Tussen het bedrijventerrein en de woningen aan de Meeleweg wordt als bufferzone 
een in westelijke richting breder wordende groenstrook aangelegd met waterpartijen, 
geluidswal, bomen en struiken. Het uitgangspunt daarbij is om de landelijke kwaliteit 
van de Meeleweg zoveel mogelijk in stand te houden. 
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1.3  Ligging en begrenzing 
Het plangebied van het bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" wordt aan de 
noordelijke zijde begrensd door de Rollecate en de Dedemsvaart. De zuidelijke grens 
van het plangebied wordt gevormd door de Meeleweg en de oostelijke grens door het 
bestaande bedrijventerrein "De Grift". In het westen wordt de grens van het plangebied 
bepaald door de grondaankoop van de gemeente. Langs de Meeleweg is de grens ten 
westen van nummer 84 en langs de Rollecate ten oosten van nummer 85. Zie voor de 
begrenzing van het plangebied Bijlage 2 en de afbeelding "Situering plangebied". 

 

 
Afbeelding: Situering plangebied 

 

Op de afbeelding zijn in rood de grenzen van het bestemmingsplan "De Grift III 
(Nieuwleusen)" weergegeven.  

1.4  De bij het plan behorende stukken 
Het bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" bestaat uit de volgende stukken: 

 verbeelding, schaal 1:1.000 (kaart nummer NL.IMRO.0148.NDeGriftIII-on02); 

 planregels. 

 

Op de verbeelding (plankaart) is de bestemming van de in het plangebied gelegen 
gronden aangegeven. In de planregels zijn bepalingen opgenomen teneinde de 
uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze 
toelichting, waarin de aan het plan ten grondslag liggende onderzoeken en een 
planbeschrijving zijn opgenomen. 
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1.5  Leeswijzer 
In deze toelichting komt in hoofdstuk twee het van toepassing zijnde beleid aan bod. In 
hoofdstuk drie worden de omgevingsaspecten besproken. In hoofdstuk vier en 
hoofdstuk vijf worden respectievelijk de bestaande en toekomstige situatie van het 
plangebied weergegeven. De bestaande situatie wordt beschreven aan de hand van 
de ontstaansgeschiedenis, het landschap, de stedenbouw en de bebouwing. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een waardering van deze aspecten. Voor de 
beschrijving van het nieuwe plan worden de ontwerpuitgangspunten, het programma 
en de ruimtelijke opzet en structuur beschreven. Daarnaast komen aan het plan 
gerelateerde aspecten als ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, flexibiliteit en fasering 
aan bod. De toelichting wordt afgesloten met hoofdstuk zes en hoofdstuk zeven over 
de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.  
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Hoofdstuk 2  Overheidsbeleid 

2.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diverse ruimtelijke beleidskaders op Europees, 
rijks-, provinciaal en gemeentelijk schaalniveau. Dit wordt gedaan om het 
bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" in te bedden in het ruimtelijk beleid.  

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diverse ruimtelijke beleidskaders op rijks-, 
provinciaal en gemeentelijk schaalniveau. 

2.2  Europees beleid 
De Nederlandse ruimtelijke ordening wordt door een aantal Europese richtlijnen 
beïnvloed. Hieronder worden kort de relevante richtlijnen besproken. 

2.2.1  Verdrag van Malta 

Het Europese Verdrag van Malta uit 1992 regelt de bescherming van archeologisch 
erfgoed, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van 
opgravingen. Nederland heeft dit verdrag ondertekend en goedgekeurd. Doorvoering 
van het verdrag in de Nederlandse wetgeving heeft onder meer plaatsgevonden door 
de Monumentenwet 1988. 

Het belangrijkste doel is behoud van het bodemerfgoed. Om te weten of bij een 
ontwikkeling verstoring van het bodemerfgoed dreigt, is vooronderzoek nodig. Voor 
plannen voor de ruimtelijke ordening die het bodemarchief bedreigen moeten rijk, 
provincies en gemeenten (laten) bepalen welke archeologische waarden in het geding 
zijn. Tijdig archeologisch (voor)onderzoek is dus belangrijk, zodat verstoring van het 
bodemerfgoed kan worden voorkomen of dat er opgravingen kunnen plaatsvinden.  

In het kader van de uitbreiding van het bedrijventerrein heeft archeologisch onderzoek 
plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn opgenomen in paragraaf 3.7 Archeologie. 

2.2.2  Natura 2000 

Om de natuur in Europa te beschermen en te ontwikkelen, werken de lidstaten van de 
Europese Unie samen aan Natura 2000; een samenhangend netwerk van beschermde 
natuurgebieden in alle lidstaten. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het EU-beleid 
voor behoud en herstel van biodiversiteit.  

Natura 2000 omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn 
(1979) en Habitatrichtlijn (1992), die zijn opgenomen in de Natuurbeschermingswet. In 
beide richtlijnen staan ook maatregelen voor soortenbescherming. Deze zijn 
opgenomen in de Flora- en faunawet.  

In en rond Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten geldt voor 
activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de natuur een vergunningplicht. 
Activiteiten uitvoeren zonder vergunning is strafbaar. In paragraaf 3.8 Ecologie wordt 
besproken in hoeverre een bestemmingswijziging van agrarisch naar bedrijventerrein 
de aanwezige natuurwaarden raakt. 
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2.2.3  Luchtkwaliteit 

In de Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit worden de grondbeginselen van het 
Europese luchtkwaliteitsbeleid gegeven. De doelstellingen van dit beleid zijn het 
omschrijven en vastleggen van de luchtkwaliteit om de schade voor mens en milieu te 
voorkomen, verhinderen of te verminderen, de luchtkwaliteit te kunnen beoordelen, de 
bevolking te kunnen informeren over de kwaliteit van de lucht en het in stand houden 
van of verbeteren van de kwaliteit. De Europese kaderrichtlijn is onder meer met het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 in de Nederlandse wetgeving opgenomen. Zie ook 
paragraaf 3.4 Luchtkwaliteit. 

2.2.4  Dienstenrichtlijn 

De Europese Dienstenrichtlijn heeft tot doel het realiseren van een interne 
dienstenmarkt. Door de Dienstenrichtlijn moeten alle bestaande belemmeringen voor 
dienstverleners om zich in een lidstaat te vestigen of om er tijdelijke diensten te kunnen 
verrichten worden opgeheven. De richtlijn is in de Nederlandse wet- en regelgeving 
doorgevoerd. De hoofdverplichtingen uit de richtlijn zijn onder meer vastgelegd in de 
Dienstenwet. Het bestemmingsplan voor "De Grift III" voldoet aan de Dienstenrichtlijn. 

 

Het ruimtelijk-economisch beleid voor de provincie Overijssel is opgenomen in de 
provinciale Omgevingsvisie. Voor de provincie Overijssel geldt dat de regionale markt 
voor bedrijventerreinen primair wordt bediend vanuit stedelijke netwerken. Buiten 
stedelijke netwerken is onder voorwaarden ruimte voor de eigen groei van lokaal 
gewortelde bedrijven. De voorgenomen ontwikkeling sluit aan bij dit beleid. In 
paragraaf 2.4 Provinciaal beleid wordt hier nader op ingegaan. 

2.3  Rijksbeleid 

2.3.1  Nota Ruimte 

Het rijksbeleid voor de nationale ruimtelijke ordening is vastgelegd in de Nota Ruimte. 
In de Nota Ruimte wordt het ruimtelijk beleid op hoofdlijnen vastgelegd tot 2020 en 
wordt er een doorkijk gegeven naar de periode 2020-2030. De Nota bevat de visie van 
het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de bijbehorende 
doelstellingen. De belangrijkste is het op een duurzame en efficiënte wijze ruimte 
scheppen voor verschillende functies, het vergroten en waarborgen van de 
leefbaarheid en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.  

In de Nota Ruimte wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden met een 
"basiskwaliteit" en gebieden die in de "ruimtelijke hoofdstructuur" liggen. Generieke 
regels vormen de waarborg van de algemene basiskwaliteit, die de kwalitatieve 
ondergrens bepaalt voor alle ruimtelijke plannen. Gebieden die van nationaal belang 
worden geacht vormen, samen de ruimtelijke hoofdstructuur waarbinnen wordt 
gestreefd naar méér dan de basiskwaliteit. Het gaat hierbij onder meer om de 
mainports, hoofdverbindingsassen en stedelijke netwerken en de nationale 
landschappen. 

Met het motto "decentraal wat kan, centraal wat moet" laat het kabinet veel vrijheden 
aan decentrale overheden. De nadruk wordt zo op de decentrale beleidsafwegingen 
gelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat gemeenten in het provinciaal beleid, onder 
bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid hebben voldoende ruimte te bieden voor 
lokaal georiënteerde bedrijvigheid. 
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2.4  Provinciaal beleid 

2.4.1  Omgevingsvisie Overijssel 

De Omgevingsvisie Overijssel is het centrale provinciale beleidsplan voor de fysieke 
leefomgeving van de provincie Overijssel, met een doorkijk naar 2030. De 
Omgevingsvisie is een integrale visie waarbij verschillende beleidsonderwerpen op 
elkaar zijn afgestemd. De rode draden van de Omgevingsvisie zijn "duurzaamheid" en 
"ruimtelijke kwaliteit".  

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid wordt in de Omgevingsvisie gedefinieerd als een duurzame 
ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder voor 
toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun 
behoeften te voorzien. Duurzaamheid wordt gerealiseerd door een transparante en 
evenwichtige afweging van ecologische, economische en sociaal-culturele 
beleidsambities. 

 

Ruimtelijke kwaliteit  

Ruimtelijke kwaliteit wordt in de Omgevingsvisie gedefinieerd als datgene wat ruimte 
geschikt maakt en houdt voor wat voor mensen belangrijk is, of duurzamer gesteld als 
datgene wat voor mens, plant en dier belangrijk is. Ruimtelijke kwaliteit is de goede 
functie op de goede plek op de goede manier ingepast in de omgeving. Dit wordt 
gerealiseerd door bescherming en verbinding van bestaande gebiedskwaliteiten en 
nieuwe ontwikkelingen, waarbij bestaande kwaliteiten worden beschermd en versterkt 
en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. Op basis van gebiedskenmerken en 
beleidsambities zijn kwaliteitsambities geformuleerd die zijn uitgewerkt in de Catalogus 
Gebiedskenmerken die bij de Omgevingsvisie hoort.  

2.4.1.1  Uitvoeringsmodel 

Bij voorgenomen ontwikkelingen stuurt de provincie op duurzaamheid en ruimtelijke 
kwaliteit. Hiervoor is het "Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel" ontwikkeld, zie 
hiervoor de afbeelding "Uitvoeringsmodel" waarin het model schematisch is 
weergegeven. Bij een voorgenomen ontwikkeling wordt volgens de drie niveaus 
bepaald "of" er een behoefte is aan de ontwikkeling, "waar" de ontwikkeling past 
volgens de ontwikkelingsperspectieven en "hoe" de ontwikkeling het best kan worden 
uitgevoerd.  

 

 
Afbeelding: Uitvoeringsmodel 
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2.4.1.1.1  Generieke beleidskeuzes 

De generieke beleidskeuzes (of-vraag) gaan in op het nut en de noodzaak van een 
voorgenomen ontwikkeling. Deze beleidskeuzes vloeien voort uit keuzes van de 
Europese Unie, het rijk of de provincie. Het zijn keuzes die bepalend zijn of 
ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn. De generieke beleidskeuzes zijn veelal 
normstellend.  

In deze fase moet de "SER-ladder" worden gehanteerd. Deze komt er kort gezegd op 
neer dat eerst bestaande bebouwing en herstructurering worden benut, voordat er 
uitbreiding kan plaatsvinden. Andere relevante generieke beleidskeuzes betreffen de 
reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor externe veiligheid, 
grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond, ecologie et 
cetera.  

2.4.1.1.2  Ontwikkelingsperspectieven 

In de ontwikkelingsperspectieven (waar-vraag) zijn de opgaven, kansen, 
beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie weergegeven. Als 
uit de beoordeling van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de 
ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat 
waar kan worden ontwikkeld. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en 
bieden de flexibiliteit voor de toekomst.  

2.4.1.1.3  Gebiedskenmerken 

De gebiedskenmerken (hoe-vraag) zijn sturend voor de vraag hoe een ontwikkeling 
invulling krijgt. Deze gebiedskenmerken zijn ruimtelijke kenmerken van een gebied of 
een gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit er van. Daarbij 
zijn de gebiedskenmerken van provinciaal belang het uitgangspunt. De 
gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of 
inspirerend.  

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch 
cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke 
kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. De bijlage 
Catalogus Gebiedskenmerken geeft meer in detail inzicht in de gebiedskenmerken. 
Door ontwikkeling conform de catalogus wordt de identiteit en diversiteit van dorpen en 
steden versterkt. Dat geldt in het bijzonder voor de dorps- en stadsrandgebieden. 

2.4.1.2  Toetsing aan het uitvoeringsmodel 

Het plangebied valt volgens de definitie van de Omgevingsverordening in een 
"bestaand bebouwd gebied" (zie hieronder bij "ad 1"). Tevens is deze locatie in de 
Omgevingsvisie reeds aangegeven als een ruimte voor bedrijventerreinen. In het 
kader van de voorgenomen ontwikkeling kan worden afgeweken van het 
ontwikkelingsperspectief, aangezien hier sociaaleconomische redenen voor zijn en de 
ontwikkeling een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit conform de 
gebiedskenmerken. Hieronder wordt nader ingegaan op de toetsing aan het 
uitvoeringsmodel per niveau. 

2.4.1.2.1  Generieke beleidskeuzes 

De ambitie voor werklocaties is gericht op vitale werklocaties die aansluiten bij de 
vraag van ondernemers. De regionale markt voor bedrijventerreinen wordt primair 
bediend vanuit stedelijke netwerken. Buiten stedelijke netwerken is binnen de 
voorwaarden van het uitvoeringsmodel 
(SER-ladder-ontwikkelingsperspectieven-gebiedskenmerken) ruimte voor de eigen 
groei van lokaal gewortelde bedrijven. 

Voor een aantal ontwikkelingen, zoals op het gebied van bedrijfslocaties, moet de 
SER-ladder worden doorlopen. Hierbij worden ruimtelijke keuzes in een hiërarchische 
volgorde gemaakt en onderbouwd, waarbij het volgende geldt: 

1. Gebruik maken van de ruimte die reeds beschikbaar is gesteld voor een bepaalde 
functie of door herstructurering beschikbaar kan worden gemaakt. 
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2. Vergroten van de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik de 
ruimteproductiviteit te verhogen. 

3. Aanleg van nieuwe terreinen waarbij relevante waarden en belangen in een 
gebiedsgerichte aanpak worden afgewogen, onder meer aan de hand van 
gebiedsspecifieke kwaliteitsvoorwaarden. 

 

Ad 1. Gebruik maken van de ruimte die reeds beschikbaar is gesteld voor een 
bepaalde functie of door herstructurering beschikbaar kan worden gemaakt. 

 

Door middel van de SER-ladder wordt de verplichting opgelegd om eerst de 
mogelijkheden te benutten binnen gebieden die al een stedelijke functie hebben, de 
bestaande bebouwde gebieden, voordat een claim mag worden gelegd op gebieden 
die nu nog een groene functie hebben.  

In de Omgevingsverordening is "bestaand bebouwd gebied" gedefinieerd als de 
gronden die benut kunnen worden voor stedelijke functies op grond van geldende 
bestemmingsplannen en op grond van voorontwerpbestemmingsplannen voor zover 
daarover een schriftelijk positief advies is uitgebracht door de provinciale diensten. In 
het kader van de ontwikkeling van "De Grift III" is reeds door de provinciale diensten 
een schriftelijk positief advies uitgebracht op het eerdere 
voorontwerpbestemmingsplan. Ook heeft de provincie ingestemd met de 
Bedrijventerreinenvisie Dalfsen van de gemeente waarin de voorgenomen uitbreiding 
van het bedrijventerrein is opgenomen. Zie hiervoor Bijlage 3. Het plangebied kan 
daarom worden gerekend als een bestaand bebouwd gebied. In de Omgevingsvisie is 
de locatie van "De Grift III" opgenomen als "bedrijventerrein" en wordt daardoor 
gerekend tot een "hard plan". Vanwege het "overgangsrecht" zijn harde plannen niet 
onderhevig aan een behoefteonderbouwing in bedrijventerreinenvisies. In de 
gemeentelijke bedrijventerreinenvisie, zie paragraaf 2.5.2 Bedrijventerreinenvisie 
Dalfsen, is overigens wel de behoefte aan bedrijvigheid in relatie tot "De Grift III" 
aangegeven. In het kader van de bedrijventerreinvisie heeft bovenlokale afstemming 
plaatsgevonden. 

 

Ad 2. Vergroten van de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik de 
ruimteproductiviteit te verhogen. 

 

Bij de voorgenomen ontwikkeling is gebruik gemaakt van meervoudig ruimtegebruik 
om de ruimteproductiviteit te verhogen. De uitbreiding vindt plaats aansluitend op het 
bestaande bedrijventerreinen, gekoppeld aan de bestaande infrastructuur. Dit met het 
oog op zorgvuldig ruimtegebruik en het zoveel mogelijk vermijden van verstoring en 
versnippering van het buitengebied.  

De ruimte voor bedrijven in het plangebied is geconcentreerd. Om de bedrijven heen is 
een groenzone opgenomen. Bij de invulling van deze groenzone wordt aangesloten op 
de landschappelijke structuur en de landschapskenmerken. De bebouwing die 
zichtbaar is vanaf de Meeleweg en de groenzone worden op elkaar afgestemd zodat zij 
elkaar positief beïnvloeden en de ruimtelijke kwaliteit versterken. Een 
beeldkwaliteitsplan is opgesteld voor het creëren van samenhang tussen de zuidelijke 
rand van de uitbreiding van het bedrijventerrein en het kleinschalige bebouwingslint 
langs de Meeleweg. Langs de Rollecate aan de noordzijde van het plangebied is een 
geschikte plek voor bedrijven die vragen om een zichtlocatie. Voor de bebouwing op de 
zichtlocaties gelden extra voorwaarden waardoor een doorlopende zichtlocatie 
ontstaat. 

 

Ad 3. Aanleg van nieuwe terreinen waarbij relevante waarden en belangen in een 
gebiedsgerichte aanpak worden afgewogen, onder meer aan de hand van 
gebiedsspecifieke kwaliteitsvoorwaarden. 
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Bij de voorgenomen ontwikkeling is in het ontwerp rekening gehouden met de 
gebiedskenmerken. Bij de inrichting van het terrein wordt gebruik gemaakt van de 
groenstructuren. Onder het kopje "Gebiedskenmerken" wordt nader ingegaan op de 
gebiedskenmerken.  

De voorgenomen uitbreiding is aansluitend op het reeds bebouwde bedrijventerrein. 
Vanuit sociaaleconomisch opzicht is het van belang dat de uitbreiding plaatsvindt 
aansluitend op het bebouwde bedrijventerrein nabij de kern, omdat de 
beroepsbevolking van de bedrijventerreinen veelal in de kernen woont en zich daar 
sociaal beweegt. Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt de identiteit van het dorp 
versterkt. Bedrijvigheid is kenmerkend voor de historie en de sociale verwevenheid van 
Nieuwleusen.   

 

De overige generieke beleidskeuzes die relevant zijn voor het plangebied worden 
hierna behandeld.  

 "Dijkringgebied 9 Vollenhove" houdt in dat een overstromingsrisicoparagraaf nodig 
is. In paragraaf 3.5.4 Overstromingsrisicoparagraaf is de 
overstromingsrisicoparagraaf opgenomen. 

 "Kansrijk zoekgebied windenergie" is van toepassing voor een deel in het zuiden 
van het plangebied. Het betreft een zoekgebied. Bij de voorgenomen ontwikkeling 
wordt geen gebruik gemaakt van windenergie.  

 "Duisternis 0,4 mcd/m2" betreft het gegeven dat donkerte een te koesteren kwaliteit 
wordt. Huidige "donkere" gebieden, moeten minstens zo donker blijven. Dit 
betekent onder andere terughoudend zijn met verlichting van bedrijventerreinen en 
dergelijke en de lichtbronnen selectiever richten. 

 "Bedrijventerrein" geldt voor die delen van het plangebied die in voorliggend 
bestemmingsplan ook worden bestemd voor bedrijven. 

 "Zeer geschikte locatie voor koude-warmte opslag bodem" geeft aan dat er goede 
mogelijkheden zijn voor koude-warmte opslag. 

 "Lage archeologische verwachtingswaarde" houdt in dat er een lage kans is op 
archeologische waarden. In paragraaf 3.7 Archeologie is hier nader op ingegaan. 

 

Op basis van het bovenstaande moet rekening worden gehouden met water en 
duisternis. Voor het overige gelden er vanuit de generieke beleidskeuzes geen 
belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling. Op de locatie zijn mogelijkheden 
voor een bedrijventerrein. Door middel van de voorgenomen ontwikkeling wordt een 
gepaste invulling gegeven aan deze mogelijkheden. 

2.4.1.2.2  Ontwikkelingsperspectieven 

De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan (nieuwe) ontwikkelingen. Voor het 
plangebied gelden de volgende ontwikkelingsperspectieven. 

 Buitengebied, accent productie: schoonheid van de moderne landbouw. Dit zijn 
gebieden voor landbouw die bijdragen aan de kwaliteit van de grote open 
cultuurlandschappen.  

 Bebouwing woonwijk. In dit gebied is een veelzijdige mix van woon- en 
werkmilieus, elk met een eigen karakteristiek. De identiteit en eigenheid van de 
kernen is leidend bij opgaven als herstructurering, inbreiding en uitbreiding. 

 

De ontwikkelingsperspectieven bepalen geen functies, maar schetsen een 
ontwikkelingsrichting voor een combinatie van functies. De grenzen van de 
ontwikkelingsperspectieven zijn signaleringsgrenzen. Dit betekent dat gemeenten in 
hun structuurvisies en bestemmingsplannen nadere invulling kunnen geven. 
Afwijkingen van de ontwikkelingsperspectieven zijn mogelijk als daar op lokaal niveau 
maatschappelijke en/of sociaaleconomische redenen voor zijn, mits voldoende 
verzekerd is dat ruimtelijke kwaliteit conform gebiedskenmerken wordt versterkt en 
voor de voorgenomen ontwikkeling geen m.e.r.-plicht geldt.  
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Gelet op het bovenstaande kan dus worden afgeweken van de 
ontwikkelingsperspectieven. In dit geval is er sprake van sociaaleconomische redenen, 
aangezien er behoefte bestaat aan uitbreiding van het bedrijventerrein. Het plangebied 
ligt aansluitend aan de ontwikkelingsperspectieven "Bebouwing bedrijventerreinen" en 
"Bebouwing woonwijken", waardoor er geen versnippering ontstaat. Onder het kopje 
"Gebiedskenmerken" is nader ingegaan op de ruimtelijke kwaliteit. De voorgenomen 
ontwikkeling is niet m.e.r.-plichtig. Op basis van het vorengenoemde kan de 
ontwikkeling op deze locatie plaatsvinden.  

Gelet op de ontwikkelingsperspectieven ligt de locatie van "De Grift III" in de Groene 
omgeving. Aangezien het plangebied wordt gerekend tot het "bestaand bebouwd 
gebied" zijn de voorwaarden die zijn gesteld aan ontwikkelingen in de Groene 
omgeving dus niet van toepassing in het kader van de voorgenomen ontwikkeling. In 
de Omgevingsverordening is de definitie van "Groene omgeving" namelijk de gronden 
die niet vallen onder bestaand bebouwd gebied. Op basis daarvan valt het plangebied 
dus niet onder de regelgeving voor de Groene omgeving. 

2.4.1.2.3  Gebiedskenmerken 

Bij ontwikkelingen worden kwaliteitsopgaven en -voorwaarden gesteld op basis van de 
gebiedskenmerken. Hieronder is aangegeven welke gebiedskenmerken gelden voor 
het plangebied en wat de ambities daarvoor zijn.  

 

Natuurlijke laag 

 "Beekdalen en natte laagtes" geldt voor het grootste deel van het plangebied: de 
beekdalen als functionele en ruimtelijke dragende structuren van het landschap 
betekenis geven. Ruimte voor water en continuïteit van het systeem zijn leidend. 
Tevens afwenteling van wateroverlast op stroomafwaarts gelegen gebieden 
voorkomen door het beeksysteem als eenheid te beschouwen en het vasthouden 
van water bevorderen. Beekdalen zijn belangrijke verbindingen voor mens, plant 
en dier. 

 "Dekzandvlakte" geldt voor een klein deel van het plangebied: de natuurlijke 
verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel meer sturend 
en beleefbaar maken, bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem, 
beplanting met "natuurlijke" soorten en door de (strekkings)richting van het 
landschap te benutten in gebiedsontwerpen. 

 

 
Afbeelding: Natuurlijke laag 
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Laag van het agrarisch cultuurlandschap 

 "Jonge heide- en broekontginningslandschap": impuls geven aan de ruimtelijke 
kwaliteit van deze gebieden en soms een transformatie wanneer daar aanleiding 
toe is. De dragende structuren worden gevormd door landschappelijk raamwerken 
van lanen, bosstroken en waterlopen, die de rechtlijnige ontginningsstructuren 
versterken. Binnen deze raamwerken is ruimte voor verdere ontwikkeling van 
bestaande erven en soms de vestiging van nieuwe erven met een stevige 
landschappelijke inpassing. 

 "Veenkoloniaal landschap": de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en kwaliteit van 
dit landschap te versterken. De opgave is de grote maat, de vergezichten en de 
schoonheid van de moderne landbouw, nieuwe op leefbaarheid en economische 
veerkracht gerichte ontwikkelingen koppelen. Daarmee kan tevens het contrast 
tussen de grote open ruimte en verdichte zones (linten als De Meele en 
kanaaldorpen als Den Hulst) worden versterkt. Ruimtelijke aanknopingspunten 
hiervoor zijn onder meer relicten van het hoogveen, de formele kanalen en 
wijkenstructuur en royale laanbeplanting.  

 

 
Afbeelding: Laag van het agrarisch cultuurlandschap 

 

Stedelijke laag 

 "Woonwijken 1955 - nu" is van toepassing voor een klein deel van het plangebied: 
behouden van de collectieve ruimte tussen bouwblokken. 

 

Lust- en leisurelaag 

 "Ervaringen: donkerte": donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. Huidige 
"donkere" gebieden, ten minste zo donker te houden, maar bij ontwikkelingen 
liever nog wat donkerder maken. Dit betekent terughoudend zijn met verlichting 
van wegen, bedrijventerreinen en dergelijke en lichtbronnen selectiever richten. 
Het rustige en onthaaste karakter behouden. Bundeling van stedelijke functies en 
infrastructuur in de "lichte" gebieden. 

 

De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een versterking van de economie en het 
vestigingsklimaat in de gemeente. De voorgenomen ontwikkeling betreft een nieuwe 
op leefbaarheid en economische veerkracht gerichte ontwikkeling. De uitgangspunten 
ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit zijn opgenomen in een landschapsplan en een 
beeldkwaliteitsplan. De locatie is aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein "De 
Grift", hierdoor is geen sprake van versnippering maar ontstaat er een gebied met 
geconcentreerde bebouwing. Voor het plangebied is voornamelijk het gebiedskenmerk 
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“Jonge heide- en broekontginningslandschap” van toepassing. Voor dit 
gebiedskenmerk is er ruimte voor ontwikkelingen mits deze binnen het raamwerk van 
wegen, lanen en waterlopen plaatsvindt. Bij de inrichting wordt gebruik gemaakt van de 
kenmerkende structuren. De landschappelijke structuren worden doorgezet op het 
terrein. Een nadere uitwerking hiervan is weergegeven in het landschapsplan en het 
beeldkwaliteitsplan.  

Het landschapsplan (vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 
6 april 2010) is opgenomen in Bijlage 4. In het landschapsplan zijn de landschappelijke 
structuren bepaald vanuit de bestaande landschappelijke karakteristieken. Binnen de 
landschappelijke structuren vindt de verdere inrichting plaats (van grof naar fijn). Aan 
de inrichting van de groenzone zijn een aantal voorwaarden gesteld, voornamelijk 
betrekking hebbend op de waterhuishouding en waterberging, het onderhoud en 
beheer van groen en water. Ook zijn eisen gesteld aan een natuurlijke overgang 
tussen het landschap en het bedrijventerrein, waarbij de bedrijfsgebouwen aan de 
zuidzijde en westzijde blijvend aan het zicht worden onttrokken.  

In het beeldkwaliteitsplan (dat gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan als 
ontwerp ter visie wordt gelegd) is ingegaan op de essenties van het landschapsplan in 
relatie tot de beeldkwaliteit van de inrichting. Op basis van het landschapsplan zijn in 
het beeldkwaliteitsplan beleidsaanbevelingen en aanvullende welstandscriteria 
opgenomen. 

In het kader van "De Grift III" wordt door middel van de uitgangspunten uit het 
landschapsplan en het beeldkwaliteitsplan een bijdrage geleverd aan de identiteit en 
dus ook de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.  

2.4.1.3  Conclusie 

De Omgevingsvisie biedt ruimte voor de ontwikkeling van "De Grift III". Bij de 
voorgenomen ontwikkeling moet rekening worden gehouden met de kwaliteit donkerte. 

2.4.2  Omgevingsverordening Overijssel 2009 

De Omgevingsverordening Overijssel 2009 is als uitvoeringsinstrument aan de 
Omgevingsvisie gekoppeld. Hierin is juridisch vastgelegd dat bij bestemmingsplannen 
moet worden voldaan aan diverse regelgevingen, waardoor duurzaamheid en 
ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd.  

 

Ten aanzien van "De Grift III" is artikel 2.3 Bedrijventerreinen uit de 
Omgevingsverordening Overijssel relevant.  

In artikel 2.3 lid 1 is aangegeven dat bestemmingsplannen voor nieuwe 
bedrijventerreinenlocaties uitsluitend voorzien in de totstandkoming van nieuwe 
bedrijventerreinen indien de nieuwe bedrijventerreinen naar aard, omvang en locatie in 
overeenstemming zijn met de gemeentelijke bedrijventerreinenvisie waarover 
overeenstemming is bereikt met buurgemeenten en met Gedeputeerde Staten van 
Overijssel.  

Artikel 2.3 lid 2 bevat een afwijking van het bepaalde in lid 1.  

In artikel 2.3 lid 3 is geregeld dat het bepaalde in lid 1 niet van toepassing is op die 
bestemmingsplannen waarvoor geldt dat de provinciale diensten in het kader van het 
vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro of artikel 10 "oude" Bro een positief advies 
hebben uitgebracht over het voorontwerp.  

In verband met het bestemmingsplan voor "De Grift III" is een positief advies van de 
provincie ontvangen in het kader van artikel 10 "oude" Bro. Het bepaalde in artikel 2.3 
lid 1 is dan ook niet van toepassing op de voorgenomen ontwikkeling. 

 

In de Omgevingsverordening zijn tevens regels gesteld in verband met de SER-ladder 
en ruimtelijke kwaliteit. In paragraaf 2.4.1 heeft reeds toetsing aan deze regels 
plaatsgevonden. De voorgenomen ontwikkeling voldoet hieraan. Daarbij is ingegaan 
op de verschillende lagen, waarbij wordt onderbouwd dat de ontwikkeling bijdraagt aan 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 
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In artikel 2.14.3 is gesteld dat bij plannen die betrekking hebben op gebieden die 
gelegen zijn binnen de dijkring 9: Vollenhove die voorzien in grootschalige 
ontwikkelingen, moet worden gemotiveerd dat de waterveiligheid ook op lange termijn 
voldoende is gewaarborgd. Het plan moet daartoe voorzien zijn van een 
overstromingsrisicoparagraaf die inzicht biedt in de risico's bij overstroming en de 
maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om deze risico's te voorkomen dan 
wel te beperken. In paragraaf 3.5 is de overstromingsrisicoparagraaf opgenomen 
waarbij wordt ingegaan op de bovengenoemde aspecten. 

 

Conclusie 

Bij de ontwikkeling van "De Grift III" is rekening gehouden met de eisen die zijn gesteld 
in de Omgevingsverordening. Hiermee is het bestemmingsplan in lijn is met de 
Omgevingsverordening. Omdat het bedrijventerrein is opgenomen in de door GS van 
Overijssel goedgekeurde bedrijventerreinenvisie, is de SER-ladder niet toegepast. 

2.5  Gemeentelijk beleid 

2.5.1  Structuurvisie kernen Dalfsen 

Voor de gemeente Dalfsen is de Structuurvisie kernen Dalfsen opgesteld. Hierin staat 
het belang van sociale samenhang, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in de 
gemeente centraal. De toekomstvisie is het ontwikkelen van vitale gemeenschappen in 
een onderscheidende woonplaats van groene signatuur. 

In de Structuurvisie is Nieuwleusen aangewezen als plaats voor de (beperkte) 
ontwikkeling van bedrijvigheid. Nieuwleusen heeft prioriteit als voorraadgebied. In de 
Structuurvisie is reeds rekening gehouden met de uitbreiding van bedrijventerrein "De 
Grift" door middel van "De Grift III". Nieuwleusen zal zich met name richten op 
stuwende bedrijven die door de goede ontsluiting zich ook willen vestigen en uitbreiden 
in Nieuwleusen. Van de geprognostiseerde ruimte aan bedrijventerreinen in de 
gemeente zal het merendeel in Nieuwleusen dienen te worden gefaciliteerd. 
Aandachtspunt bij de verdere uitbreiding van "De Grift" is het waarborgen van een 
goede verkeersontsluiting en bereikbaarheid.  

 

 
Afbeelding: Uitsnede kaart behorend bij de Structuurvisie  

2.5.2  Bedrijventerreinenvisie Dalfsen 

Voor de gemeente geldt de Bedrijventerreinenvisie Dalfsen. De provincie heeft ook 
ingestemd met deze visie, zie hiervoor Bijlage 3. De visie is afgestemd met de 
omliggende buurgemeenten en in dat kader is overleg geweest.  
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In het kader van de Bedrijventerreinenvisie Dalfsen zet de gemeente - conform het 
nationale en provinciale beleid - in op onder meer toepassing van de SER-ladder, 
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit. In de visie is een economische groeiprognose opgenomen, waarvan de 
behoefte aan bedrijventerrein in de periode tot en met 2025 is afgeleid. Uitgaande van 
een nog beschikbare voorraad bedrijventerrein, wordt de extra behoefte geraamd op 7 
hectare netto in de periode 2010 tot en met 2020 en in totaal 19 hectare netto in de 
periode 2010 tot en met 2025. De gemeente ziet dit als de toekomstige gemeentelijke 
opgave voor het faciliteren van lokaal economische groei. 

In de visie is gelet op zorgvuldig ruimtegebruik en het zoveel mogelijk vermijden van 
verstoring en versnippering van het buitengebied. Daarom dient uitbreiding van 
bedrijventerreinen zoveel mogelijk op en aan bestaande bedrijventerreinen plaats te 
vinden, gekoppeld aan de bestaande infrastructuur. In het geval van "De Grift III" is hier 
ook sprake van. Ook vanuit sociaaleconomisch opzicht is dit van belang omdat de 
beroepsbevolking van de bedrijventerreinen veelal in de kernen wonen en zich daar 
sociaal bewegen. Bij uitbreidingsplannen zal vervolgens nadrukkelijk aandacht worden 
besteed aan de ruimtelijke kwaliteit en de landschappelijke inpassing. 

De gemeente investeert in ruimtelijke kwaliteit door bijvoorbeeld het realiseren van een 
blijvende groenvoorziening/ -bufferzone. Ook bij de ontwikkeling van "De Grift III" is de 
ruimtelijke kwaliteit geborgd, door langs de westzijde van de Meeleweg een bufferzone 
te creëren. De groenvoorziening wordt ook in het bestaande bedrijventerrein "De Grift 
II" gecreëerd. Aan de inrichting van zowel deze groenvoorziening als het plangebied 
worden hoge eisen gesteld waardoor er een kwaliteitsslag wordt gemaakt. Op die 
manier bestaat de mogelijkheid om de ruimtelijke kwaliteiten van de Meeleweg te 
behouden en te versterken. Deze systematiek zal ook worden uitgevoerd bij nieuwe 
bedrijvigheidontwikkelingen in de andere kernen. 

In het kader van duurzame bedrijventerrein wordt bij aanvragen van bedrijven voor 
vestiging op een bedrijventerrein de verplichting tot het uitvoeren van een 
duurzaamheidscan neergelegd. Parkmanagement draagt bij aan duurzaam beheer en 
behoud van de kwaliteit op het bedrijventerrein.  

De visie op de bedrijventerreinenontwikkeling in de gemeente verschilt per kern. Per 
kern is een eigen toekomstrichting geformuleerd op het gebied van bedrijventerreinen. 
Voor de toekomstige (beperkte) ontwikkeling van bedrijvigheid is Nieuwleusen 
gezamenlijk met Lemelerveld de aangewezen plaats. Beide kernen vormen geschikte 
locaties om ruimte te bieden en te blijven bieden aan bedrijvigheid in de toekomst. 
Uitbreiding zal als eerste plaats gaan vinden bij Nieuwleusen. Eventuele uitbreiding 
van het bedrijventerreinenareaal dient aan of op deze bestaande bedrijventerreinen 
plaats te vinden. Een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen is van groot 
economisch belang. Nieuwleusen is goed ontsloten aan de N377 richting de A28. 

De voorgenomen ontwikkeling van "De Grift III" sluit aan bij de beleidsuitgangspunten 
van de Bedrijventerreinenvisie.  

2.5.3  Nota Economisch Beleid 

Door de gemeente is enkele jaren geleden de Nota Economisch Beleid opgesteld. 

In de nota komt naar voren dat de gemeente Dalfsen het van groot belang acht dat de 
positieve economische ontwikkeling voortzet in samenhang met andere 
beleidsontwikkelingen en dat duurzame werkgelegenheid wordt bevorderd. Centrale 
uitgangspunten daarbij zijn dat een groot deel van de toename van de werkzame 
beroepsbevolking werk kan vinden binnen de eigen gemeentegrenzen, dat een deel 
van de teruglopende werkgelegenheid in de landbouw wordt gecompenseerd en dat 
de bestaande bedrijven optimaal worden gefaciliteerd. 

Tot nu bedraagt het aantal arbeidsplaatsen per hectare circa 24. Dit getal is een 
gemiddelde van alle bedrijventerreinen in de gemeente. Verwacht wordt dat dit aantal 
in de toekomst oploopt doordat binnen bedrijven de kantoorfunctie toeneemt. 
In de nota wordt ook aangegeven dat gebruikers van bedrijfsruimten steeds hogere 
eisen stellen aan de kwaliteit van het bedrijfsgebouw waarin men werkt én aan de 
kwaliteit van de omgeving waarin het bedrijfsgebouw is gesitueerd.  
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Op basis van deze nota, de ervaringen van de afgelopen jaren en de onderbouwing in 
de paragrafen 2.5.2 en 7.2, is als uitgangspunt gesteld dat de behoefte aan nieuw 
uitgeefbaar bedrijventerrein voor de eerstkomende jaren circa 1,7 hectare per jaar 
bedraagt. Hierbij is rekening gehouden met het beleidsuitgangspunt dat in de 
gemeente Dalfsen alleen lokaal en regionaal gebonden bedrijven worden toegelaten.  

2.5.4  Beleefbaar landschap, Landschapsontwikkelingsplan Dalfsen 

Het landschap van de gemeente Dalfsen is in beweging door ontwikkelingen op het 
gebied van ruimtelijke ordening. De kwaliteit van het landschap kan hiermee in het 
geding komen. In het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) wordt een visie op het 
veranderende landschap in het buitengebied van Dalfsen uitgewerkt in wensen en 
concrete en uitvoerbare projecten. 

Het landschap van Dalfsen is gevarieerd. In het buitengebied zijn dan ook 
verschillende landschapstypen te onderscheiden. Het plangebied ligt in het 
landschapstype veenontginningen. Het LOP vormt een hulpmiddel voor het behouden 
en verbeteren van de kwaliteit van het landschap. Hierin wordt, uitgaande van de 
bestaande kwaliteit, de gewenste ontwikkeling vastgelegd.  

 

Voor het plangebied gelden de volgende karakteristieken voor het landschapsbeeld en 
de cultuurhistorie: 

 Het ontginningsgebied heeft een duidelijke open en grootschalige structuur. 

 De wegen en waterlopen zijn recht en rationeel van aard. 

 De verkaveling in het gebied ten noorden van West- en Oosteinde kan worden 
getypeerd als een blokverkaveling. 

 Grondgebruik is voornamelijk grasland.  

 Geen grote hoogteverschillen, hoogte loopt af van oost naar west. 

 Beplanting langs wegen en boerenerven, oost-west georiënteerde wegen en 
rechte wegen hier haaks op. 

 In het ontginningsgebied komt relatief weinig bebouwing voor. 

 Oost-west georiënteerde lintbebouwing langs ontginningsassen met het dorp 
Nieuwleusen haaks hierop. 

 

Over bebouwings- en erfkarakteristiek binnen veenontginningen is het volgende 
relevant: 

 In het gebied staat voornamelijk lintbebouwing onder andere bij de wegdorpen De 
Meele en Den Hulst. 
De bebouwing staat met de voorzijde gericht op de weg, waarbij rekening is 
gehouden met de structuur van de smalle, langwerpige kavels met elzensingels en 
hagen. 

 Behalve boerderijen komen er diverse woningen en enkele bedrijven in de linten 
voor. Deze bebouwing volgt het bebouwingspatroon van de boerderijen. 

 

Met vergezichten vanaf de ontginningsassen langs de kavelbeplantingen op het open 
middengebied onderscheidt dit landschapstype zich van de ander soort openheid dan 
in het heide-ontginningsgebied ten zuiden. Op de huiskavel en haaks op de 
ontginningsassen richting de open weilanden staan houtwallen en singels die het 
veenontginningslandschap typeren. Het is belangrijk dat de karakteristieke kwaliteiten 
van het landschapstype worden versterkt. Dit kan onder andere door maatregelen die 
gericht zijn op het herstellen van kavelgrensbeplanting (noord-zuidgerichte elzenrijen) 
dwars op en aansluitend aan de ontginningswegen/assen, extra aandacht voor 
erfstructuren (rood en groen) en verwijderen van onderbeplanting onder bomenrijen 
langs wegen waardoor het doorzicht over het agrarisch gebied wordt verbeterd. 
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2.5.5  Gemeentelijk archeologiebeleid 

Op 21 april 2008 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk archeologiebeleid 
vastgesteld op basis van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz). In 
deze wet wordt de gemeente zelf verantwoordelijk voor het archeologisch erfgoed 
waarbij het bestemmingsplan als instrument ingezet kan worden. In paragraaf 3.7 is 
aangegeven hoe rekening is gehouden met archeologie in het kader van dit 
bestemmingsplan. 

2.5.6  Vigerend bestemmingsplan 

Voor het plangebied geldt momenteel het bestemmingsplan "Buitengebied (voormalige 
gemeente) Nieuwleusen". Dit bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 20 
december 2004.  

Het gebied is in dit bestemmingsplan bestemd als "Agrarisch cultuurgebied". Deze 
gronden zijn primair aangewezen voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf en de 
binnen dat gebied voorkomende ontsluitingswegen en watergangen. Verder zijn deze 
gronden bestemd voor een aantal recreatieve doeleinden, zoals het gebruik van de 
woning als "bed and breakfast" of het gebruik van de grond voor een kleinschalig 
kampeerterrein. Daarnaast zijn in het plangebied een aantal burgerwoningen bestemd 
als "Woondoeleinden". 

 

 
Afbeelding: Uitsnede van de plankaart van het bestemmingsplan "Buitengebied 
(voormalige gemeente) Nieuwleusen" 
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2.6  Samenvatting en conclusies 
In de relevante beleidsvisies zijn geen belemmeringen opgenomen voor uitbreiding 
van het bedrijventerrein "De Grift" in westelijke richting langs de Rollecate en 
Dedemsvaart. In de provinciale Omgevingsvisie is het plangebied ook opgenomen als 
bedrijventerrein. Belangrijke aandachtspunten zijn ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid. Bij de voorgenomen ontwikkeling is hiermee rekening gehouden. Uit de 
beleidsstukken blijkt dat uitbreiding van bedrijventerreinen mogelijk is, indien er lokale 
behoefte bestaat aan nieuwe bedrijfskavels. Deze lokale behoefte is aangetoond in de 
gemeentelijke Nota Economisch Beleid. In de Bedrijventerreinenvisie Dalfsen is 
aangegeven dat de gemeente onder andere inzet op uitbreiding van bedrijventerreinen 
bij Nieuwleusen. De provincie heeft ingestemd met de Bedrijventerreinenvisie Dalfsen. 
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Hoofdstuk 3  Omgevingsaspecten 

3.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt alle relevante milieutechnische informatie over het plangebied 
besproken. Aan bod komen onder meer verkeer, geluid, luchtkwaliteit, de watertoets, 
bodem, archeologie, flora en fauna, externe veiligheid en milieuhinder. Tot slot wordt 
een samenvatting gegeven en worden conclusies getrokken. 

3.2  Verkeer 
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is onderzoek uitgevoerd naar de 
verkeers- en milieueffecten (Goudappel Coffeng, Bedrijventerrein De Grift III 
Nieuwleusen, van 28 oktober 2011). Dit onderzoek is in Bijlage 5 opgenomen.  

Bij het eerdere bestemmingsplan voor "De Grift III" was reeds onderzoek gedaan naar 
verkeers- en milieueffecten. Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie hiervoor Bijlage 1, is het betreffende 
onderzoek geactualiseerd. Hieronder wordt ingegaan op het geactualiseerde 
onderzoek.  

 

Onderzocht is of de aansluiting van het bedrijventerrein op de N377 (rotonde) en de 
interne wegenstructuur van het bedrijventerrein voldoende capaciteit hebben om een 
toenemend verkeersaanbod goed en veilig af te wikkelen. 

De uitbreiding van "De Grift III" (15 hectare netto, circa 550 arbeidsplaatsen) heeft een 
toename van (vracht)verkeer tot gevolg. De resultaten van de modelberekeningen 
(met verkeersintensiteiten op straatniveau) zijn opgenomen in het onderzoek. 
Uitbreiding van "De Grift" zorgt primair voor meer verkeer op de N377, de 
Jagtlusterallee en De Grift (de westelijke ontsluitingsweg van het bedrijventerrein). 

De Jagtlusterallee en De Grift (beide gemeentelijke wegen) zijn in voldoende mate 
ingericht om de verkeerstoename goed op te vangen. De Jagtlusterallee is in het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) aangemerkt als 
gebiedsontsluitingsweg (type B) binnen de bebouwde kom met een snelheidsregime 
van 50 km/u, een rijbaanbreedte van 6,5 - 7 meter en voorzien van 
fiets(suggestie)stroken. De maximaal aanvaardbare intensiteit op dit soort wegen is 
5.000 tot 8.000 motorvoertuigen per etmaal. De intensiteit op de Jagtlusterallee 
(tussen aansluiting N377 en De Grift) na uitbreiding van "De Grift III" blijft hier nog 
onder (circa 4.600 mvt/etmaal). De Grift (de westelijke ontsluitingsweg van het 
bedrijventerrein) is in het GVVP aangemerkt als erftoegangsweg binnen de bebouwde 
kom. De feitelijke inrichting van deze weg is echter vergelijkbaar met de 
Jagtlusterallee, namelijk een snelheidsregime van 50 km/u, een brede rijbaan (7 
meter), maar zonder fietssuggestiestroken. 

Een dergelijke inrichting is voldoende om de verdubbeling van de verkeersintensiteit 
(tot circa 3.200 mvt/etmaal na uitbreiding van "De Grift III") op een goede manier op te 
vangen. Vanuit veiligheidsoogpunt (ook in de confrontatie vrachtauto-fietsverkeer) kan 
worden overwogen om het snelheidsregime terug te brengen tot 30 km/u. 

De rotonde N377-Jagtlusterallee heeft in zijn huidige vormgeving (enkelstrooks) 
voldoende capaciteit om het verkeer na uitbreiding van "De Grift III" goed en veilig af te 
wikkelen. De maximale verzadigingsgraad blijft met 0,73 (avondspits) onder de 
kritische grens van 0,8 en de gemiddelde wachttijd blijft met maximaal 9 seconden/pae 
ver beneden de kritische grens van 50 seconden/pae (pae = 
personenautoequivalenten). 
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Conclusie 

De Jagtlusterallee en De Grift zijn in voldoende mate ingericht om de verkeerstoename 
goed op te vangen. Vanuit veiligheidsoogpunt kan worden overwogen om voor De Grift 
het snelheidsregime terug te brengen tot 30 km/u. De rotonde N377-Jagtlusterallee 
heeft in zijn huidige vormgeving (enkelstrooks) voldoende capaciteit om het verkeer na 
de uitbreiding goed en veilig af te wikkelen. Het aspect verkeer leidt niet tot 
belemmering van de voorgenomen ontwikkeling. 

3.3  Geluid 
Bij het eerdere bestemmingsplan voor "De Grift III" was reeds onderzoek gedaan naar 
geluid. Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, zie hiervoor Bijlage 1, is het betreffende onderzoek geactualiseerd. 
Hieronder wordt ingegaan op het geactualiseerde onderzoek.  

 

Op basis van dit bestemmingsplan kunnen geen nieuwe (bedrijfs)woningen worden 
gebouwd. Daarom is geen geluidsonderzoek opgesteld zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder (Wgh). 

 

Als gevolg van de uitbreiding van het bedrijventerrein is onderzocht of de realisatie van 
het bedrijventerrein een significante toename van de geluidsbelasting tot gevolg heeft 
langs de omliggende wegen ("gevolgen elders"). Het onderzoek (Goudappel Coffeng, 
Bedrijventerrein De Grift III Nieuwleusen, van 28 oktober 2011) is weergegeven in 
Bijlage 5.  

 

Voor tien wegvakken op en rond bedrijventerrein "De Grift" is de geluidssituatie 
beschouwd. Hierbij is onderzocht of de geluidsbelasting ten gevolge van het 
wegverkeer significant toeneemt als gevolg van de plannen, ten opzichte van de 
autonome situatie (zonder ontwikkeling van "De Grift III"). Van een significante stijging 
is sprake indien de geluidsbelasting met 2 dB of meer toeneemt. Een stijging van 
dergelijke omvang is waarneembaar. 

Uit de akoestische analyse is gebleken dat voor 9 wegvakken geen significante 
geluidsbelasting wordt verwacht. Langs 1 wegvak is sprake van "gevolgen elders". De 
geluidsbelasting neemt hier significant toe als gevolg van de plannen. Het betreft de 
geluidssituatie langs de weg De Grift. De te verwachten geluidstoename ten gevolge 
van het wegverkeer in de plansituatie bedraagt 3 dB ten opzichte van de autonome 
situatie. Gezien de aard van de omgeving (bedrijfsterrein) en de daarbij te verwachten 
hogere bedrijvigheid, kan worden gesteld dat een geluidsbelasting van 54 dB geen 
uitzonderlijke situatie vormt. 

De Wet geluidhinder stelt geen verplichtingen aan de eventuele toepassing van 
geluidsreducerende maatregelen. Wel kan de gemeente overwegen om in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening geluidsreducerende maatregelen te treffen. Het 
toepassen van geluidsbeperkende maatregelen, zoals geluidsreducerend asfalt of het 
plaatsen van geluidsschermen, zijn in deze situatie onvoldoende effectief of niet 
doelmatig. 

De gemeente kan overwegen om voor de betreffende woning nader onderzoek naar de 
aanwezige gevelwering te verrichten. Zo kan worden beoordeeld of er na de uitbreiding 
van bedrijventerrein "De Grift" nog sprake is van een acceptabel binnenniveau (het 
geluidsniveau binnen de woning). Echter, ook dit onderzoek kent geen wettelijke 
verplichting. In overleg met de eigenaar/bewoner van de betreffende bedrijfswoning zal 
te zijner tijd nader onderzoek worden uitgevoerd naar de consequenties voor het 
binnenniveau van deze woning. 

 

Conclusie 

Het aspect geluid leidt niet tot belemmeringen van de voorgenomen ontwikkeling. 
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3.4  Luchtkwaliteit 
Bij het eerdere bestemmingsplan voor "De Grift III" was reeds onderzoek gedaan naar 
de luchtkwaliteit. Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie hiervoor Bijlage 1, is het betreffende 
onderzoek geactualiseerd. Hieronder wordt ingegaan op het geactualiseerde 
onderzoek.  

 

In verband met de voorgenomen ontwikkeling is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen 
van de uitbreiding van het bedrijventerrein zijn op de luchtkwaliteit (Goudappel 
Coffeng, Bedrijventerrein De Grift III Nieuwleusen, van 28 oktober 2011), zie hiervoor 
Bijlage 5. 

Onderzocht is of voldaan wordt aan de normen uit de Wet milieubeheer, voor de 
concentraties stikstofdioxide en fijnstof. 

In geen van de toetsjaren zijn normoverschrijdingen geconstateerd. De luchtkwaliteit 
vormt dus geen belemmering voor de uitvoering van de plannen. Uit het onderzoek 
blijkt dat wordt voldaan aan de Wet milieubeheer (artikel 5.16, lid 1 onder A van de Wet 
milieubeheer). Hierin is bepaald dat een ontwikkeling doorgang kan vinden indien het 
project niet leidt tot overschrijdingen van een grenswaarde. 
 

Conclusie 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling leidt het aspect luchtkwaliteit niet tot 
belemmeringen. 

3.5  Watertoets 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) is een watertoets verplicht bij bestemmingsplannen. De watertoets is een 
instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat 
meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.  

3.5.1  Relevant beleid 

Voor het aspect "water" gelden veel beleidstukken. Zowel de provincie, het waterschap 
als de gemeente hebben waterbeleid. De belangrijkste kaders zijn de 
Omgevingsverordening en Omgevingsvisie van de provincie Overijssel, het 
Waterbeheersplan 2010 - 2015 van Waterschap Groot Salland, het gemeentelijk 
rioleringsplan en het Waterplan van de gemeente Dalfsen.  

Het waterbeleid is gericht op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde, 
duurzame en herkenbare watersystemen. Hierbij staat centraal het voorkomen van 
wateroverlast en afwenteling door het hanteren van de drietrapsstrategie 
"Vasthouden-Bergen-Afvoeren". Voor de waterkwaliteit is het uitgangspunt "stand still - 
step forward". De watersysteembenadering en integraal waterbeheer dienen als 
handvatten voor het benutten van de natuurlijke veerkracht van een watersysteem. 

In het Waterbeheerplan 2010-2015" heeft Waterschap Groot Salland de 
beleidsdoelstellingen nader uitgewerkt. Het waterschap streeft naar voldoende, 
schoon en veilig water. Het watersysteem dient optimaal afgestemd te zijn op de 
ruimtelijke functies van een gebied. Aandachtspunten zijn verbetering van de 
waterkwaliteit (terugdringen van oppervlaktewatervervuiling) en het voorkomen van 
wateroverlast. 

Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen een positief maar ook een negatief effect hebben 
op het watersysteem. In deze waterparagraaf worden de effecten van de ruimtelijke 
ontwikkeling per waterthema afgewogen. 

3.5.2  Kenmerken plangebied 

Voor "De Grift III" liggen de maaiveldhoogtes tussen de 0,99 en 2,11 m +NAP. Het 
naastgelegen bestaande bedrijventerrein "De Grift" is op 2,25 m +NAP aangelegd. 
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De bodem in het plangebied bestaat uit een lemige fijnzandige beekeerdgrond met 
plaatselijk ijzerrijke afzettingen. In de ondergrond wordt voornamelijk matig grof zand 
aangetroffen dat goed doorlatend is. Wegens de lemige bovengrond en ijzerrijke 
afzettingen verloopt de percolatie naar de ondergrond van neerslagoverschotten 
tamelijk langzaam, zodat bij zware buien gemakkelijk plassen op het maaiveld kunnen 
ontstaan. 

Het plangebied heeft in de huidige situatie een landbouwfunctie. In het plangebied ligt 
een hoofdwatergang haaks op de Meeleweg in noordelijke richting. Deze watergang 
voert af op de watergang gelegen in het verlengde van de G.W. van Marleweg naar De 
Grift. Beide watergangen hebben een zomerpeil van 0,45 m +NAP en een winterpeil 
van 0,20 +NAP. Ten noorden van het plangebied ligt de Dedemsvaart. Het zomerpeil 
van de Dedemsvaart ligt op 1,40 m +NAP, het winterpeil op 1,10 m +NAP. 

Door de aanwezigheid van watergangen in het plangebied en de aangegeven 
waterpeilen, wordt de grondwaterstand in het plangebied op circa 0,60 m +NAP 
geschat. Richting de Dedemsvaart kan de grondwaterstand oplopen tot circa 1,0 m 
+NAP. 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling moet de hoofdwatergang vanaf de 
Meeleweg naar het zuidwesten worden verlegd, zie hiervoor de afbeelding 
"Watersysteem". 

 

 
Afbeelding: Watersysteem 

 

3.5.3  Waterhuishoudkundige thema's  

De beoogde hemelwater- en vuilwaterstructuur is in goed onderling overleg tussen het 
waterschap en de gemeente tot stand gekomen. In verband met de voorgenomen 
ontwikkeling is een waterhuishoudings- en rioleringsplan opgesteld (Grontmij, 
Bedrijventerrein De Grift III, waterhuishoudings- en rioleringsplan, 18 oktober 2011). 
Zie hiervoor Bijlage 6. Hierin is de beoogde waterhuishoudkundige situatie uitgewerkt. 
Er is ruim voldoende ruimte gereserveerd voor de benodigde berging binnen het 
plangebied. 

 

In de volgende tabel is aangegeven welke waterhuishoudkundige aspecten relevant 
zijn. Belangrijkste aandachtspunt is dat er waterhuishoudkundig en rioleringstechnisch 
geen verslechtering optreedt. 

 



 

  

 bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" (ontwerp)  
 29 

  

Waterhuishoudkundig 
aspect  

Relevant? Toelichting 

Veiligheid Ja Binnen het plangebied 
bevindt zich een overige 
waterkering.  
De locatie ligt binnen 
dijkringgebied 9 
"Vollenhove". 

Riolering en 
afvalwaterketen 

Ja Voor de afvoer van het 
vuilwater wordt een 
dwa-rioolstelsel ontworpen.

Wateroverlast 
(oppervlaktewater) 

Ja Er vindt een toename van 
verhard oppervlak plaats. 
Compensatie in de vorm 
van berging is binnen het 
plangebied vereist. 

Grondwateroverlast Ja Het plangebied kent 
plaatselijk hoge 
grondwaterstanden. 

Oppervlaktewaterkwaliteit Ja De huidige waterkwaliteit in 
het plangebied mag niet 
verslechteren (bij voorkeur 
te verbeteren).  
Afstromend hemelwater 
vanaf potentieel vervuilde 
oppervlakken dienen 
gezuiverd te worden 
alvorens in 
oppervlaktewater te 
stromen. 

Grondwaterkwaliteit  Nee Het plangebied is niet 
gelegen in een 
beschermingszone van een 
drinkwateronttrekking. 

Volksgezondheid Ja Er mogen geen 
riooloverstorten optreden 
die leiden tot een risico voor 
de volksgezondheid. 

Verdroging  Nee Er is geen 
verdrogingsgevoelig gebied 
in de omgeving gelegen. Er 
worden geen maatregelen 
uitgevoerd die een risico op 
een extra verdrogende 
werking tot gevolg kunnen 
hebben. 

Natte natuur Nee In of nabij het plangebied is 
geen Ecologische 
Verbindingszone aanwezig. 
Ook zijn er geen 
watergangen met HEN- of 
SED-status aanwezig. 
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Inrichting / Beheer en 
Onderhoud 

Ja Goede afspraken tussen 
waterbeheerder en 
initiatiefnemer zijn 
belangrijk om het goed 
functioneren van de 
waterhuishouding te 
waarborgen. 

Recreatie Nee In het plangebied zijn geen 
initiatieven voor recreatief 
medegebruik van 
oppervlaktewater. 

Cultuurhistorie Nee Er zijn geen 
cultuurhistorische 
waterobjecten in het 
plangebied aanwezig. 

 

Toelichting per waterhuishoudkundige thema 

Per thema zijn de relevante waterhuishoudkundige aspecten nader toegelicht. 

 

Veiligheid 

Nabij het plangebied is een overige kering van Waterschap Groot Salland aanwezig. 
Binnen de kernen beschermingszone van deze kering is de Keur van toepassing en 
gelden gebods- en verbodsbepalingen. Het waterschap verzoekt om de 
beschermingszone van deze kering op te nemen als dubbelbestemming op de 
verbeelding en binnen de regels van het bestemmingsplan. Voor werkzaamheden 
binnen de beschermingszone is een keurontheffing noodzakelijk. 

Het plangebied ligt binnen dijkringgebied 9 "Vollenhove". Er moet een 
overstromingsrisicoparagraaf worden opgenomen.  

 

Riolering en afvalwaterketen 

In overleg met het waterschap en de gemeente afgesproken om een verbeterd 
gescheiden rioolplus systeem (VGS+) toe te passen voor het bedrijventerrein. Bij een 
VGS+ systeem wordt alleen het vuile regenwater (first flush) en de bergingsinhoud na 
afloop van een regenbui afgevoerd naar de zuivering. De vuil- en regenwaterpomp 
voeren af op het bestaande verbeterd stelsel van het bestaande bedrijventerrein "De 
Grift".  

Het hemelwaterriool heeft een overloop op twee bergingsvijvers in het plangebied. De 
vijvers voeren vertraagd af op de hoofdwatergang van het waterschap.  

Het toepassen van een infiltratietransportriool is in dit geval niet aan de orde. De 
optredende grondwaterstanden in combinatie met de vereiste diameters, hoogteligging 
en overstortdrempel(s) maken het functioneren van het systeem onmogelijk. 

De uitwerking van het hemelwater- en vuilwatersysteem is opgenomen in het 
waterhuishoudings- en rioleringsplan. 

 

Wateroverlast (oppervlaktewater) 

Door de ontwikkelingen in het plangebied neemt het verhard oppervlak toe met circa 
14 hectare. Het afstromende regenwater wordt voor het overgrote deel via het 
regenwaterriool afgevoerd op de bergingsvijvers en een klein deel wordt rechtstreeks 
afgevoerd op een bergingsvijver. 
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Op waterpeilniveau is binnen de ontwikkeling van "De Grift III" 0,73 hectare aan 
bergingsoppervlak nodig om de extra verharding te compenseren. Hiermee wordt 
voldaan aan de bergingseis die gesteld wordt aan stedelijke watersystemen 
(T=100+10%). Wateroverlast wordt daarmee zoveel mogelijk voorkomen. In het 
plangebied is rekening gehouden met voldoende ruimte aan waterberging.  

 

Grondwateroverlast 

Grondwaterneutraal bouwen is het streven. Dit betekent dat technische drainage om 
pieken in de grondwaterstand af te vlakken waarbij ook in reguliere situaties 
grondwater wordt afgevoerd, niet is toegestaan. Drainage is wel mogelijk om extreme 
pieken af te vlakken. Door de drainage op of boven de GHG aan te leggen wordt afvoer 
van grondwater in reguliere situaties voorkomen. De wegen worden ter hoogte van de 
Dedemsvaart op 2,25 m +NAP aangelegd. Gezien de helling van het terrein moeten de 
toekomstige weghoogtes ter hoogte van de Meeleweg, in verband met de benodigde 
drooglegging, op circa 1,65 m +NAP komen te liggen. Om een goede vuilwaterafvoer 
naar het openbare riool te realiseren, wordt een vloerpeil geadviseerd die tenminste 30 
cm hoger ligt dan de kruin van de weg. De kruin is hier gedefinieerd als het hoogste 
punt van de rijbaan. Grondwateroverlast wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen. 

 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

Voor een goede waterkwaliteit zijn diverse aspecten van belang. Het VGS+ stelsel zal 
dusdanig functioneren dat het meeste vuil wat tot afstroming komt bij neerslag naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt getransporteerd. Het overtollige regenwater bij 
grotere buien voert af naar de bergingsvijvers. Het eventueel meegekomen zwevende 
stof zal in deze vijver(s) bezinken. Dit leidt naar verwachting niet tot 
waterkwaliteitsproblemen. De bergingsvijvers zullen natuurvriendelijk ingericht 
worden. Door deze inrichting te kiezen is de vereiste waterkwaliteit (basiswater) 
gewaarborgd. 

 

Volksgezondheid 

De ontwikkelingen in het plangebied mogen niet tot een (extra) risico voor de 
volksgezondheid leiden. Door te kiezen voor het VGS+ stelsel wordt de grootste 
vuilvracht, als gevolg van afstromend regenwater over potentieel vervuild oppervlak, 
getransporteerd naar de zuiveringsinstallatie. Het VGS+ stelsel is dusdanig ontworpen 
dat er geen overstortingen vanuit het vuilwaterstelsel naar oppervlaktewater optreden. 
Daarmee kent deze ontwikkeling geen (extra) risico voor de volksgezondheid. 

 

Inrichting, beheer en onderhoud 

Op de hoofdwatergangen van het waterschap is de Keur van toepassing. In de Keur 
zijn beschermings- en keurzones opgenomen met gebods- en verbodsbepalingen. Bij 
de nadere uitwerking van de inrichting moet hiermee rekening worden gehouden. De 
hoofdwatergangen worden door het waterschap onderhouden. Het VGS+ stelsel en de 
bergingsvijver(s) behoren tot de gemeentelijke onderhoudstaak. Daar waar nodig 
zullen gemeente en waterschap bij eventuele overgangszones zoveel mogelijk samen 
optrekken. 

3.5.4  Overstromingsrisicoparagraaf 

Quickscan  

Het plangebied ligt binnen dijkring 9 "Vollenhove". Voor bestemmingsplannen in deze 
dijkring is een overstromingsrisicoparagraaf vereist.  

In de Omgevingsverordening (artikel 2.14.3 en 2.14.4) wordt uitgegaan van twee 
overstromingsrisicozones: diep en snel (dijkring 10 en 11) en minder snel en ondiep 
(overige dijkringen). Dijkring 9 valt in de laatste categorie: minder snel en ondiep. 
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Risico-inventarisatie 

Voor de keringen van dijkring 9 geldt een veiligheidsnorm van 1/1250e per jaar. De 
overschrijdingskans is 1/1250e per jaar. De daadwerkelijk kans voor een overstroming 
op de betreffende locatie is klein. De Risicokaart geeft een mogelijke 
overstromingsdiepte van minder dan 0,2 m tot 0,8 m. Het overgrote deel ligt in de 
mogelijke overstromingsdiepte 0,2 m tot 0,5 m. De hoogte op de locatie varieert van 
2,25+ NAP tot 1,65+ NAP richting de Meeleweg. Bij de mogelijke overstromingsdiepten 
is het gebied nog bereikbaar voor hulpdiensten. Voor het plangebied zijn geen 
aanvullende maatregelen noodzakelijk.  

 

Conclusie  

In geval van overstroming zijn er geen belemmeringen om de beoogde ontwikkelingen 
op de locatie toe te staan. De locatie ligt in Dijkringgebied 9 en die ligt in de tweede 
overstromingsrisicozone: minder snel en ondiep. Op de Risicokaart zijn op de locatie 
mogelijke overstromingsdiepten weergegeven en bij deze diepten is het gebied nog 
bereikbaar voor hulpdiensten. De locatie ligt redelijk hoog, waardoor geen extra 
maatregelen nodig zijn in geval van een mogelijke overstroming. Daarnaast is de 
locatie vanuit verschillende kanten te bereiken, waardoor bereikbaarheid en 
zelfredzaamheid bij calamiteiten verzekerd is.  

3.5.5  Watertoetsproces 

De initiatiefnemer heeft Waterschap Groot Salland geïnformeerd over het plan.  

3.6  Bodem 
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Bij het eerdere bestemmingsplan was reeds een verkennend 
bodemonderzoek opgesteld (door Hunneman Milieu-Advies). Aangezien het 
bestemmingsplan naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State is gecorrigeerd en daardoor opnieuw in 
procedure is gebracht, is ook het verkennend bodemonderzoek geactualiseerd 
(Hunneman Milieu-Advies, Verkennend (actualiserend) bodemonderzoek plangebied 
"De Grift" aan de Rollecate te Nieuwleusen, van november 2011). Het geactualiseerde 
onderzoek is opgenomen in Bijlage 7. Met het onderzoek is inzicht gegeven in de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

Zintuigelijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan 
bodemvreemde materialen waargenomen. Zintuigelijk is geen asbestverdacht 
materiaal op of in de bodem aangetroffen.  

In de vaste bodem zijn geen tot licht verhoogde gehalten aan zware metalen (kwik, 
lood, PAK en/of minerale olie) aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de 
achtergrondwaarden, maar vormen geen aanleiding tot nader onderzoek. 

In het grondwater zijn licht tot matig verhoogde gehalten aan zware metalen 
aangetoond. De maximaal aangetoonde gehalten aan zware metalen overschrijden de 
tussenwaarden, maar blijven beneden de interventiewaarde. Zware metalen worden in 
dit gebied vaker in verhoogde gehalten aangetoond en betreffen naar verwachting van 
nature aanwezige gehalten. De aangetoonde gehalten houden mogelijk verband met 
oververzadiging van de grond. Het verschijnsel doet zich voornamelijk voor in de 
vermeste gebieden en arme zandgronden met weinig vastleggend vermogen.  

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er vanuit milieuhygiënisch oogpunt 
geen bezwaren voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Aangezien in de vaste bodem lokaal licht verhoogde gehalten zijn aangetoond, is deze 
niet multifunctioneel toepasbaar. Bij eventueel grondverzet dient er rekening mee te 
worden gehouden dat de grond niet zonder meer van het terrein mag worden 
afgevoerd. 
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Conclusie 

Milieuhygiënisch voldoet het onderzochte gedeelte van het uitbreidingsgebied aan de 
eisen zodat er geen belemmeringen zijn voor de voorgenomen ontwikkeling. 

3.7  Archeologie 
De Monumentenwet 1988 is na de ratificatie van het Europese verdrag van Malta 
ingrijpend gewijzigd. Per 1 september 2007 is de Wet op de archeologische 
monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. Hierin is geregeld dat gemeenten zelf 
de verantwoordelijkheid dragen voor hun archeologisch erfgoed. Het centrale 
instrument dat de gemeenten gebruiken om de verantwoordelijkheid vorm te geven, is 
het bestemmingsplan. 

In het bestemmingsplan wordt gedetailleerd vastgelegd wat de bestemming van de 
grond is. Het bestemmingsplan is bindend en daardoor een zeer geschikt instrument 
om archeologische waarden te beschermen. Aan een bestemmingsplan kunnen 
diverse regels worden verbonden om deze bescherming te waarborgen. 

Door het bestemmingsplan te gebruiken, komt archeologie in de wereld van de 
ruimtelijke ordening terecht. Een praktisch en helder beleid is dan nodig. 

Archeologie is niet meer uitsluitend een wetenschappelijk aangelegenheid. 
Archeologie wordt nu afgewogen tegen andere gemeentelijke belangen. Door de 
verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke archeologie ook bij de gemeente te 
leggen, kan de gemeente zelf de nadruk leggen op die delen van de geschiedenis die 
de bewoners belangrijk vinden. 

Inmiddels is er een methodiek ontwikkeld om systematisch te kijken wat er aan 
archeologie te vinden is op een ontwikkellocatie. Op die manier wordt er zorgvuldig 
omgegaan met archeologie. Er wordt een bureauonderzoek verricht, waarbij het 
plangebied wordt bestudeerd en de bekende archeologische en waar mogelijk 
historische gegevens worden bekeken en daarna wordt een specifieke verwachting 
opgesteld. Indien er een reden is om aan te nemen dat de bodem ernstig verstoord is 
op de diepte waar de archeologische resten verwacht worden, dan is verder onderzoek 
niet nodig en kan de bouw beginnen. 

Op basis van de gemeentelijke archeologische beleidsplan en de archeologische 
verwachtingskaart van de provincie Overijssel is voor het plangebied sprake van een 
lage archeologische verwachtingswaarde.  

Ter onderbouwing van dit onderzoek heeft het archeologisch onderzoeks- en 
adviesbureau De Steekproef twee archeologische bureauonderzoeken voor het 
plangebied uitgevoerd. Het eerste onderzoek (Steekproef 2006-03/18, ISSN 
1871-269X, van 2 augustus 2006) betrof het noordelijke deel van het plangebied. Dit 
onderzoek is opgenomen in Bijlage 8. Dit onderzoek is aangevuld met een 
archeologisch bureauonderzoek voor het zuidelijke deel (Steekproef 2007-03/17, ISSN 
1871-269X, van 4 april 2007). Zie hiervoor Bijlage 9. 

Uit het onderzoek blijkt dat de bodem van het plangebied uit een fijnzandige 
beekeerdgrond met grondwatertrap IV bestaat. Plaatselijk worden in het bodemprofiel 
binnen 50 cm diepte ijzerafzettingen aangetroffen. Ter plaatse van de huidige 
bebouwing is sprake van een veldpodsol met grondwatertrap III. 

Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) gaat het om een gebied 
met een lage trefkans op archeologische waarden. Bekende vondstmeldingen of 
meldingen van archeologische terreinen bevinden zich op een afstand meer dan twee 
kilometer van het plangebied. Op een reliëfkaart zijn geen zandkoppen binnen het 
terrein zichtbaar. Het terrein is pas in de laat negentiende eeuw ontgonnen. De kans op 
archeologische waarden uit de periode ijzertijd-Middeleeuwen worden klein geacht. 
Door het ontbreken van zandkoppen binnen het plangebied wordt de kans op materiaal 
uit de steentijd en bronstijd ook laag ingeschat. 



 

  

 bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" (ontwerp)  
 34 

  

Mede gezien de lage trefkans op archeologische waarden, het ontbreken van vondsten 
in de directe omgeving van het plangebied en het feit dat het gebied pas eind 
negentiende eeuw is ontgonnen wordt geadviseerd af te zien van verder archeologisch 
onderzoek.  

 

Conclusie 

Ten aanzien van het aspect archeologie zijn er geen belemmeringen voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

3.8  Ecologie 
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is ecologisch onderzoek uitgevoerd. Bij 
het eerdere bestemmingsplan waren reeds twee ecologische onderzoeken uitgevoerd 
(EcoGroen Advies, van maart 2006 en april 2007). Aangezien het bestemmingsplan 
naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State is gecorrigeerd en daardoor opnieuw in procedure is gebracht, is ook het 
ecologisch onderzoek geactualiseerd (EcoGroen, Actualisatie natuurtoets De Grift III, 
Nieuwleusen, van 16 november 2011). In Bijlage 10 is het geactualiseerde onderzoek 
opgenomen.  

 

De Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet verplichten vooraf te toetsen of 
ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- 
en diersoorten en habitats. In het onderzoek zijn de gevolgen van de voorgenomen 
ontwikkeling in beeld gebracht en heeft toetsing aan de Flora- en faunawet en vigerend 
gebiedsgericht natuurbeleid plaatsgevonden. 

3.8.1  Gebiedsbescherming 

Het onderzoeksgebied maakt geen deel uit van een gebied dat is beschermd 
krachtens de Natuurbeschermingswet, Nota Ruimte of ander gebiedsgericht beleid. 
Op basis van de afstand, aard van de ingreep en tussenliggende barrières zijn 
uitstralende effecten op dergelijke gebieden ook niet aan de orde. 

3.8.2  Soortenbescherming 

Onderstaand zijn de bevindingen kort weergegeven: 

 In het plangebied zijn geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen 
aangetroffen in de aanwezige bomen. In de bebouwing binnen het plangebied zijn 
mogelijk wel verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. Door de voorgenomen 
ontwikkeling zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen in het geding, omdat de 
bebouwing binnen de ontwikkeling wordt ingepast en er dus geen eventuele 
verblijfsplaatsen van vleermuizen verloren gaan. 

 De houtwallen (met name die langs de noordzijde van het plangebied) en singels 
(langs de Meeleweg) in het plangebied vormen mogelijk belangrijke vliegroutes 
voor vleermuizen. 

 In het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, 
laag beschermde, zoogdiersoorten te verwachten. Er zijn geen zwaarder 
beschermde soorten in het geding. 

 In het plangebied worden enkele broedparen van de jaarrond beschermde 
Huismus verwacht. Deze zijn door de voorgenomen ontwikkeling echter niet in het 
geding. Daarnaast zijn algemene broedvogels van bebouwing en beplantingen 
waargenomen of te verwachten. 

 In het plangebied is voortplanting en overwintering te verwachten van enkele 
algemeen voorkomende, laag beschermde amfibieënsoorten. 

 In enkele watergangen in het plangebied is de zwaarder beschermde Kleine 
modderkruiper vastgesteld. 
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 Er zijn geen reptielen of beschermde planten en ongewervelden aangetroffen en/of 
te verwachten. Geschikte biotopen voor deze soortgroepen ontbreken. 

3.8.3  Vervolgtraject 

Hieronder zijn de mitigerende maatregelen opgenomen: 

 De houtwallen en singels in het plangebied vormen mogelijk belangrijke 
vliegroutes voor vleermuizen. De houtwallen worden grotendeels ingepast binnen 
de ontwikkeling, alleen ter hoogte van de nieuwe ontsluitingswegen is het 
noodzakelijk korte stukken houtwal te rooien. Deze gaten zijn dusdanig klein dat dit 
voor vleermuizen geen belemmering zal gaan vormen. Wel dient bij de plaatsing 
van straatverlichting ervoor te worden gezorgd dat deze de bomen niet verlichten. 
Door een vleermuisvriendelijk verlichtingsplan op te stellen en toe te passen in het 
plangebied zijn geen vliegroutes van vleermuizen in het geding. 

 Omdat de watergang met Kleine modderkruiper ten behoeve van de plannen wordt 
gedempt en verlegd in westelijke richting, is leefgebied van de soort in het geding 
en worden exemplaren geschaad. Middels het treffen van mitigerende 
maatregelen kan worden voorkomen dat schade optreedt aan individuele dieren 
tijdens de aanlegfase. Er dient te worden gewerkt volgens een vooraf opgesteld 
ecologisch werkprotocol waarin bovenstaande werkwijze nader is uitgewerkt. 

 Bij de beoogde plannen verdwijnen mogelijk exemplaren en verblijfplaatsen van 
enkele algemene en laag beschermde kleine zoogdieren en amfibieën. Het 
overtreden van verbodsartikelen uit de Flora- en faunawet is hier voor laag 
beschermde soorten echter niet aan de orde, omdat automatisch vrijstelling van de 
verbodsartikelen geldt. 

 Werkzaamheden die broedbiotopen van aanwezige vogels verstoren of 
beschadigen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste 
soorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in elk geval op te 
starten in de periode voor half maart en na eind juli of het onderzoeksgebied te 
controleren op broedende vogels en nesten binnen de invloedsfeer van de 
plannen. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd, maar is 
het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. 

3.8.4  Conclusie 

Bij de toepassing van de mitigerende maatregelen leidt het aspect ecologie niet tot 
belemmeringen van de voorgenomen ontwikkeling. 

3.9  Milieuhinder 
In het plangebied staat een aantal woningen. Indien deze blijven bestaan, kunnen ze 
een blijvende belemmering vormen voor de bedrijven die zich in de toekomst nabij 
deze woningen willen vestigen. Bij het toekennen van de bestemming voor de 
bedrijven is rekening gehouden met deze woningen. Bij het aanvragen en/of verlenen 
van vergunningen voor deze bedrijven zal altijd rekening moeten gehouden met de 
aanwezigheid van nabijgelegen woningen. 

In de VNG-brochure "Bedrijven en milieuzonering" is aangegeven welke afstand tot 
woningen moet worden aangehouden door bedrijven die vallen in een bepaalde 
categorie. Zo mogen bedrijven uit de categorie 2 (lichte bedrijven) pas op een afstand 
van minimaal 30 meter vanaf woningen worden gesitueerd. Voor bedrijven uit de 
categorie 3 moet een afstand van minimaal 50 of 100 meter worden aangehouden. 
Welk bedrijf in welke categorie valt en welke afstand moet worden aangehouden, wordt 
mede aan de hand van te verlenen vergunningen precies bepaald. 

Langs de Meeleweg en de Jan Heereweg staan (aan weerszijden van de weg) ook een 
aantal woningen. Gezien het aantal is het niet realistisch om al deze woningen aan te 
kopen. Tussen deze woningen en het nieuwe bedrijventerrein wordt daarom een buffer 
in de vorm van een brede groenstrook aangelegd. 
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Conclusie 

Bij de aanvragen en de vergunningen voor bedrijven in het plangebied dient rekening 
te worden gehouden met de aanwezigheid van nabijgelegen woningen. 

3.10  Externe veiligheid 
Van de ramptypes die verband houden met externe veiligheid ("Indeling Leidraad 
maatramp") zijn met name ongevallen met brandbare/explosieve of giftige stoffen van 
belang. Deze ongevallen kunnen nader worden onderscheiden in ongevallen met 
betrekking tot: 

 inrichtingen; 

 vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

 vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor. 

3.10.1  Inrichtingen 

Ten noorden van het plangebied is een propaantank aanwezig. Dit betreft de locatie 
Rollecate 44 aan de overzijde van de N377. Deze inrichting heeft een plaatsgebonden 
risicocontour van 50 meter rond de tank. De locatie heeft een terreingrens. Het 
plangebied valt buiten de risicocontour en de terreingrens. Het plangebied ligt op een 
afstand van meer dan 50 meter tot de inrichting. Hierdoor is geen berekening nodig in 
het kader van het groepsrisico. 

3.10.2  Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

Op ruim 600 meter ten zuiden van het plangebied zijn langs de Korenweg twee 
ondergrondse hogedruk aardgasleidingen aanwezig. Dit betreffen aardgasleidingen 
van de Gasunie. De noordelijkste leiding (N-550-33-KR-004) heeft een diameter van 
6,6 inch en een werkdruk van 40 bar. Het bijbehorende inventarisatiegebied bedraagt 
70 meter aan weerszijden van de buisleiding. De zuidelijkste leiding 
(N-550-31-KR-003) heeft een diameter van 4,5 inch en een werkdruk van 40 bar. Het 
bijbehorende inventarisatiegebied bedraagt 45 meter.  

Het plangebied ligt ruim buiten de inventarisatiegebieden. De betreffende 
buisleidingen leiden dus niet tot belemmeringen van de voorgenomen ontwikkeling. 

3.10.3  Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor 

Het plangebied ligt niet nabij transportroutes voor gevaarlijke stoffen.  

 

Het plangebied voor de uitbreiding van het bedrijventerrein is thans grotendeels 
onbebouwd en er zijn geen gevaarlijke stoffen aanwezig. Bij de vestiging van nieuwe 
bedrijven zou deze situatie kunnen veranderen door bijvoorbeeld de komst van 
bedrijven met een eigen opslag van brandstoffen (benzine, diesel, gas) en/of 
chemicaliën. Via milieuwetgeving en vergunningverlening aan individuele bedrijven 
kan hierin regulerend worden opgetreden. 

3.10.4  Conclusie 

Er zijn geen externe veiligheidsrisico's die de realisatie van het bedrijventerrein via dit 
bestemmingsplan belemmeren.  

3.11  Kabels en leidingen 
Aan de westkant van het plangebied en voor een klein deel in de noordwesthoek van 
het plangebied ligt een 220 kV hoogspanningslijn. 



 

  

 bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" (ontwerp)  
 37 

  

Aanvankelijk stond de afbraak van de bestaande hoogspanningsleiding gepland voor 
2010. Echter, in overleg met het (voormalige) Ministerie van Economische Zaken, 
Tennet en de provincies Drenthe en Overijssel is besloten de bestaande 
hoogspanningsverbinding Zwolle-Hoogeveen in stand te houden en de capaciteit 
daarvan te vergroten. Dit heeft tot gevolg dat een zone van 2 x 36 meter onder de 
hoogspanningsleiding niet mag worden bebouwd. 

 

Conclusie 

De hoogspanningslijn en de bijbehorende regeling moeten in het bestemmingsplan 
worden opgenomen. 

3.12  M.e.r.-beoordeling 

3.12.1  Algemeen 

Op grond van de Wet milieubeheer is het verplicht ten aanzien van plannen, gevallen, 
activiteiten en besluiten die (mogelijk) grote gevolgen kunnen hebben voor het milieu, 
een procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen. De m.e.r. is bedoeld 
om milieubelangen meer expliciet af te wegen bij het opstellen van plannen en het 
uitvoeren van projecten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen "m.e.r.-plichtige 
activiteiten" waarvoor een volledig milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld 
en "m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten" waarbij moet worden afgewogen of 
sprake kan zijn van significante negatieve gevolgen voor het milieu.  

Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. 
Het besluit is aangepast waarbij de drempelwaarden indicatief zijn geworden en de 
m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten zijn uitgebreid. Het indicatief worden van de 
drempelwaarden betekent dat er wel een toetsing moet worden gedaan als een project 
(ruim) onder de drempelwaarden blijft. Het bevoegd gezag moet zich er van 
vergewissen of de activiteiten ook beneden de drempel geen aanzienlijke 
milieugevolgen kunnen hebben. 

 

Een m.e.r. is verplicht bij bestemmingsplannen indien de activiteiten in het plan 
mogelijk tot significante gevolgen leiden voor Natura 2000-gebieden zodat een 
passende beoordeling nodig is en/of het plan kaders stelt voor activiteiten in het 
plangebied waarvoor volgens de Wet milieubeheer een besluit m.e.r.(-beoordeling) 
verplicht is. 

 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een natuurtoets uitgevoerd, zie 
paragraaf 3.8 Ecologie. Hieruit blijkt dat voor Natura 2000-gebieden effecten op 
habitats of soorten met een instandhoudingsdoelstelling worden uitgesloten, waardoor 
geen passende beoordeling nodig is.  

 

In het Besluit milieueffectrapportage zijn m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en  
indicatieve drempelwaarden opgenomen. Bij de activiteiten is opgenomen "de aanleg, 
wijziging of uitbreiding van een industrieterrein". Dit is opgenomen op de D-lijst onder 
D.11. Op basis hiervan is een m.e.r.-beoordeling nodig, indien de activiteit betrekking 
heeft op een oppervlakte van 75 hectare of meer. De voorgenomen ontwikkeling van 
"De Grift III" betreft een uitbreiding van een bedrijventerrein met circa 15 hectare. De 
ontwikkeling valt ruim beneden de drempelwaarden.  

 

De drempelwaarden zijn indicatief. Daarom moet vervolgens worden gekeken naar de 
kenmerken van de ontwikkeling, de plaats van de ontwikkeling en de kenmerken van 
mogelijke effecten.  
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In het kader van de voorgenomen ontwikkeling heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State ook uitspraak gedaan over het al dan niet uitvoeren van een 
milieueffectrapportage, zie Bijlage 1. De Afdeling heeft bij punt 2.3.4 van de uitspraak 
aangegeven dat in het kader van de voorgenomen ontwikkeling geen MER of 
m.e.r.-beoordeling nodig is. 

 

Voor de "De Grift III" is wel een toets uitgevoerd waarbij is onderzocht of bij de 
voorgenomen ontwikkeling belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden 
uitgesloten. Voor deze toets wordt de term "vormvrije m.e.r.-beoordeling" gehanteerd. 

 

Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling bestaan geen vereisten voor de vorm, maar wel 
voor de inhoud. Met betrekking tot de inhoud ("wat moet er in de vormvrije 
m.e.r.-beoordeling worden onderzocht?") moet aandacht worden besteed aan alle 
criteria die zijn opgenomen in Bijlage III bij de Europese richtlijn "betreffende de 
milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten". 

3.12.2  Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Naar aanleiding van het gestelde hierboven moet een toets worden uitgevoerd of 
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. De toets kan 
gebeuren aan de hand van die aspecten, die hiervoor al aan de orde zijn geweest voor 
zover ze van invloed zijn op het (natuurlijke) milieu. 

3.12.2.1  Verkeer 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is in paragraaf 3.2 Verkeer onderzocht 
welke verkeersintensiteiten worden verwacht en wat de effecten zijn op de bestaande 
infrastructuur. De Jagtlusterallee en De Grift zijn in voldoende mate ingericht om de 
verkeerstoename goed op te vangen. Vanuit veiligheidsoogpunt kan worden 
overwogen om voor De Grift het snelheidsregime terug te brengen tot 30 km/u. De 
rotonde N377-Jagtlusterallee heeft in zijn huidige vormgeving (enkelstrooks) 
voldoende capaciteit om het verkeer na de uitbreiding goed en veilig af te wikkelen. 
Daarmee is geen sprake van belangrijke nadelige milieugevolgen als gevolg van dit 
bestemmingsplan in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan. 

3.12.2.2  Geluid 

In paragraaf 3.3 Geluid is ingegaan op het aspect geluid. Voor tien wegvakken op en 
rond bedrijventerrein "De Grift" is de geluidssituatie beschouwd. Hierbij is onderzocht 
of de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer significant toeneemt als gevolg 
van de plannen, ten opzichte van de autonome situatie. Uit de akoestische analyse is 
gebleken dat voor 9 wegvakken geen significante geluidsbelasting wordt verwacht. 
Langs 1 wegvak is sprake van "gevolgen elders". De geluidsbelasting neemt hier 
significant toe als gevolg van de plannen. Het betreft de geluidssituatie langs de weg 
De Grift. De te verwachten geluidstoename ten gevolge van het wegverkeer in de 
plansituatie bedraagt 3 dB ten opzichte van de autonome situatie. Gezien de aard van 
de omgeving (bedrijfsterrein) en de daarbij te verwachten hogere bedrijvigheid, kan 
worden gesteld dat een geluidsbelasting van 54 dB geen uitzonderlijke situatie vormt. 
Er is geen wettelijke verplichting om geluidsreducerende maatregelen toe te passen. 
Wel kan de gemeente overwegen om in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
geluidsreducerende maatregelen te treffen. De gemeente kan overwegen om voor de 
betreffende woning nader onderzoek naar de aanwezige gevelwering te verrichten. 
Echter, ook dit onderzoek kent geen wettelijke verplichting. 

Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt voldaan aan de normstelling van het aspect 
geluid en daarmee is geen sprake van belangrijke nadelige milieugevolgen als gevolg 
van dit bestemmingsplan in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan. 
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3.12.2.3  Luchtkwaliteit 

Het aspect luchtkwaliteit is weergegeven in paragraaf 3.4 Luchtkwaliteit. Onderzoek 
naar luchtkwaliteit is uitgevoerd en hierbij zijn de gevolgen van de voorgenomen 
ontwikkeling inzichtelijk gemaakt. Onderzocht is of voldaan wordt aan de normen uit de 
Wet milieubeheer, voor de concentraties stikstofdioxide en fijnstof. In geen van de 
toetsjaren zijn normoverschrijdingen geconstateerd. De luchtkwaliteit vormt dus geen 
belemmering voor de uitvoering van de plannen.  

Indien een plangebied of een weg met een planeffect (verkeerstoename > 500 
mvt/etmaal) binnen een straal van 3 kilometer ten opzichte van een Natura 
2000-gebied ligt, is onderzoek naar stikstofdepositie nodig. De westelijke N377, De 
Grift en noordelijke Jagtlusterallee zijn wegen met een planeffect. Het plangebied en 
de wegen met een plangebied liggen niet binnen een straal van 3 kilometer tot een 
Natura 2000-gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied ligt "Oldematen & 
Veerslootslanden" op circa 7,2 kilometer afstand van het plangebied. Dit is ruim boven 
de grens van 3 kilometer. 

Aangezien de voorgenomen ontwikkeling voldoet aan de normen voor luchtkwaliteit en 
het plangebied op ruime afstand ligt van een Natura 2000-gebied, zal er geen sprake 
zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen als gevolg van dit bestemmingsplan in 
vergelijking met het vigerende bestemmingsplan. 

3.12.2.4  Water 

Voor wat betreft het aspect water is in paragraaf 3.5 Watertoets aangegeven op welke 
manier rekening gehouden wordt met water bij de voorgenomen ontwikkeling. Ook is 
een waterhuishoudings- en rioleringsplan opgesteld. Hierin staat het watersysteem 
beschreven en hoe wordt omgegaan met hemel- en vuilwater, riolering en de 
benodigde waterberging. 

Voor deze vormvrije m.e.r.-beoordeling is het relevant om te melden dat het 
plangebied niet in een waterwingebied en/of een grondwaterbeschermingsgebied ligt. 

Voor water zal geen sprake zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen als gevolg 
van dit bestemmingsplan in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan. 

3.12.2.5  Bodem 

In paragraaf 3.6 Bodem is onderzoek uitgevoerd naar het aspect bodem. Het aspect 
bodem levert milieuhygiënisch geen belemmeringen op. Bij de voorgenomen 
ontwikkeling zal geen sprake zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen als gevolg 
van dit nieuwe bestemmingsplan in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan. 

3.12.2.6  Archeologie 

Paragraaf 3.7 Archeologie gaat in op de effecten omtrent het aspect archeologie. Voor 
het plangebied is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat mede gezien 
de lage trefkans op archeologische waarden, het ontbreken van vondsten in de directe 
omgeving van het plangebied en het feit dat het gebied pas eind negentiende eeuw is 
ontgonnen verder archeologisch onderzoek niet nodig is. Bij de voorgenomen 
ontwikkelingen worden geen belangrijke nadelige gevolgen verwacht als gevolg van dit 
bestemmingsplan in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan. 

3.12.2.7  Ecologie 

In paragraaf 3.8 Ecologie is nader ingegaan op het aspect ecologie. Het plangebied ligt 
niet nabij gevoelige natuurgebieden. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied ligt 
"Oldematen & Veerslootslanden" op circa 7,5 kilometer afstand van het plangebied. 
Het Natura 2000-gebied "Zwarte Water en Vecht" ligt op een afstand van circa 8 
kilometer. Dit zijn vrij grote afstanden. Op basis van de afstand, de aard van de ingreep 
en tussenliggende barrières zijn uitstralende effecten op natuurgebieden ook niet aan 
de orde. Gezien de afstand tussen het plangebied van "De Grift III" en de Natura 
2000-gebieden worden negatieve effecten op aangewezen waarden niet verwacht.  
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Door een toename van verkeer kan de hoeveelheid NOx-(stikstof)depositie toenemen 
met als gevolg verzuring en/of eutrofiering. Echter, gezien de grote afstand en de 
wetenschap dat NOx langs wegen nagenoeg alleen lokaal neerslaat (80 - 90% slaat 
neer binnen 200 meter) (zie hiervoor onder andere Witteveen+Bos (2008), 
N-depositieberekeningen Rondweg Weerselo, projectcode WSL4-1) worden ook 
hierdoor geen negatieve effecten verwacht op de natuurwaarden van beide Natura 
2000-gebieden. Opmerking hierbij is wel dat het hier gaat om een verwachting en niet 
gaat om een conclusie op basis van getallen, echter wel op basis van ervaringen met 
Natura 2000-toetsingen. 

 

Aangezien de ontwikkeling ruim beneden de genoemde drempelwaarden ligt (de 
kenmerken van de ontwikkeling) wordt er van uitgegaan dat de ontwikkeling naar 
verwachting geen negatieve effecten zal veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Uit de 
natuurtoets volgt ook dat er geen negatieve invloeden te verwachten zijn op 
beschermde natuurgebieden. In de paragraaf wordt ook de relatie met de Flora- en 
faunawet vermeld. De ecologische waarde van het plangebied is beperkt. Door het 
treffen van de juiste compenserende en mitigerende maatregelen is het goed mogelijk 
eventuele nadelige effecten voor vleermuizen en broedvogels te voorkomen. Om 
schade aan de Kleine modderkruiper te voorkomen moet het watermilieu worden 
ontzien. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of de horst in de houtsingel nog als 
broedplek in gebruik is.  

3.12.2.8  Milieuhinder 

Het aspect milieuhinder is behandeld in paragraaf 3.9 Milieuhinder. Bij het aanvragen 
en/of verlenen van vergunningen voor de bedrijven in het plangebied moet rekening 
worden gehouden met de aanwezigheid van nabijgelegen woningen. Welk bedrijf in 
welke categorie valt en welke afstand moet worden aangehouden, wordt mede aan de 
hand van te verlenen vergunningen precies bepaald. Door rekening te houden met de 
milieuhinder van de bedrijven ten opzichte van de nabijgelegen woningen zal geen 
sprake zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen als gevolg van dit nieuwe 
bestemmingsplan in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan.  

3.12.2.9  Externe veiligheid 

Er zijn geen externe veiligheidsrisico's die de realisatie van het bedrijventerrein via dit 
bestemmingsplan belemmeren. In paragraaf 3.10 Externe veiligheid is dit nader 
uitgewerkt. Bij de voorgenomen ontwikkeling zal geen sprake zijn van belangrijke 
nadelige milieugevolgen als gevolg van dit nieuwe bestemmingsplan in vergelijking 
met het vigerende bestemmingsplan.  

3.12.2.10  Landschap en cultuurhistorie 

Bij de effectbeschrijving en beoordeling ten aanzien van landschap en cultuurhistorie 
wordt gekeken naar cultuurhistorisch waardevolle gebieden en elementen. Het 
plangebied heeft geen cultuurhistorisch waardevol landschap. In paragraaf 4.3 
Landschap is ingegaan op het landschap. Het plangebied ligt niet in een 
Belvedere-gebied.  

In het plangebied zijn geen cultuurhistorische en aardkundige monumenten aanwezig. 
Nabij het plangebied zijn enkele monumentale gebouwen aanwezig. Bij de 
voorgenomen ontwikkeling is aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit van het 
gebied, waarin ook rekening is gehouden met deze bebouwing. Nabij de bebouwing 
wordt een groene bufferzone gerealiseerd, zie hiervoor het landschapsplan en het 
beeldkwaliteitsplan. De bestaande landschappelijke karakteristieken worden 
voortgezet in deze zone. 

Voor het landschap en de cultuurhistorie zal geen sprake zijn van belangrijke nadelige 
milieugevolgen als gevolg van dit nieuwe bestemmingsplan in vergelijking met het 
vigerende bestemmingsplan. De bestaande landschappelijke kwaliteiten worden 
voortgezet in de groene bufferzone. 
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3.12.2.11  Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling geen belangrijke nadelige 
milieugevolgen zal hebben en dat wordt voldaan aan de vigerende wet- en 
regelgeving. In verband met ecologie zal nader onderzoek plaatsvinden om te kijken of 
de houtsingel nog als broedplek in gebruik is. Zo nodig vinden hiervoor passende 
maatregelen plaats. Gezien de afwezigheid van de noodzaak tot ander nader 
onderzoek van de verschillende milieuaspecten is een m.e.r.-beoordeling dan ook niet 
nodig. 

3.13  Samenvatting en conclusies 
Indien rekening wordt gehouden met de in dit hoofdstuk gemaakte opmerkingen, kan 
het plangebied worden benut voor de vestiging van nieuwe bedrijven.De aanwezigheid 
van een aantal woningen legt beperkingen op aan de aard en de zwaarte van nieuwe 
bedrijven.  

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan 
reeds beoordeeld op de omgevingsaspecten, zie Bijlage 1. De omgevingsaspecten, 
uitgezonderd het onderzoek naar verkeer, geluid en luchtkwaliteit, zijn in stand 
gebleven. Naar aanleiding van de uitspraak is het onderzoek naar verkeer, geluid en 
luchtkwaliteit geactualiseerd. Ook zijn de onderzoeken naar bodem en ecologie 
geactualiseerd omdat het bestemmingsplan opnieuw in procedure is gebracht. Uit de 
onderzoeken blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de voorgenomen ontwikkeling.  
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Hoofdstuk 4  Bestaande situatie 

4.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de ontstaansgeschiedenis, het landschap, de 
stedenbouw en de bebouwing het bestaande beeld van het plangebied beschreven. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een waardering van deze aspecten en een 
samenvatting en conclusies. 

4.2  Ontstaansgeschiedenis 
Vóór het jaar 1600 was het gebied rond Nieuwleusen een woestenij gelegen aan de 
rand van een uitgestrekt gebied met hoogveen. Door de turfwinning is het gebied in de 
loop van de zeventiende eeuw in ontwikkeling genomen. De occupatie van de 
veengebieden rondom het huidige Nieuwleusen voltrok zich in westelijke richting. In 
1662 is er een kerk gebouwd ter plekke van het huidige Nieuwleusen.  

Op de Atlas van Hottinger (1773-1794) was het plangebied nog "leeg", maar op de 
historische atlas 1830-1855 is het gebied "de Meele" reeds als weiland in gebruik. Er 
zijn geen aanwijzingen gevonden dat in het gebied ten westen van de dorpskern 
bebouwing heeft gestaan in de periode tussen 1773 en 1905.  

Ten noorden van het plangebied loopt de Dedemsvaart. Dit 40 kilometer lange kanaal 
is aangelegd op initiatief van Baron Van Dedem. In 1809 is begonnen met het graven 
van het kanaal tussen Hasselt en Gramsbergen en pas in 1854 werd het eindpunt 
bereikt. Bij de ontginning van het noorden van Overijssel en het zuidoosten van 
Drenthe kwam turf vrij. Dit turf werd afgevoerd via de vaart. In de twintigste eeuw heeft 
de Dedemsvaart zijn betekenis verloren, grote delen werden gedempt om er betere 
wegverbindingen over te leggen, zoals in Nieuwleusen de N377. 

In het begin van de twintigste eeuw is een verder gaande ontwikkeling zichtbaar. Door 
de uitvoering van een aantal ruilverkavelingen is het buitengebied van Nieuwleusen 
aanzienlijk veranderd. Door de aanleg van nieuwe wegen werden de landerijen beter 
bereikbaar en nieuwe watergangen zorgden voor een betere waterhuishouding. Deze 
ruilverkavelingen vormden een sterke stimulans voor de groei van de kern 
Nieuwleusen met nieuwe woonwijken, bedrijfsterreinen en cultureel en 
maatschappelijke voorzieningen. 

4.3  Landschap 
Het plangebied ligt in een door de Dedemsvaart afgesneden deel van de Staphorster 
Esch. Het gebied heeft de vorm van een wig. Deze wig vormt zowel in functionele als 
landschappelijke zin een aparte ruimtelijke eenheid tussen het ontginningslandschap 
van Ruitenveen en de Staphorster Esch. In de wig heeft het landschap zich op eigen 
wijze ontwikkeld. Hierbij is het meest kenmerkende element de groene ruggengraat die 
bestaat uit haaks op elkaar staande houtwallen en boomsingels. Binnen deze wig zijn 
in het recente verleden bedrijven van oost naar west gerealiseerd. 

 

Het plangebied heeft een open karakter met van oost naar west lopende lange 
zichtlijnen. Centraal door het plangebied loopt een houtwal die het plangebied zowel 
ruimtelijk als visueel in tweeën deelt. De houtwal heeft nog enkele vertakkingen in de 
richting van de Dedemsvaart en de Meeleweg. De kavels van de bestaande 
bebouwing worden veelal omzoomd door gevarieerd beplante houtwallen. 

In het plangebied zijn (kavel)sloten ter ontwatering van het gebied. De sloten staan min 
of meer loodrecht op de Dedemsvaart. In oost-west richting zijn deze sloten met elkaar 
verbonden via een watergang. De richting van de kavelsloten is ook sterk bepalend 
voor de structuur van het gebied. 



 

  

 bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" (ontwerp)  
 44 

  

Het ontwateringsysteem is onderdeel van een veel groter gebied. Door middel van de 
kavelsloot direct ten westen van Meeleweg 80 loopt, is het ontwateringsysteem van het 
plangebied verbonden met het gebied ten zuiden van de Meeleweg. Uiteindelijk 
ontwatert het hele systeem ten westen van het plangebied af op de Dedemsvaart. 

 

 
Afbeelding: Impressie van het centrale deel van het plangebied 

 

Het gebied tussen de Meeleweg en de provinciale weg N377 wordt gekenmerkt door 
het ontbreken van een duidelijke landschappelijke identiteit. Dit komt door de weinig 
dominante positie van de Dedemsvaart en een onsamenhangende groenstructuur.  

De voorgenomen ontwikkeling levert een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het 
plangebied. Het plangebied bevat zichtlocaties die zichtbaar zijn vanaf de N377. Voor 
de bebouwing op deze zichtlocaties zijn voorwaarden verbonden om een hogere 
ruimtelijke kwaliteit te bereiken. Het bedrijventerrein wordt landschappelijk ingepast 
door middel van een groenzone, waarmee een landschappelijke overgang wordt 
gecreëerd tussen het bedrijventerrein en de Meeleweg. Hiervoor is het landschapsplan 
opgesteld, dat is opgenomen in Bijlage 4. De inrichting van het terrein vindt plaats 
binnen de kenmerken van de bestaande landschappelijke structuren. Op het terrein 
worden houtwallen en bomenrijen toegevoegd. Aan de inrichting van de groenzone zijn 
een aantal voorwaarden gesteld omtrent de waterhuishouding, waterberging, het 
onderhoud en beheer van groen en water en de natuurlijke overgang tussen het 
landschap en bedrijventerrein. Hierdoor wordt de bebouwing aan de zuidzijde en 
westzijde blijvend aan het zicht onttrokken.  
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4.4  Stedenbouw 
In het plangebied is geen sprake van een duidelijke stedenbouwkundige structuur. Het 
plangebied is momenteel nagenoeg onbebouwd. Langs de randen komt slechts enige 
bebouwing voor. De Meeleweg is een smalle door bomen omzoomde landbouwweg. 
Verspreid langs de weg staan enkele boerderijen en burgerwoningen. Verder staan er 
langs de Rollecate twee boerderijen. 

4.5  Bebouwing 
Verspreid langs de Meeleweg en de Jan Heereweg komt bebouwing voor. Deze 
bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit kleinschalige (voormalige) boerderijen met 
agrarische bedrijfsbebouwing en burgerwoningen. Halverwege de Meeleweg staat een 
monumentaal schoolgebouw met bijbehorende onderwijzerswoning. De bebouwing is 
karakteristiek, zie hiervoor de afbeelding "Monumentaal schoolgebouw met woning 
langs de Meeleweg". Het gebouw en de woning zijn buiten het plangebied gelaten. 
Rondom de woning wordt een groene bufferzone gerealiseerd. Hierdoor is aandacht 
besteed aan het gebied waarin het monument staat. 

 

 
Afbeelding: Monumentaal schoolgebouw met woning langs de Meeleweg  

 

Ten oosten van het plangebied, grenzend aan de bebouwde kom van Nieuwleusen, is 
reeds bedrijfsbebouwing aanwezig. Deze bestaat uit afwisselend grote en kleine 
gebouwen en loodsen. Langs de Jagtlusterallee liggen enkele woon-werkkavels met 
een woning aan de wegzijde en een bedrijfsgebouw op het achtererf.  
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Afbeelding: Oosthoek van het plangebied (links) en bedrijfsbebouwing net buiten het 
plangebied (rechts) 

4.6  Waardering 
De ruimtelijke kwaliteit van het plangebied wordt vooral bepaald door de centraal 
gelegen houtwal en de randen, met name de Meeleweg.  

Langs de Meeleweg staan aan weerszijden voormalige boerderijen; enkelen hiervan 
hebben een monumentale waarde. De boerderijen, het voormalige schoolgebouw en 
de forse bomen zijn karakteristiek voor het gebied.  

Bij de Dedemsvaart wordt het beeld bepaald door het eikenlaantje langs de vaart, de 
met houtwallen omzoomde boerderijen aan weerszijden daarvan en de stuw.  

De rest van het gebied heeft duidelijk geringere ruimtelijke en visuele kwaliteiten en 
bestaat hoofdzakelijk uit weinig interessante gras- en bouwlanden.  

4.7  Samenvatting en conclusies 
De uitbreiding van het bedrijventerrein moet de beschreven kwaliteiten zoveel mogelijk 
in stand houden. Dit geldt zeker voor de bestaande bebouwing, vooral het 
monumentale schoolgebouw met de bijbehorende woning met de afwisselende 
erfbeplanting dragen bij aan de identiteit van het plangebied. 
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Hoofdstuk 5  Toekomstige situatie 

5.1  Inleiding 
Voor "De Grift III" zijn een groot aantal ontwerpuitgangspunten geformuleerd, die in dit 
bestemmingsplan zijn meegenomen.  

5.2  Ontwerpuitgangspunten 
Aan de hand van de omgevingsaspecten, de onderzoeksresultaten en bestaande 
structuren, die in de vorige hoofdstukken zijn uitgewerkt, zijn de volgende 
uitgangspunten geformuleerd: 

1. De bestaande erf- en wegbeplanting blijft zoveel mogelijk gehandhaafd om de 
oorspronkelijke structuur van het landschap te behouden en vooral ook om het 
bedrijventerrein een eigen karakter te geven. 

2. Het voor de waterhuishouding van het gebied benodigde wateroppervlak wordt 
zoveel mogelijk gevonden in verbreding van bestaande sloten en watergangen. 
Een deel van de bestaande hoofdwatergang wordt verlegd. In de groene buffer 
tussen de Meeleweg en het nieuwe bedrijventerrein worden retentievijvers 
aangelegd. 

3. Indien bestaande groenelementen of watergangen komen te vervallen om het 
bedrijventerrein efficiënt te kunnen verkavelen, dan moeten deze groenelementen 
of watergangen binnen het plangebied worden gecompenseerd. 

4. Bij de uitbreiding (circa 15 hectare) wordt het autoverkeer ontsloten vanaf de 
Jagtlusterallee. Uit het geactualiseerde verkeerskundige onderzoek, zie paragraaf 
3.2, blijkt dat de bestaande infrastructuur in voldoende mate is ingericht om de 
verkeerstoename goed op te vangen. 

5. Voetgangers en fietsers zullen gebruik moeten maken van bestaande en nieuw 
aan te leggen ontsluitingswegen. De gemeente zorgt voor een goede 
fietsverbinding. 

6. Op het bedrijventerrein worden bedrijven toegelaten met een milieubelasting tot 
maximaal categorie 3, en eventueel gelijkwaardige bedrijven. Aan het 
bestemmingsplan is daarom een lijst toegevoegd, waarin is aangegeven welke 
bedrijven in welke categorie zijn ingedeeld. 

7. Langs de Meeleweg en de Jan Heereweg kunnen, gezien de aanwezigheid van 
bestaande en te handhaven woningen, geen bedrijven worden toegelaten. Het is 
denkbaar hier enkele kavels te gebruiken als bijvoorbeeld een paardenweitje, 
groenvoorzieningen of water. De huidige karakteristiek van de Meeleweg blijft 
daardoor grotendeels behouden. Op deze wijze wordt een overgangsgebied 
gecreëerd tussen het open agrarische gebied ten zuiden van de Meeleweg en het 
intensief bebouwde bedrijventerrein. 

8. Op het bedrijventerrein worden geen nieuwe bedrijfswoningen toegelaten. 

9. De kavels langs de Rollecate op het bestaande bedrijventerrein "De Grift" zijn goed 
zichtbaar vanaf de N377. Daarom zijn deze kavels verkocht als "zichtlocaties". Ook 
bij de uitbreiding kunnen langs de Rollecate een flink aantal zichtlocaties worden 
gerealiseerd. Het is wenselijk om na overleg met de buurgemeente en de 
Provinciale Waterstaat, zichtbelemmerend groen langs de N377 uit te dunnen of te 
verwijderen. 

10. Gezien de toekomstige omvang van het totale bedrijventerrein is het mogelijk om 
gebruik te maken van "Parkmanagement". Hierbij kan gedacht worden aan het - op 
basis van vrijwilligheid - gezamenlijk inkopen van bijvoorbeeld energie, beveiliging, 
groenonderhoud en afvalverwijdering. 
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11. De bestaande hoogspanningsleiding blijft gehandhaafd en vormt daardoor een 
belemmering voor de uitgifte van bedrijfskavels. 

12. Uitgaande van de huidige vraag wordt jaarlijks in de gemeente ongeveer 1,7 
hectare aan bedrijventerrein verkocht. De genoemde 15 hectare is dus voldoende 
voor circa 8 jaar. De gemeente is eigenaar van alle gronden, daarom is er geen 
exploitatieplan nodig. In paragraaf 7.2 is de economische behoefte weergegeven. 

13. Het plangebied wordt (tot maximaal circa 0,75 meter) opgehoogd om voldoende 
drooglegging te realiseren en om goed aan te sluiten op het bestaande 
opgehoogde gedeelte. 

 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is ook een beeldkwaliteitsplan 
opgesteld. Het plan is opgesteld voor het creëren van samenhang tussen de zuidelijke 
rand van de uitbreiding van het bedrijventerrein en het kleinschalige bebouwingslint 
langs de Meeleweg. In het plan zijn beleidsaanbevelingen en aanvullende 
welstandscriteria opgenomen. Het beeldkwaliteitsplan wordt gelijktijdig met het 
ontwerpbestemmingsplan als ontwerp ter visie gelegd. 

 

De ontwikkeling van "De Grift III" levert een bijdrage aan de economische groei. De 
ontwikkeling past binnen het provinciaal beleid. In de Omgevingsvisie is bepaald dat 
buiten stedelijke netwerken binnen de voorwaarden van het uitvoeringsmodel ruimte is 
voor de eigen groei van lokaal gewortelde bedrijven. De voorgenomen ontwikkeling is 
passend binnen dit beleid.  

 

In het provinciaal beleid wordt niet meer gestuurd op kwantiteit, maar op kwaliteit. De 
voorgenomen ontwikkeling sluit aan bij het provinciaal beleid, waarin is gekozen voor 
een kwalitatieve norm. Bij de ontwikkeling wordt voldaan aan de kwalitatieve aspecten 
van het provinciaal beleid door middel van de vereiste beeldkwaliteit voor zichtlocaties 
(aan de noordzijde van het plangebied) en het beeldkwaliteitsplan in relatie met de 
uitvoering van het landschapsplan, zie Bijlage 4 (aan de zuid- en westkant van het 
plangebied). 

 

De gemeente wil in het algemeen geen grootschalige ontwikkelingen op het 
bedrijventerrein realiseren, omdat de schaal van het bedrijventerrein zich daarvoor niet 
leent. De gemeente wil een uitzondering maken voor de voorgenomen 
bedrijfsverplaatsing van het transportbedrijf van de locatie Meeleweg 32 naar "De Grift 
III", omdat daarvoor ruimtelijke relevante argumenten aanwezig zijn. Het 
gemeentebestuur heeft de intentie om mee te werken aan deze bedrijfsverplaatsing en 
uitbreiding voor een bouwperceel van 3,6 hectare. De ruimtelijke relevantie 
manifesteert zich in het feit dat het gebruik als transportbedrijf in het pand Meeleweg 
32 wordt beëindigd, waardoor de verkeersdruk op dit gedeelte van de Meeleweg 
vermindert en hier in het geheel geen vrachtverkeer (als gevolg van deze 
bedrijfsactiviteiten) meer plaatsvindt. Door de aanwezigheid van woningen op een 
relatief korte afstand van het bedrijfspand Meeleweg 32 (namelijk circa 30 meter) is het 
lastig om aan de geluidseisen te kunnen voldoen. Het bedrijf is nauw verweven met de 
gemeente Dalfsen. Het bedrijf bestaat al meer dan 100 jaar en is altijd verbonden 
geweest met Nieuwleusen. Het bedrijf is lokaal geworteld en een substantieel deel 
(ongeveer de helft) van de 220 werknemers is woonachtig in de gemeente Dalfsen of 
de directe omgeving. Het bedrijf is daarom belangrijk voor de leefbaarheid van de 
gemeente, in het bijzonder voor de kern Nieuwleusen. In die context is de 
bedrijfsverplaatsing en uitbreiding ruimtelijk relevant. De gemeente, als eigenaar van 
de gronden, beoogt met voorliggend bestemmingsplan de bedrijfsverplaatsing en 
uitbreiding van het transportbedrijf te realiseren. In het plangebied biedt de locatie met 
de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.2" ruimte voor de bedrijfsverplaatsing en 
uitbreiding van het transportbedrijf. 
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5.3  Programma en grondgebruik 
Hieronder worden de in het plangebied voorkomende functies besproken en op wijze 
waarop de verschillende functies elkaar beïnvloeden. Het bestemmingsplan bestaat uit 
de volgende functies: 

 Bedrijven. 

 Groen en water. 

 Verkeer. 

5.3.1  Bedrijven 

Het plangebied is bedoeld voor bedrijven uit de categorieën 1 tot en met 3. Daarnaast 
kan het terrein worden gebruikt voor opslag en installaties. De bedrijfsgebouwen langs 
de Rollecate en Dedemsvaart zijn zichtbaar vanaf de N377. Aan de ligging van de 
bedrijven op de zichtlocaties worden in paragraaf 5.5 extra eisen gesteld. 

5.3.2  Groen en water 

De groenstroken op het bedrijventerrein hebben twee doelen. Het eerste doel, dat 
geldt voor de te handhaven en deels te compenseren houtsingel, is het behoud van 
ruimtelijke identiteit en een terugwijzing naar het landelijke karakter van het 
plangebied. Het tweede doel is het creëren van een groene buffer tussen de woningen 
langs de Meeleweg en de uitbreiding van het bedrijventerrein. 

5.3.3  Verkeer 

De wegenstructuur binnen het plan dient in eerste plaats voor de afwikkeling van het 
bestemmingsverkeer op het bedrijventerrein en de aansluiting via de Jagtlusterallee op 
de N377. Uit het geactualiseerde verkeerskundige onderzoek blijkt dat de bestaande 
infrastructuur in voldoende mate is ingericht om de verkeerstoename goed op te 
vangen. Zie hiervoor paragraaf 3.2. Daarnaast is er binnen het profiel van de wegen 
ruimte voor de aanleg van leidingen en het parkeren van auto's. Opgemerkt moet 
worden dat dit een ondergeschikte functie is en dat het parkeren in principe moet 
worden opgelost op de bedrijfskavels. Dit is verder uitgewerkt in de regels behorend bij 
de bestemming voor de bedrijven. 

5.4  Ruimtelijke opzet en structuur 
In het plangebied wordt de wegenstructuur van het reeds gerealiseerde 
bedrijventerrein voortgezet in westelijke richting. In het plangebied ontstaan zo een 
aantal min of meer parallel lopende ontsluitingswegen. 

De voortzetting van de al bestaande ruimtelijke structuur betekent dat langs de 
Rollecate en de Dedemsvaart grotere kavels kunnen worden uitgegeven van circa 200 
meter breed en 150 meter diep. Aan de noordzijde van de houtwal ligt een smalle 
strook van circa 50 meter diep, die de mogelijkheid biedt kleinere kavels uit te geven. 
Op deze manier kan een gevarieerd bedrijventerrein ontstaan met een goede 
afwisseling tussen grotere en minder grote bedrijven. 

Ten zuiden van de hoofdontsluitingsweg "De Grift" kunnen grotere en vooral diepere 
kavels worden uitgegeven. Hieraan bestaat behoefte. Om dit te kunnen realiseren is 
een deel van de houtwal verplaatst in zuidelijke richting. Voor iedere meter houtwal die 
verdwijnt wordt ter compensatie 3 meter houtwal teruggeplaatst.  

Op de afbeelding "Voorgestane verkavelingsstructuur" is een schets gemaakt voor de 
mogelijke invulling van het plangebied. 
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Afbeelding: Voorgestane verkavelingsstructuur 

 

Voor de percelen langs de Rollecate en de Dedemsvaart geldt dat deze percelen 
uitstekend zichtbaar zijn vanaf de N377. Om een hogere ruimtelijke kwaliteit voor de 
bebouwing op deze percelen te kunnen bereiken zijn in paragraaf 5.5 enkele 
voorwaarden opgenomen. Deze voorwaarden zijn daarnaast verder uitgewerkt in de 
planregels. 

Om de woningen langs de noordzijde van de Meeleweg af te schermen van het nieuwe 
bedrijventerrein wordt een brede groene zone rondom deze woningen aangelegd. 
Deze zone krijgt een landschappelijke inrichting waarin ook ruimte wordt gereserveerd 
voor de noodzakelijke waterberging (zie paragraaf 3.5 Watertoets).  

5.5  Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 
Het plangebied van "De Grift III" is zichtbaar vanaf de N377. Met dit gegeven is 
rekening gehouden bij de opzet van dit plan. Hieronder wordt ingegaan op de 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in het kader van de voorgenomen ontwikkeling. 

5.5.1  Zichtlocatie 

Vanaf de N377, over het water van de Dedemsvaart heen, zullen de nieuwe 
bedrijfsgebouwen die langs de Rollecate worden gebouw zichtbaar zijn. Dit zijn de 
zichtlocaties.  

Deze nieuwe bedrijfsgebouwen bepalen niet alleen voor een belangrijk deel het 
aanzicht van het bedrijventerrein maar ook het aanzicht van de westelijke entree tot 
Nieuwleusen. In dit bestemmingsplan worden daarom extra voorwaarden gesteld aan 
het bouwen op deze zichtlocaties door middel van de "gevellijn". Zo moet per perceel 
het gebouw in de zichtgevelbouwgrens worden gebouwd, zoals is aangegeven op de 
verbeelding. Ook moet tenminste 60% van de breedte van ieder bouwperceel worden 
bebouwd. Op deze manier wordt voorkomen dat vanaf de N377 op de achterterreinen 
van bedrijven kan worden gekeken. 
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Om te voorkomen dat aan de voorkant van deze bedrijfsgebouwen een steenvlakte 
ontstaat, mag ieder bouwperceel, waarin een zichtgevelbouwgrens is aangegeven, 
met niet meer dan twee afzonderlijke uitritten worden ontsloten vanaf de openbare 
weg. De breedte van een uitrit mag niet meer dan 7 meter bedragen. 

Op eigen terrein moeten voldoende parkeerplaatsen voor bedrijfsauto's en bezoekers 
worden aangelegd. Deze parkeerplaatsen moeten bij voorkeur achter de 
bedrijfsgebouwen worden gesitueerd, zodat de voorkant van het perceel zoveel 
mogelijk vrij blijft van geparkeerde auto's. 

Deze voorwaarden gelden voor alle percelen waar een zichtgevelbouwgrens overheen 
is getrokken. Een bedrijf dat zich vestigt op een dergelijk perceel kan er dus op rekenen 
dat naastgelegen gebouwen en inrichtingen moeten voldoen aan dezelfde 
voorwaarden. Hierdoor ontstaat een mooie doorlopende zichtlocatie langs de N377. 

5.5.2  Beeldkwaliteit en welstand 

Aan de gebouwen en aan de inrichting van terreinen die liggen in percelen waar sprake 
is van de zichtgevelbouwgrens, worden op grond van de eerder genoemde 
overwegingen de volgende voorwaarden gesteld: 

 Bij beoordeling van een bouwaanvraag moet rekening worden gehouden met een 
verhoogd welstandstoezicht. 

 Bebouwing en inrichting van het perceel moet ruimtelijk-visueel een hoogwaardige 
entree vormen van het bedrijventerrein "De Grift" en de kern Nieuwleusen. 

 

Deze extra voorwaarden geven duidelijk aan waar de betreffende gebouwen aan 
moeten voldoen. Zo nodig kan het college van burgemeester en wethouders ook via 
het stellen van nadere eisen of bij het toestaan van afwijkingen duidelijk maken 
waaraan moet worden voldaan. Indien de aanvrager van een omgevingsvergunning in 
het bouwplan geen rekening houdt met de gestelde criteria, kan een vergunning niet 
worden verleend. 

 

Voor het zuidelijk deel van het plangebied is voor de groenzone en de aangrenzende 
bedrijfsgebouwen een landschapsplan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het 
landschapsplan is opgenomen in Bijlage 4. Het beeldkwaliteitsplan wordt gelijktijdig 
met het ontwerpbestemmingsplan als ontwerp ter visie gelegd. In deze plannen zijn de 
uitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit aangegeven. Op basis van het 
landschapsplan zijn in het beeldkwaliteitsplan beleidsaanbevelingen en aanvullende 
welstandscriteria opgenomen. 

5.5.3  Duurzaamheid 

De gemeente Dalfsen hecht grote waarde aan het aspect duurzaamheid. In het kader 
van de realisatie van "De Grift III" wordt ingezet op duurzame ontwikkelingen.  

Ten behoeve van duurzame bedrijventerreinen wordt bij aanvragen van bedrijven voor 
de vestiging op een bedrijventerrein de verplichting tot het uitvoeren van een 
duurzaamheidscan neergelegd.  

Op het bedrijventerrein wordt gestart met een pilotproject voor een duurzaam 
bedrijfsgebouw. 

Voor de groenzone aan de zuidkant van het plangebied worden inrichtingsmaatregelen 
getroffen ten behoeve van de duurzaamheid. Zie hiervoor het landschapsplan en het 
beeldkwaliteitsplan.  

Het toepassen van zonnecollectoren wordt gestimuleerd. In het beeldkwaliteitsplan 
voor "De Grift III" is ook de mogelijkheid opgenomen voor het plaatsen van 
zonnecollectoren op de daken van bedrijfsgebouwen.  

Parkmanagement draagt bij aan duurzaam beheer en behoud van de kwaliteit op het 
bedrijventerrein.  
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Voor Nieuwleusen is het project "Nieuwleusen Synergie" opgestart. Door middel van 
dit project wordt toegewerkt naar een Duurzaam Dorp Nieuwleusen. In het kader van 
het project worden mogelijk nog aanvullende duurzame maatregelen geadviseerd, 
hierbij wordt ingezet op mogelijkheden om lopende en toekomstige duurzame 
initiatieven te realiseren. 

5.6  Flexibiliteit en fasering 
De uitbreiding van het bedrijventerrein "De Grift" wordt gefaseerd uitgevoerd. 
Aansluitend op het bestaande bedrijventerrein wordt begonnen in het oostelijke deel 
van het plangebied. De snelheid van de gronduitgifte zal vooral worden bepaald door 
de lokale vraag naar bedrijfskavels. Deze vraag is nader gespecificeerd in Hoofdstuk 7 
Economische uitvoerbaarheid. 

5.7  Samenvatting en conclusies 
Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt de structuur van het bestaande 
bedrijventerrein "De Grift" voortgezet. Voor de ruimtelijke kwaliteit van het 
bedrijventerrein is het belangrijk om bestaande elementen op te nemen in het ontwerp.  

De zichtlocaties langs de Rollecate en Dedemsvaart verdienen een bijzondere 
aandacht. Voor deze locaties geldt net als in de eerder gerealiseerde delen een 
verhoogd welstandstoezicht. 

Tussen de bebouwing aan de Meeleweg en de uitbreiding van het bedrijventerrein 
wordt een brede groene buffer aangelegd. 

De uitbreiding van het bedrijventerrein wordt gefaseerd gerealiseerd.  
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Hoofdstuk 6  Toelichting op de regels 

6.1  Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de van het bestemmingsplan deel uitmakende regels voor 
zover nodig van een nadere toelichting voorzien.  

 

De regels zijn materieel min of meer gelijk aan het eerdere bestemmingsplan voor "De 
Grif III". Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving in verband met de SVBP zijn de 
regels geactualiseerd. Hierdoor zijn bijvoorbeeld ook de namen van de bestemmingen 
aangepast. 

 

De regels geven inhoud aan de op de verbeelding aangegeven bestemmingen. Ze 
geven aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en 
wat en hoe er gebouwd kan of mag worden. Bij de opzet van de regels is getracht het 
aantal zo beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, wat werkelijk 
noodzakelijk is.  

 

De bij dit plan behorende regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten: 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels. 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels. 

Hoofdstuk 3 Algemene regels. 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels. 

 

Hoofdstuk 1. Inleidende regels 

In dit hoofdstuk worden de in regels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat 
interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt 
aangegeven op welke wijze bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten. 

 

Hoofdstuk 2. Bestemmingsregels 

Dit hoofdstuk bevat de bestemmingsregels. De meeste bestemmingen bestaan uit:  

a. een bestemmingsomschrijving; 

b. bouwregels.  

 

Daarnaast is bij verscheidene bestemmingen opgenomen: 

c. een afwijkingsmogelijkheid en/of 

d. gebruiksregel.  

 

Ad a. Bestemmingsomschrijving 

De bestemmingsomschrijving is vooral van belang om vast te stellen waarvoor de 
gronden mogen worden gebruikt (in het kader van de handhaving is de 
bestemmingsomschrijving dan ook van groot belang).  

 

Ad b. Bouwregels 

De bouwregels geven de bouwmogelijkheden aan. Omdat steeds is opgenomen dat 
alleen mag worden gebouwd ten dienste van de bestemming zijn de 
bouwmogelijkheden niet los te zien van de bestemmingsomschrijving.  
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Ad c. Afwijkingsmogelijkheid 

De bevoegdheid om bij een omgevingsvergunning af te wijken van bepaalde regels is 
gebaseerd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De uitvoering 
ervan berust in de meeste gevallen bij burgemeester en wethouders.  

 

Ad d. Gebruiksregel 

In sommige bestemmingen wordt uitdrukkelijk aangegeven wat onder strijdig gebruik 
wordt verstaan. Desgewenst kunnen specifieke vormen van gebruik worden 
uitgesloten. Dit zijn gebruiksvormen, waarvan het op voorhand gewenst is aan te 
geven dat deze in ieder geval niet zijn toegestaan. De hier opgenomen gebruiksregel is 
aanvullend op de algemene gebruiksregels van het bestemmingsplan.  

6.2  Nadere toelichting op de regels 
Voor zover nodig worden enige regels van een toelichting voorzien. 

6.2.1  Bedrijventerrein 

Voor de bestemming "Bedrijventerrein" geldt dat met een (milieu)zonering is 
aangegeven welke bedrijvigheid en welke categorieën bedrijven (uit de als bijlage bij 
de regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten opgenomen) zijn toegestaan. Deze 
Staat komt grotendeels overeen met de lijst van toegestane bedrijvigheid die is 
opgenomen in de bestemmingsplannen "De Grift" en "De Grift 2 (Nieuwleusen)". 

De twee bestaande bedrijfswoningen aan de Meeleweg zijn aangeduid en voor de rest 
van het plangebied geldt dat geen nieuwe bedrijfswoningen mogen worden gebouwd. 

Voor de gronden waarvoor de "gevellijn" is opgenomen, geldt voor bebouwing een 
"verhoogd" welstandstoezicht. 

6.2.2  Groen 

De bestemming "Groen" is opgenomen voor de bestaande en nieuw aan te leggen 
groenstroken, met name de centraal in het plangebied lopende groensingel. Door 
vastlegging van deze bestemming wordt voorkomen dat de groenstroken na verloop 
van tijd verdwijnen en als bedrijventerrein in gebruik worden genomen. Ook is geregeld 
dat de gronden kunnen worden gebruikt voor het weiden van vee.  

6.2.3  Verkeer 

Binnen de bestemming "Verkeer" is ruimte voor zowel de afwikkeling van het 
(doorgaande) verkeer vanaf het bedrijventerrein richting de Jagtlusterallee en de N377 
als de ontsluiting van de bedrijfskavels. Daarnaast is er beperkt ruimte voor de aanleg 
van parkeer-, groen-, nuts- en watervoorzieningen. 

6.2.4  Leiding - Hoogspanningsverbinding 

De dubbelbestemming "Leiding - Hoogspanningsverbinding" betreft de gronden die 
primair van belang zijn voor de bovengrondse hoogspanningsleiding en is van 
toepassing op alle "onderliggende" bestemmingen. In de regels is bepaald dat deze 
zone in beginsel niet mag worden bebouwd ten dienste van de hoofdbestemming.  
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6.2.5  Waterstaat 

Deze bestemming betreft de gronden die vooral van belang zijn voor de 
waterhuishouding en de waterkering. In beginsel zijn alleen bouwwerken ten dienste 
van de waterstaatkundige functie toegestaan. Met een omgevingsvergunning kan 
worden toegestaan dat bebouwing wordt gerealiseerd ten dienste van de andere 
bestemming(en), dit onder voorwaarde dat er uit hoofde van de bescherming van de 
waterstaatkundige functie geen bezwaren bestaan.  

6.2.6  Antidubbeltelregel 

Deze bepaling is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te 
voorkomen. Deze zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat 
reeds bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken 
wederom bij een dergelijke berekening, doch nu ten behoeve van een ander 
bouwperceel wordt betrokken. 

6.2.7  Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel is een aantal regels opgenomen, om het mogelijk te maken dat het plan op 
ondergeschikte punten wordt aangepast. Omdat een en ander zich niet beperkt tot één 
bestemming maar bij diverse bestemmingen gewenst of noodzakelijk kan blijken, zijn 
deze regels in beginsel op alle bestemmingen van toepassing.  

Het verlenen van een omgevingsvergunning mag geen automatisme zijn. Het bevoegd 
gezag zal het verlenen van die vergunning zorgvuldig moeten afwegen en motiveren. 

6.2.8  Overgangsregels 

Voor de redactie van het overgangsrecht geldt het Besluit ruimtelijke ordening. 

Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan is onder het 
overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding van de bebouwing wordt mogelijk 
gemaakt.  

Het gebruik van gronden en opstallen dat in strijd is met dit bestemmingsplan op het 
tijdstip van inwerkingtreding, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging van dit 
strijdige gebruik is verboden, indien de afwijking van het plan wordt vergroot.  

Indien het strijdig gebruik, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten. 
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Hoofdstuk 7  Economische uitvoerbaarheid 

7.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk komt de economische uitvoerbaarheid van de uitbreiding van het 
bedrijventerrein aan bod. De gemeente heeft alle gronden in bezit, hierdoor vervalt de 
verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan. 

Om de noodzaak van de uitbreiding van het bedrijventerrein aan te tonen, wordt in dit 
hoofdstuk ingegaan op de behoefte aan bedrijfskavels voor de komende jaren. De 
economische uitvoerbaarheid is weergegeven op basis van de gemeentelijke 
gegevens. 

7.2  Behoefte 
De economische noodzaak 

Voor de economische onderbouwing van "De Grift III" wordt hieronder ingegaan op het 
aanbod en de vraag naar oppervlakte bedrijventerrein.  

 

Aanbod bedrijventerrein 

In Nieuwleusen ligt circa 55 hectare bruto bedrijvenareaal. Netto betreft dit circa 44 
hectare bedrijventerrein. In 2007 is de laatste kavel uitgegeven. Sinds 2008 zijn er 
geen bedrijfskavels terstond uitgeefbaar. Vandaar de opgave 15 hectare netto voor 
uitgifte te ontwikkelen.  

 

In de volgende tabel is het harde en zachte aanbod (terstond uitgeefbaar en 
niet-terstond uitgeefbaar) van de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente 
Dalfsen per kern weergegeven. 

 

 Terstond uitgeefbaar (hectare) Niet-terstond 
uitgeefbaar (hectare)

 Gemeente  Projectontwikkelaar  

Nieuwleusen 26,0

Dalfsen 0,2 0,7

Lemelerveld 1,7 0,8

Totaal 1,9 1,5 26,0

Tabel: Uitgeefbare hectare bedrijventerrein in de gemeente Dalfsen per 1-1-2011 
(bron: gemeente Dalfsen) 

 

De gemeente Dalfsen heeft de mogelijkheid bekeken om de bestaande 
bedrijventerreinen De Meele en de Evenboer te herstructureren. Vastgesteld is dat 
binnen deze terreinen enerzijds wel een kwaliteitsslag kan worden gemaakt, maar 
anderzijds nauwelijks kwantitatieve ruimte kan worden gecreëerd. 

 

Als vervolg hierop is gezocht naar geschikte locaties voor uitbreiding van 
bedrijventerreinen binnen de gemeente. Voor Nieuwleusen is gekozen voor uitbreiding 
van "De Grift" in westelijke richting. Het belangrijkste argument hiervoor is de goede 
ontsluiting van het terrein op de N377 en A28. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is 
dat de verkeersintensiteit op de Meeleweg niet mag toenemen. 
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Vraag bedrijventerrein  

Om de vraag naar bedrijventerrein te bepalen is de historisch gemiddelde uitgifte een 
erkende methodiek. De gemiddelde vraag naar bedrijventerrein in Nieuwleusen over 
de periode 2002 - 2006 komt uit op een uitgifte van 1,7 hectare per jaar. Na 2007 kan 
door het ontbreken van direct uitgeefbare grond niet worden ingespeeld op de vraag 
naar bedrijventerrein.  

Naast het bepalen van de historisch gemiddelde uitgifte over de periode 2002 - 2006 
heeft er de laatste jaren een belangstellingsregistratie plaatsgehad. Op grond hiervan 
is er voor lokaal gewortelde bedrijven een behoefte aan circa 3,5 hectare 
bedrijventerrein. Het uitbreidingsplan van het lokaal gewortelde bedrijf Westerman 
Logistics betreft circa 3,6 hectare. 

Voor de gemeente Dalfsen geldt de door de raad vastgestelde Bedrijventerreinenvisie 
Dalfsen. In paragraaf 2.5.2 Bedrijventerreinenvisie Dalfsen is ingegaan op de visie. De 
provincie heeft ingestemd met deze bedrijventerreinenvisie, zie hiervoor Bijlage 3. In 
de visie is voor de gemeente een economische groeiprognose opgenomen, waarvan 
de behoefte aan bedrijventerrein is afgeleid. Per kern geldt een eigen toekomstrichting. 
Voor de toekomstige (beperkte) ontwikkeling van bedrijvigheid wordt ingezet op 
Nieuwleusen en Lemelerveld. Beide kernen vormen geschikte locaties om ruimte te 
bieden en te blijven bieden aan bedrijvigheid in de toekomst. Uitbreiding vindt als 
eerste plaats bij Nieuwleusen. Aangegeven is dat uitbreiding van het 
bedrijventerreinenareaal moet plaatsvinden aan of op bestaande bedrijventerreinen. 

 

Confrontatie vraag en aanbod 

Uitgaande van een gemiddeld uitgiftetempo van 1,7 hectare per jaar zal het 
bedrijventerrein "De Grift III" voldoende zijn om, mede gelet op de huidige conjunctuur, 
de komende 9 jaar circa 15 hectare bedrijventerrein aan harde plannen te hebben. 

 

Bij de uitgifte van nieuwe bedrijfskavels geldt een uitgifteprotocol met uitgiftecriteria. 
Uitgangspunt is dat in de gemeente ruimte is voor bedrijven die: 

 uit de kern worden verplaatst naar een bedrijventerrein; 

 bedrijven die worden verplaatst uit het buitengebied; 

 op bedrijventerreinen gevestigd zijn, maar willen uitbreiden; 

 willen (door)starten; 

 willen vestigen, maar die qua "aard en schaal" passen bij de kernen en aanwezige 
bedrijvigheid. Het betreft hier vestigingen met veel werkzame personen per 
vierkante meter. 

 

Aansluitend op deze uitgiftecriteria worden, aan de hand van de jaarlijkse 
behoeftepeiling, bedrijven geselecteerd op basis van: 

 plaatselijke gebondenheid (lokaal geworteld); 

 werkgelegenheid; 

 omvang te verwachten investering; 

 omvang bebouwing, kavelgrootte en omvang van het bedrijf; 

 groeipotentie, toekomstperspectief en duurzaamheid; 

 uitstraling en positieve verwachting; 

 goede invulling bestaande locatie; 

 bedrijfsactiviteiten. 

 

Bij de beoordeling van de bestemmingsplannen gaat de provincie uit van de 
Bedrijventerreinenvisie Dalfsen. Deze visie dient als basis voor de ontwikkeling van 
bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen in de gemeente. 
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Ruimte voor bedrijvigheid 

Met de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt ruimte geboden aan de vestiging van 
nieuwe bedrijvigheid en uitbreiding van bestaande bedrijvigheid. Bij de ontwikkeling is 
gelet op zorgvuldig ruimtegebruik en het zoveel mogelijk tegengaan van verstoring van 
het buitengebied. Daarom vindt de uitbreiding plaats aansluitend op het bestaande 
bedrijventerrein en is de uitbreiding gekoppeld aan de bestaande infrastructuur. Bij de 
te vestigen bedrijvigheid hoort een goede landschappelijke inpassing en ruimtelijke 
kwaliteit. Dit wordt gedaan door middel van de blijvende groenvoorziening/ 
-bufferzone. Aan de inrichting van zowel deze groenvoorziening als het plangebied 
worden hoge eisen gesteld waardoor er een kwaliteitsslag wordt gemaakt. 

Nieuwleusen kan met "De Grift III" als grote kern verder groeien met een sterk accent 
op de werkgelegenheidsfunctie. Dit zwaartepunt voor het economisch beleid hangt 
samen met de historie en de sociale verwevenheid van het dorp. Naast het behoud en 
creëren van werkgelegenheidsplaatsen, is de verbondenheid van het bedrijfsleven met 
het dorp van vitaal belang voor de leefbaarheid. Veel werknemers die in of rondom de 
kern wonen hechten daarbij waarde aan de nabijheid van bedrijfshuisvesting.  
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Hoofdstuk 8  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

8.1  Inleiding 
Het voorontwerpbestemmingsplan van het eerdere bestemmingsplan voor "De Grift III" 
is in het kader van het overleg ex artikel 10 van het BRO 1985 toegestuurd aan de 
daartoe aangewezen instanties. Daarnaast heeft het voorontwerp van 25 juni 2008 tot 
20 augustus 2008 voor een ieder ter inzage gelegen. Ook zijn 
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door de gemeente voor de bewoners uit de 
omgeving van het bedrijventerrein.  

In dit hoofdstuk zijn de verslagen van de voorlichtingsbijeenkomsten, de 
inspraakreacties en overlegreacties kort samengevat en waar nodig voorzien van een 
reactie van de gemeente. 

De paragrafen 8.2, 8.3 en 8.4 hebben betrekking op het eerdere bestemmingsplan 
voor "De Grift III". Naar aanleiding van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State zijn enkele onderdelen gecorrigeerd in het voorliggende bestemmingsplan. 
Aangezien het plan slechts op onderdelen is aangepast, is op het geactualiseerde 
bestemmingsplan geen gelegenheid tot inspraak geboden. Alle bewoners van 
woningen in en rondom het plangebied zijn 18 november 2011 geïnformeerd over de te 
starten bestemmingsplanprocedure. Op 15 november 2011 zijn de vier appellanten 
door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd over de uitkomsten 
van de onderzoeken, verbeelding, regels en verdere procedure.  

In het kader van het overleg als bedoeld in art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening is het geactualiseerde bestemmingsplan toegezonden aan de relevante 
instanties. De ontvangen overlegreacties zijn opgenomen in paragraaf 8.5.  

Het ontwerpplan wordt conform de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage 
gelegd, waarbij er gelegenheid is tot het indienen van zienswijzen. 

Door de beoogde aanleg en inrichting van de groenzone is de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid toegenomen. 

8.2  Verslag voorlichtingsbijeenkomsten 
In het kader van de uitbreiding van het bedrijventerrein "De Grift" heeft de gemeente 
twee voorlichtingsavonden georganiseerd, namelijk op 17 april 2006 en op 21 februari 
2008. 

8.2.1  Verslag voorlichtingsbijeenkomst 17 april 2006 

Wethouder Goldsteen heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mee dat er concrete 
uitbreidingsplan bestaan voor "De Grift III". Met de belangen van de omwonenden zal 
zo veel mogelijk rekening worden gehouden. Van Westerman Transport is het verzoek 
ontvangen mee te werken aan een uitbreiding van het pand. De gemeente Dalfsen 
heeft de intentie daartoe, gezien het feit dat het om een bestaand bedrijf gaat, behoud 
en versterking van werkgelegenheid en het vertrouwen van dat bedrijf uitstraalt. 

De heer L. van Dieren geeft een korte toelichting op de bedrijfsactiviteiten en de 
ontwikkeling van Westerman Logistics B.V. Het bedrijf overweegt 4 of 5 hectare aan te 
kopen van de gemeente op een perceel aan de noodwestzijde van Heetebrij. Er 
worden op dit moment concrete plannen gemaakt. Helaas kan hij die nog niet 
presenteren omdat die nog niet gereed zijn. In de plannen zullen de vrachtauto's aan 
de noordzijde worden gelost en beladen. Extra kantoorruimte wordt vermoedelijk niet 
gerealiseerd, in ieder geval niet aan de Meeleweg. Alle verkeersbewegingen zullen 
plaatsvinden langs "De Grift". Er komt geen ontsluiting op de Meeleweg. Er wordt 
aandacht besteed aan geluid. Daartoe wordt een akoestisch bureau ingeschakeld. 
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Vragen/opmerkingen en de reactie van de gemeente daarop 

 Wat gebeurt er met de woning Rollecate 79?  
Voorlopig zal deze woning de bestemming dienst- of bedrijfswoning krijgen. De 
woningen zal door de Wet milieubeheer worden beschermd ten opzichte van de 
bedrijfsbebouwing. 

 Hoe zit het met de bufferzone. Blijft dit groen? 
In beginsel blijft dit een groene strook. Deze strook zal in overleg met (een 
vertegenwoordiging) van de bewoners van de Meeleweg worden ingericht. Daarbij 
zal een landschapsarchitect worden betrokken. Het is niet ondenkbaar dat deze 
strook mede voor waterretentie zal worden gebruikt. 

 Hoe zit het met het kantoor van Westerman Logistics?  
Meegedeeld wordt dat bij de nieuwbouw in principe geen afzonderlijk kantoor 
komt. 

 Komt er ook een bufferzone aan de westkant? 
Nee. 

 Komt er bij Westerman Logistics een 24-uurs situatie? 
Ja, maar er zullen 's nachts nauwelijks verkeersbewegingen plaatsvinden. Auto's 
komen vroeg in de avond terug en vertrekken 's morgens vroeg. 

 Zal de lichtintensiteit bij het nieuwe bedrijf hetzelfde zijn als bij het huidige bedrijf? 
Er worden eisen gesteld aan de verlichting door de brandweer. De verlichting van 
het bestaande perceel is aangepast. De nieuwe kavel zal ook met dit type 
verlichting(smasten) worden voorzien. 

 De heftrucks bij het bestaande bedrijf zijn 's nachts hoorbaar. Hoe zit het met de 
akoestiek? 
Hier zal naar worden gekeken. Er zijn geen klachten bekend, maar als daartoe 
aanleiding bestaat dan kan men altijd met de heer Van Dieren contact opnemen. 

 Hoe zit het met het nieuwe bedrijfsgebouw van Westerman Logistics?  
Er wordt gedacht aan een zelfde bedrijfsgebouw als wat er nu staat. De 
dockshelters zullen uitsluitend gericht zijn op de noordkant. Het gebouw wordt 
gesitueerd aan de westzijde van de plankaart. 

 Wat gebeurt er met de kavel aan de westzijde van de school in de toekomst? 
Dit is nog niet bekend. 

 Hoe zit het met parkeren voor personeel? 
Overdag is de parkeerplaats wat krap. Hier wordt naar gekeken. 

 's Nachts om 01.00 uur veroorzaken vertrekkende bezoekers nogal wat overlast 
(toeteren, portieren et cetera)? 
Dit is de heer Van Dieren niet bekend. Hij zal hieraan aandacht besteden. 

 Stopt de weg bij de Rollecate 79? 
Nee. De betreffende bewoner wil liever geen overlast van verkeer. Dit punt zal 
worden bekeken. 

 Op de structuurvisiekaart staat een stippellijn voor ontsluiting op de Meeleweg. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Dit is opgenomen als mogelijk ontsluiting van fietsers en voetgangers in de 
toekomst. Auto's zullen niet op de Meeleweg ontsluiten. 

 Wat gebeurt er met de boerderij van Visscher? 
Deze wordt gesloopt. Er zal een nieuwe woning aan de oostkant worden gebouwd. 

 Wat gebeurt er met de groenstrook; blijft die in beheer bij de heer Visscher? 
Nee. Nogmaals wijst de wethouder op de inrichting van deze strook. Dit wil de 
gemeente doen in overleg met de bewoners. 

 Wat gebeurt er met de bosschage achter de school? 
Die blijft bestaan. 

 Wat gebeurt er met de kavels aan de Meeleweg tegenover Westerman? 
Dit blijft een groenstrook of wordt ingericht met kleinschalige bebouwing. Dit is nog 
niet precies bekend. 
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 Wanneer verandert de agrarische bestemming in de bestemming 
woondoeleinden? 
Gemeente voert hierin niet een actief beleid. Praktijk is dat er ook in agrarische 
panden wordt gewoond. 

 Welke maatregelen worden er genomen in het kader van Duurzaam Veilig 
(herinrichten Meeleweg)? 
Gedacht moet worden aan: plateaus bij kruisingen, fietssuggestiestroken etc. De 
gemeente zal de plannen te zijner tijd de plannen publiceren. "De Grift" krijgt vanaf 
de Jagtlusteralee duidelijker aanduiding als centrale toegangsweg tot het 
bedrijventerrein. 

 Voorlopige klankbordgroep. 

8.2.2  Verslag voorlichtingsbijeenkomst 21 februari 2008 

Wethouder Goldsteen heet de aanwezigen welkom en refereert aan de bijeenkomst 
van 19 november 2007. Onderwerp van de bijeenkomst is het concept-voorontwerp 
van het bestemmingsplan. Het concept-voorontwerp is nog niet in de raadscommissie 
aan de orde geweest, maar er is de voorkeur aan gegeven om de omwonenden eerst 
te informeren over het ontwerp. 

Er worden twee zaken besproken: 

1. De uitbreiding in westelijke richting van het industrieterrein "De Grift". 

2. De uitbreidingsplannen van het transportbedrijf Westerman. 

 

Ad 1. "De Grift" kan alleen in westelijk richting uitbreiden en van de provincie mag deze 
uitbreiding niet enkel langs de Rollecate plaatsvinden. De provincie is terughoudend 
waar het gaat om langgerekte zichtlocaties. De belangstelling voor bedrijfsterrein in 
Nieuwleusen is groot en de uitgifte gaat sneller dan gedacht. Werkgelegenheid binnen 
de gemeentegrenzen wordt door zowel college als raad belangrijk gevonden. 

Ad 2. Westerman is een historisch en gewaardeerd bedrijf in Nieuwleusen. Het bedrijf 
betrok enkele jaren geleden een nieuw pand op het industrieterrein, maar wil uitbreiden 
in verband met de toenemende belangstelling voor warehousing. Het gaat om een 
bestaand bedrijf en in dat geval is, wat het college betreft, verhuizing naar de 
Hessenpoort niet aan de orde. 

 

Beide zaken botsen met de belangen van de omwonenden, maar als college moeten 
er belangen worden afgewogen: het belang van de bewoners, van de gemeente, van 
de ondernemers en van Westerman. 

 

Het plan 

Het uitbreidingsgebied van "De Grift" ligt tussen de Meeleweg, de Jan Heereweg en de 
Rollecate. De uitbreiding zal stapsgewijs plaatsvinden. Op de plankaart is te zien tot 
waar de uitbreiding loopt waarover deze avond wordt gesproken. In het structuurplan 
van Nieuwleusen van 1992 is reeds besloten dat een eventuele verdere uitbreiding van 
"De Grift" in westelijke richting plaatsvindt. De afgelopen jaren zijn deze gedachten 
zich verder gaan ontwikkelen en "De Grift III" is daar een uitwerking van. 

 

Varianten 

Er worden 2 varianten getoond waaruit gekozen kan worden. Bij de keuze van de 
definitieve variant worden de reacties van de omwonenden meegewogen.  

 

Variant 1 

De weg De Grift wordt doorgetrokken en er wordt een doorsteek gemaakt naar een 
nieuw terrein voor Westerman van 5 hectare. Nieuwe woningbouw is niet toegestaan. 
Het hele gebied tussen Westerman en de Meeleweg krijgt een groene invulling met 
vijverpartijen zodat de waterhuishouding goed geregeld kan worden. Het groen moet 
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het zicht op het pand van Westerman beperken. De achtergevel van Westerman is 
naar de Meeleweg gericht. Eventueel kan ook het pand gedraaid worden (voorgevel 
naar Meeleweg), maar de verwachting is dat er dan meer overlast van geluid en licht 
zal zijn. De bestaande houtsingel wordt voor circa 200 meter onderbroken (op plek 
nieuwe pand Westerman). Ten zuiden van Westerman vindt er groencompensatie 
plaats. De bedoeling is om een ecologische groenstrook met waarde te creëren. In 
deze variant is geen doorkijk naar achteren, maar loopt men tegen een groene wal 
aan. Er is minder dieptewerking in dit ontwerp, maar wel veel groenzicht. De groene 
wal wordt circa 5 meter hoog. Op de wal komt begroeiing, zodat het pand van 
Westerman zoveel mogelijk uit het zicht wordt getrokken. 

 

Variant 2 

In deze variant komt het gebouw van Westerman verder naar achteren op het 
industrieterrein (naar het noorden). Voor het pand van Westerman komen dan kleinere 
bedrijven die minder hoog zijn zodat een gevarieerdere bebouwing ontstaat op het 
bedrijventerrein. Het bedrijf van Westerman wordt een kwart slag gedraaid zodat vanaf 
de Meeleweg de gevel minder prominent aanwezig is. Tussen de Meeleweg en de 
kleinere bedrijven komt wederom een groenstrook. Deze groenstrook kan 
doorgetrokken worden (verder het industrieterrein op langs de kleinere gebouwen) 
zodat er mooiere kavels en een groener perspectief wordt gecreëerd. Het landschap 
heeft een bepaalde structuur met een specifieke groenkeuze. De bedoeling is het 
doorzetten van het groen/de singels op het industrieterrein zodat doorkijk naar 
achteren wordt gerealiseerd. In de groenvelden wordt de wateropvang geregeld zodat 
er een natuurlijk waterbeeld ontstaat. De inrichting wordt zo gemaakt dat er kans is 
voor nieuwe natuur. 

 

3D videopresentatie 

In de 3D videopresentatie wordt de bestaande situatie getoond die overgaat in de 3D 
presentatie. De beleving vanaf de video is anders dan vanaf de werkelijkheid, maar het 
is goed voor de beeldvorming. De groenstrook tussen Westerman en de Meeleweg is 
circa 100-120 meter. De videobeelden zijn in de zomersituatie weergegeven en de 
wand van Westerman is zilver/grijs. De kleur van het pand is weergegeven zodat het 
pand op video duidelijk zichtbaar is. In de praktijk kan de wand ook een andere kleur 
krijgen, zodat het minder opvalt. Het gebouw van Westerman komt circa 6 meter boven 
de groene wal uit. Voor de landschappelijke inrichting is nog ruimte voor inbreng. 

 

Vragen/opmerkingen en de reactie van de gemeente daarop 

 Waarom is de kleur van de panden niet groen in plaats van grijs? Dan valt het 
mooier weg in het aangelegde groen. 
De kleur van het pand ligt nog niet vast, groen is ook zeker een mogelijkheid. De 
zilver/grijze kleur is alleen gebruikt zodat het pand in de film beter zichtbaar is. 

 De boerderij van Visscher gaat eraf, maar op de plankaart is deze er nog niet af en 
staat er ook geen groen ingetekend. 
De schuur van Visscher blijft staan, de boerderij gaat weg en hij bouwt zelf een 
nieuwe woning. Als ondergrond voor de plankaart is de bestaande situatie 
gebruikt, vandaar dat de boerderij nog ingetekend staat op kaart. De boerderij gaat 
wel weg. 

 De woning van Visscher komt voor de schuur, links ernaast staat de boerderij. 
Waarom is het stuk boerderij paars (bedrijventerrein)? 
Het terrein van Visscher blijft een bedrijfsbestemming houden. Het perceel mag 
geen woonfunctie krijgen in verband met geluidsoverlast (eisen voor woning 
anders dan voor bedrijf). 

 Visscher heeft de grond 4 meter ten westen vanaf de schuur verkocht. Wat gebeurt 
er met die verkochte grond? In dit plan is het paars (bedrijventerrein). 
Indien dat stuk niet de kavel van Visscher is, wordt het meegenomen in de 
groenstructuur. 
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Uit nader onderzoek is gebleken dat het stuk ten westen van de kavel van Visscher 
nu inderdaad verkocht is aan de gemeente. Het stuk grond ten westen van 
Visscher wordt in de groenstructuur opgenomen. De plankaart wordt aangepast. 

 Is er in de toekomst andere bebouwing mogelijk? 
Nee, het is niet de bedoeling om in de toekomst andere bebouwing dan 
bedrijfshuisvesting toe te staan. 

 Hoe wordt dat vastgelegd? 
In het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft de burger zekerheden, maar 
geen eeuwig durende rechten. Bij wijziging van het bestemmingsplan staat dit 
open voor bezwaar en beroep. De overkant van de Meeleweg 
(industrieterreinkant) wordt niet bestemd voor wonen. In de gemeente Dalfsen is 
het beleid dat wonen op industrieterrein niet wordt toegestaan. Op "De Grift I" is dat 
nog wel gebeurd, maar tegenwoordig gebeurt dat niet meer. 

 Hoe komt Westerman van zijn ene bedrijfspand naar het andere bedrijfspand? 
De bedoeling is dat daarvoor de weg De Grift wordt gebruikt, die midden door het 
industrieterrein loopt. Deze weg wordt doorgetrokken naar de uitbreiding. 

 De provincie verzoekt de gemeente om enkel lintbebouwing langs de autoweg niet 
toe te staan. Wordt daarmee rekening gehouden? 
Ja, de gemeente houdt zich hieraan. 

 De provincie zegt ook dat de vestiging van bedrijven van 1 hectare, maximaal  
2 hectare zijn toegestaan en de provincie is tegen een dergelijk grote uitbreiding. 
De provincie zegt ook dat de vestiging van bedrijven van 1 hectare, maximaal  
2 hectare zijn toegestaan en de provincie is tegen een dergelijk grote uitbreiding. 
Het is mogelijk dat de provincie tegen is. Er is ook een brief ingebracht door 
bewoners bij de provincie over dit plan. De reactie van de provincie is dat de 
gemeente aan zet is en dat de provincie tot die tijd terughoudend is. Pas bij het 
voorontwerpbestemmingsplan, wat aan de provincie wordt aangeboden ter 
beoordeling, laat de provincie weten wat ze van het plan vindt. De provincie wacht 
de plannen dus gewoon af. 

 Er zijn bewoners bij de vergadering van de provincie geweest. Dit plan krijgt de 
gemeente Dalfsen niet langs de provincie. 
De gemeente heeft de mogelijkheid voor de uitbreiding van het bedrijventerrein 
mits dit goed onderbouwd wordt. 

 Uit het coalitieakkoord van de provincie blijkt dat alle fracties tegen zijn. De 
gemeente wil dit, maar het gaat niet lukken. Waarom gaat de gemeente wel door? 
Het college maakt de keuze voor werkgelegenheid en uitbreiding van het 
industrieterrein. De bewoners proberen de provincie aan hun kant te krijgen. De 
gemeente heeft ook contact met de provincie. De provincie zegt dat de gemeente 
moet komen met een goed plan. Het is geen gelopen race, maar de provincie kijkt 
naar alle feiten en bezwaren en velt dan een oordeel. 

 Er wordt inderdaad gekeken naar diverse feiten en afwegingen, zoals ook aard en 
schaal. 
Bij aard en schaal worden de verschillende belangen afgewogen. Het is de 
bedoeling om het plan aan te bieden en goed te toetsen aan provinciaal beleid. De 
gemeente dient het plan goed te onderbouwen en te laten zien waarom ze ermee 
door wil gaan. Het is afwachten hoe de provincie erop reageert. 

 Hoe wordt de verlichting van het pand geregeld? Op dit moment is er reeds 
overlast van. 
De bedoeling is (bij variant 1) dat de achterkant van Westerman op de Meeleweg 
wordt gericht. Aan de andere kant komen de docks. Het gebouw vormt zo de 
geluid- en lichtbarrière. De directie van Westerman heeft vorige keer ook 
aangegeven dat er de mogelijkheid is om te praten over de verlichting. Er wordt in 
ieder geval wel aandacht aan besteed (zie ook positie van het pand). Verlichting is 
ook een kwestie van verzekering, maar het kan minder. Dit wordt meegenomen in 
de verdere uitwerking van het plan. 
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 Waarom komt Westerman op die locatie en niet meer richting de vaart (naar het 
noorden)? 
De strook langs de Rollecate is een zichtlocatie en daardoor duurder en er worden 
extra eisen gesteld in de regels van het bestemmingsplan. Voor een bedrijf als 
Westerman is het niet mogelijk om aan die eisen te voldoen. De bedrijven die 
reeds op die locatie zitten zullen niet accepteren als Westerman daar komt in 
verband met de eisen van welstand waar zij wel aan hebben moeten voldoen. 

 Het is wel een 24-uurs bedrijf wat nu dicht bij de bewoonde wereld komt. 
Het is een kwestie van geld en de andere bedrijven waaraan wel hoge eisen zijn 
gesteld. Er is reeds een concessie gedaan om een grote groenstrook (circa 120 
meter) tussen de Meeleweg en het bedrijventerrein op te nemen.  

 In de video worden de plannen aangegeven tot achter de school, maar "De Grift III" 
loopt toch tot de Jan Heereweg? 
De uitbreidingsrichting is tot de Jan Heereweg. Er wordt industrieterrein 
toegevoegd naar behoefte. In het voorontwerp zit alleen het eerste stuk. "De Grift 
III" wordt juist weergegeven in de plankaart niet in de structuurvisie. 

 Het is mogelijk dat in de toekomst de raad bij nader inzien de andere kant het 
industrieterrein op wil ontwikkelen. Er moet opnieuw gekeken worden of 
buurtschap De Meele moet wijken voor een dergelijke ontwikkeling. Zorg voor een 
slot op de rest van de uitbreiding anders wil Westerman in de toekomst verder 
uitbreiden. 
Ik constateer dat wij het niet eens zijn. Een ieder kan zich tot de raad wenden, die 
neemt het besluit en weegt alles mee. 

 Er zijn twee paarse gebieden die aan de Meeleweg grenzen, waarom zijn die niet 
ook groen gemaakt? 
Het paarse gebied is een bestaand bedrijf en behoudt de bedrijfsbestemming. De 
kavel van Visscher behoudt deels de bedrijfsbestemming. Het westelijk deel wordt 
gewijzigd in groenstrook (zie eerder in het verslag). 

 Kan de groene wal het volledige bedrijfsterrein volgen zodat ook de zijkant van 
Westerman deels wordt afgeschermd door de groene wal? 
Op dit moment is alleen de kant van de Meeleweg voorzien van een groene wal, 
maar dit kan nader ingevuld worden. De groene wal is gebruikt om het zicht op het 
pand te beperken. Het is mogelijk om ook de zijkant te voorzien van een groene 
wal. 

 Bij de vorige bijeenkomst was de kaart van "De Grift" helemaal doorgetrokken 
(industrieterrein groter, verder naar westen). Is dat nu van de baan? 
Vanavond wordt het concept ontwerpbestemmingsplan besproken. Indien het 
industrieterrein verder wordt uitgebreid (wanneer de vraag er is) dan wordt voor de 
rest van het gebied een nieuwe procedure gestart. 

 Naast de hal van Westerman, links van de weg, wat komt daar? 
Dat is een strook voor kleinere bedrijven. 
Variant 1: Nadeel: dichtbij Meeleweg. Voordeel: geen verkeer tussen Westerman 
en de Meeleweg 
Variant 2: Voordeel: hal verder weg van de Meeleweg. Nadeel: kleine bedrijven 
aan de rand, dus een weg nodig wat voor aantrekkende verkeersbewegingen 
zorgt. In deze variant kan ook het bedrijf gedraaid worden, docks van de Meeleweg 
af. 

 Hoe laag is lage bebouwing? 
Gelijk aan de huidige bebouwing. 

 Ik zie liever de achterwand van Westerman dan de lage bebouwing met verlichting. 
Er komen ook bomen op de tussenliggende groenstrook waardoor ook het zicht 
aan deze bedrijven deels wordt onttrokken. Bij de komst van Westerman weet je 
wat er komt. Bij de kleinere bedrijven is dat niet zeker. 

 De strook bedrijven links van Westerman is niet gewenst bij variant 2. 
Deze strook is beperkt zichtbaar. Er komt normale straatverlichting. 

 Kunnen er strenge eisen aan de verlichting worden gesteld? 
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Er wordt gekeken welke mogelijkheden hiervoor zijn. 

 Is er veel vraag naar vestigen van lokale kleine bedrijven? 
De meeste grond wordt uitgegeven aan lokale bedrijven. Incidenteel zijn bedrijven 
van buiten de gemeente toegestaan. De provincie houdt hier toezicht op. De 
gemeente heeft werkgelegenheid nodig en wil dit binnen de gemeentegrens 
bieden. 

 Wat geeft de uitbreiding van Westerman van 5 hectare meer aan arbeidsplaatsen 
en hoeveel beter worden we ervan? 
Westerman heeft circa 100 mensen in dienst en het is een gevestigd bedrijf. Een 
goed industrieterrein heeft een positieve uitstraling op de gemeente en een 
toegevoegde waarde. De gemeente wil dit mogelijk maken binnen de grenzen. 
Een gevestigd bedrijf wat er al jaren zit en kort geleden uitgebreid is en in de 
gemeente wil blijven. Bij een uitbreidingsvraag werkt het college dan mee. 
Verkassen is ook kapitaalvernietiging. 

 Wanneer roept de gemeente uitbreidingen een halt toe? 
Als er een aanvraag voor uitbreiding in de toekomst komt, dan wordt dezelfde 
procedure als nu gevolgd. De toekomst is niet te voorspellen. 

 Waar is de grens? 
Deze is niet aan te geven. Het college houdt rekening met belangen van bewoners, 
inwoners en ondernemers en probeert hierin zo goed mogelijk een evenwicht te 
vinden. De gemeente wil een ieder wel inspraak geven om de afweging van 
belangen zo eerlijk en evenwichtig mogelijk te doen.  

 Een kwart van de buurtschap wordt opgeheven. Hoe wordt de balans dan 
behouden? 
In 1992 is een richting aangegeven in het structuurplan. Dit is de werkelijke richting 
waar nu heen wordt gegaan. De gronduitgifte is sneller gegaan dan toen bedacht. 

 Het structuurplan is toen niet gecommuniceerd, wij hebben er geen brief over 
ontvangen. Maar er is wel volop gecommuniceerd over de ruilverkaveling en de 
waarden van het gebied en hier houdt de gemeente zich nu niet aan. 
Het structuurplan wordt niet persoonlijk aan een ieder bekend gemaakt, maar door 
middel van publicatie. De ruilverkaveling is geen gemeentelijke 
verantwoordelijkheid en geen ruimtelijk instrument voor planologie maar een 
inrichtingsinstrument. De gemeente heeft een structuurplan waarin wordt 
weergegeven waar toekomstige bebouwing heen gaat, hier stond "De Grift" ook in 
vermeld. Het van kracht worden van het structuurplan is gepubliceerd. 

 Er is aangegeven dat de inbreng van de provincie wijzigt per 1 juli 2008, hoe 
verloopt dat? 
De provincie werkt per 1 juli met de Omgevingsvisie. De provincie blijft opkomen 
voor haar eigen belang. Per 1 juli 2008 komt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, 
hierin krijgt de provincie een andere rol. Voor sommige onderdelen trekt de 
provincie zich terug, maar zij houdt de ontwikkelingen wel in de gaten als 
belanghebbende partij. In de Omgevingsvisie komt de rol van de provincie naar 
voren. De exacte consequenties van de nieuwe wet zijn nog onduidelijk. Maar dit 
voorontwerpbestemmingsplan wordt vooraf besproken met de provincie en zij 
toetsen het aan hun huidige beleid. 

 De videopresentatie is mooi, maar het perspectief is anders. Op de video zie je het 
pand kleiner dan op de kaart. Er is gefilmd op 120 meter (vanaf de weg), maar 
sommige woningen staan verder op het erf en dus dichter bij het pand. 
De beleving op de video is anders dan vanaf de woning. Ook in de werkelijkheid. 
De film is opgenomen met een snelheid van circa 40 km/u, ook op de fiets wordt 
het anders beleefd. 

 Blijft de afstand van de Meeleweg tot Westerman gelijk aan de huidige situatie? 
Het huidige pand staat dichter bij de Meeleweg. 
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 Er wordt alleen gesproken over Westerman tot de Meeleweg en niet over de weg 
en kleine bedrijven voor Westerman (variant 2). 
Dat is niet terug te zien op video. Bij de beleving van variant 1 zie je de wand van 
Westerman dichterbij. Bij de beleving van variant 2 zie je de andere panden 
dichterbij en breekt het meer, meer doorzicht. 

 Welke geluidseisen worden aan Westerman gesteld?  
Westerman dient een akoestisch rapport op te laten stellen en de bedrijfstijden 
worden bekeken. In de nacht gelden zwaardere normen in het kader van 
geluidhinder. Westerman moet in het rapport aantonen hoe hij voldoet aan de 
eisen. Indien hij niet aan de eisen voldoet moet hij aangeven hoe hij dit denkt op te 
lossen, bijvoorbeeld door middel van een geluidswal. Maar op dit moment is er nog 
niets over bekend. Westerman heeft bij de vorige bijeenkomst zelf aangegeven dat 
hij ook rekening houdt met geluid bij de isolatie van zijn pand. 

 Hoe zit het met de milieueisen, bijvoorbeeld de dieseldampen? 
Westerman moet voldoen aan de geldende milieunormen.  

 Wanneer zegt de gemeente dat hij moet voldoen aan de milieunormen? 
Bij het bestemmingsplan komt een onderzoeksrapport over luchtkwaliteit en hieruit 
moet blijken dat hij voldoet aan de gestelde milieunormen. Er worden geen 
problemen verwacht op basis van de globale feiten. Apart in het bestemmingsplan 
wordt een paragraaf opgenomen in verband met de hoge kwalitatieve eisen 
waaraan de provincie controleert. 

 Wie beoordeelt het akoestisch rapport? 
Het rapport wordt tweeledig beoordeeld. Ten eerste is er een gemeentelijke toets 
in het kader van milieubeheer. Daarnaast is er ook een ruimtelijke onderbouwing 
en rapport nodig voor het plan. Dit wordt door gemeente, provincie en andere 
overlegorganen beoordeeld. 

 Aan welke eisen moet het rapport voldoen? 
Het rapport wordt opgesteld door een bedrijf waar de gemeente veel vertrouwen in 
heeft. Gerenommeerde geluidsdeskundigen uit de Regio IJssel-Vecht worden 
hierbij ook betrokken. De gemeente neemt alleen genoegen met een 
gerenommeerd bureau. 

 Worden er eisen gesteld aan de zondagsrust? 
Westerman begint pas zondagnacht te rijden (vanaf 24 uur). Afgezien daarvan 
mag niet ieder transportbedrijf op zondag rijden. Als er eisen zijn, dan zijn dat de 
landelijke eisen die op zondag worden gesteld. De eisen worden nagegaan. 

 In de 'Zondagswet' staat onder andere dat het verboden is op zondag zonder 
strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 
meter van het punt van verwekking hoorbaar is (artikel 3.1) en dat het verboden is 
op Zondag zonder genoegzame reden de openbare rust door arbeid in beroep of 
bedrijf te verstoren (artikel 6). Westerman zal zich ook aan deze wetgeving moeten 
houden. De uitspraak van de wethouder omtrent het rijden op zondag is niet 
correct, in het landelijk beleid is niets geregeld over voertuigbewegingen op 
zondag. 

 Hoe zit het met de heftrucks in het gebouw? 
Het is niet bekend wat mag en kan op zondag. 

 Hoe verloopt de verdere afwikkeling van de varianten? 
Eén van de varianten wordt voorgelegd aan de provincie. Uit de geluiden van 
vanavond blijkt variant één een lichte voorkeur te hebben. Indien er een ander 
standpunt is, dan kan er contact worden opgenomen met de gemeente.  

 Is het een idee om nu te stemmen? 
Het lijkt beter om alles gelegenheid te geven om te laten bezinken. 

 Er wordt besloten toch te stemmen. Vanuit de zaal komt het verzoek tot drie 
mogelijkheden: variant 1, variant 2, of niet. Geen van de aanwezigen brengt een 
stem uit. 
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 Is het bedrijventerrein nu al vol? Is het niet mogelijk dat Westerman verder naar het 
noorden verschuift en dat er meer groen komt? 
Er is al een 120 meter groenstrook aangelegd, dat is al behoorlijk diep. 

 De meeste mensen wonen verder op hun erf, dus dan ligt Westerman dichterbij. 
Het is ook een financiële kwestie. Aanvankelijk was de gedachte om ten zuiden 
van Westerman, aan de Meeleweg kleine bedrijven toe te staan. Er is al besloten 
om hier een groenstrook van te maken. Het plan moet economisch haalbaar 
blijven. 

 De strook met bedrijven links van Westerman, kan die ook naar het midden? 
Het is lastig om te beoordelen of dat bijdraagt aan iets vernieuwends. 

 Waarom mag Westerman niet in het zicht? Waarom krijgt Westerman goedkopere 
grond? 
Westerman is lastig weg te stoppen. De omvang van het pand is te groot om een 
mooi gebouw ervan te maken. Dus er moet iets in de kleur van het pand worden 
gezocht. Westerman heeft geen korting op de grondprijs gekregen, alleen de 
grond aan de vaart is duurder. Langs het kanaal is niet de wens van Westerman, 
de gemeente en de ondernemers al daar. 

8.3  Verslag overleg 
In het kader van het overleg ex artikel 10 van het Bro 1985 is het eerdere 
voorontwerpbestemmingsplan voor "De Grift III" aan de daartoe aangewezen 
instanties toegezonden (de inspraak en het vooroverleg zijn gestart vóór 1 juli 2009). 

De volgende instanties hebben schriftelijk gereageerd: 

1. Tennet te Arnhem 

2. De Brandweer Regio IJssel-Vecht te Zwolle 

3. Natuur en Milieu Overijssel te Zwolle 

4. Waterschap Groot Salland te Zwolle 

5. VROM-inspectie te Arnhem 

6. Gedeputeerde Staten van Overijssel te Zwolle 

7. AtelierOverijssel te Zwolle 

8. De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de volgende gemeenten: 
Staphorst, Ommen, Raalte 

 

De reacties zijn in deze paragraaf kort samengevat en van commentaar voorzien. Naar 
aanleiding van het gemeentelijk commentaar is het bestemmingsplan op onderdelen 
aangepast. 

 

1. Tennet te Arnhem 

Bij brief van 19 juni 2008 deelt Tennet mee geen op- of aanmerkingen te hebben. 

 

2. Brandweer Regio IJssel-Vecht te Zwolle 

 De Brandweer Regio IJssel-Vecht adviseert de mogelijke aan- of afwezigheid van 
risicobronnen volledig inzichtelijk te maken middels een risico-inventarisatie van 
mogelijk aanwezige buisleidingen, inrichtingen, opslagen en transportassen voor 
gevaarlijke stoffen. Aangegeven wordt dat binnen of nabij het plangebied zich voor 
externe veiligheid relevante risicobronnen bevinden: een propaantank van J. 
Boldewijn (Rollecate 44) en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N377. 
Daarnaast wordt aangegeven dat er de mogelijkheid is om voor externe veiligheid 
relevante risicobronnen te vestigen. In de nabijheid van het plangebied is naast 
enkele woningen echter nog een kwetsbaar object, namelijk de Hervormde 
Gemeente Rehoboth aan de Meeleweg 41. 
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Geadviseerd wordt het ruimtelijk plan te toetsen aan de gemeentelijke beleidsvisie 
externe veiligheid en de voorschriften van het bestemmingsplan conform deze 
beleidsvisie aan te passen. Daarnaast wordt geadviseerd om in de voorschriften 
toepassingsvoorwaarden voor vrijstelling toe te voegen aan de opsomming van 
onevenredige aantasting, namelijk "fysieke veiligheid" en "externe veiligheid". 
Reactie gemeente 
De voorschriften van het bestemmingsplan worden getoetst aan de gemeentelijke 
beleidsvisie externe veiligheid en indien nodig aangepast. Voorts wordt "externe 
veiligheid" toegevoegd aan de toepassingsvoorwaarden voor een ontheffing. Aan 
"fysieke veiligheid" wordt naar mening van de gemeente reeds voldoende 
toepassing gegeven. 
 

 Aangegeven wordt dat het bedrijventerrein is voorzien buiten het 
sirenedekkingsgebied. Gezien de beperkte bevolkingsdichtheid wordt 
geconstateerd dat sirenedekking inzake dit plangebied geen (directe) 
belemmering vormt, maar gezien de ontwikkelingen in dat gebied wordt 
aanbevolen om het plaatsen van een extra sirene serieus te overwegen.  
Reactie gemeente 
Deze reactie is niet relevant voor het bestemmingsplan.  
 

 Geadviseerd wordt om een ontsluiting aan de zuidzijde van het plangebied te 
realiseren. Omdat de zuidzijde van het plangebied niet wordt ontsloten bemoeilijkt 
dit zowel het vluchten als de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten.  
Reactie gemeente 
Uit het oogpunt van verkeersveiligheid zal de Meeleweg niet verder worden belast. 
De verkeersbewegingen zullen daarom plaatsvinden via De Grift, de 
Jagtlusterallee en vervolgens de N377. 
 

 Aangegeven wordt dat in het voorziene plan (nog) onvoldoende invulling gegeven 
wordt aan de bluswatervoorzieningen die conform de bouwregelgeving binnen een 
beperkte afstand vanaf de ingang van objecten aanwezig dienen te zijn. De 
benodigde bluswatervoorzieningen dienen in overleg met de afdeling preventie 
van de brandweer Dalfsen te worden gerealiseerd. 
Reactie gemeente 
Deze reactie is niet relevant voor het bestemmingsplan.  
 

 Geadviseerd wordt om verdere toename van het aantal personen binnen het 
invloedsgebied zoveel mogelijk te beperken, mogelijk door bouwvlakken en 
maximale bebouwingspercentages te beperken in omvang. 
Reactie gemeente 
Waar nodig zullen de veiligheidsrisico's nader in beeld worden gebracht door 
middel van een nader te bepalen groepsrisico (GR). Als het GR wordt 
overschreden zal het bevoegde gezag een nadere afweging maken in hoeverre die 
overschrijving wel of niet verantwoord is. 
 

 Geadviseerd wordt om mogelijk in vervolgprocedures de risicobronnen transportas 
hernieuwd te registeren conform het Registratiebesluit externe veiligheid en op te 
nemen in de (provinciale) risicokaart, de risicobronnen en transportas op te nemen 
als relevante risicobronnen in het beleidsplan risicocommunicatie en 
snelheidsbelemmerende maatregelen te beperken, op het traject tussen de 
uitrukposten van de hulpverleningsdiensten, de risicobronnen en mogelijk 
hulpbehoevenden. 
Reactie gemeente 
Deze reactie is niet relevant voor het bestemmingsplan. 

 

Naar aanleiding van bovengenoemde opmerkingen zal het ontwerpbestemmingsplan 
worden aangepast. 
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3. Natuur en Milieu Overijssel te Zwolle 

 Natuur en Milieu Overijssel vindt het onwenselijk dat "De Grift III" wordt aangelegd. 
Verzocht wordt de ontwikkelingen van "De Grift III" te staken. Recente inzichten 
geven dat de gehanteerde prognoses tot 2020 voor de behoefte aan 
bedrijventerreinen veel te hoog is. Volgens onderzoek van Natuur en Milieu en de 
Provinciale Milieufederaties is de behoefte aan bedrijventerreinen en heel 
Overijssel tot 2020 vrijwel geheel beschikbaar op nu al uitgeefbaar terrein. 
Reactie gemeente 
Door de gemeente is, zoals in de toelichting van het bestemmingsplan 
aangegeven, enkele jaren geleden de Nota Economisch Beleid opgesteld. Voor 
deze nota is er onderzoek gedaan naar de behoefte aan bedrijventerreinen. Hieruit 
is gebleken dat de vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen erg onder druk 
staat. Na 2008/2009 is er geen bedrijventerrein meer voorradig. Dit blijkt tevens 
naar de vraag voor bedrijfslocaties die op dit moment ook bij de gemeente binnen 
komt. Op basis van deze nota en de ervaringen van de afgelopen jaren kan worden 
gesteld dat de behoefte aan nieuw uitgeefbaar bedrijventerrein voor de eerst 
komende jaren circa 1,7 hectare per jaar bedraagt. Hierbij is rekening gehouden 
met het beleidsuitgangspunt dat in de gemeente Dalfsen alleen lokaal en regionaal 
gebonden bedrijven zullen worden toegelaten. Voor de gemeente Dalfsen is er dus 
wel degelijk een uitbreiding van bedrijventerrein nodig. 
 

 Daarnaast zal de uitbreiding van het bedrijventerrein "De Grift III" gefaseerd 
worden uitgevoerd. Begonnen wordt in het oostelijke plangebied, aansluitend op 
het bestaande bedrijventerrein. De snelheid van de gronduitgifte zal vooral worden 
bepaald door de lokale vraag naar bedrijfskavels. Er wordt dus rekening gehouden 
met de vraag die kan fluctueren. Er is geen onderzoek gedaan naar nut en 
noodzaak van dit terrein en geen samenhangend bedrijventerreinplan in overleg 
met buurgemeenten opgesteld, zoals de provinciale richtlijnen dat vereisen. 
Reactie gemeente 
Voor een nadere motivering zie de reactie van GS onder 6. 
 

 De firma Westerman is volgens haar eigen website actief in de hele Benelux. De 
gemeente stelt in paragraaf 2.5 van het voorontwerpplan dat alleen lokaal en 
regionaal gebonden bedrijven op het bedrijventerrein worden toegelaten. Het is 
evident dat de firma Westerman hier niet toe kan worden gerekend. Het bedrijf is 
op geen enkele manier verbonden aan Nieuwleusen. Wil het bedrijf groeien dan 
dient het dus te verhuizen naar een ander terrein, bijvoorbeeld Hessenpoort in 
Zwolle. Dit terrein ligt bovendien zodanig dicht bij Nieuwleusen dat hierdoor geen 
consequenties voor werkgelegenheid zullen ontstaan. 
Reactie gemeente 
De gemeente Dalfsen houdt rekening met een uitbreiding van de firma Westerman 
in "De Grift III". Het gaat hier om een lokaal geworteld bedrijf dat al langer dan 100 
jaar in Nieuwleusen is gevestigd. Voor een nadere motivering zie de reactie van 
GS onder 6. 
 

 "De Grift III" staat in geen verhouding tot het voorzien in eventuele groei van lokale 
bedrijvigheid. Bovendien kan voor andere uitbreidingen van lokale bedrijven eerst 
voldoende ruimte worden gevonden in herstructureringen, VAB's en braakliggend 
terrein in de regio. 
Reactie gemeente 
Zoals reeds eerder aangegeven is er voldoende vraag om aan de uitbreiding van 
"De Grift" te beginnen. Dit is vraag vanuit zowel lokale als regionale bedrijven. De 
gemeente Dalfsen beschikt over een specifiek beleid voor VAB's. Door middel van 
dit VAB beleid heeft nog geen enkel bedrijf zich in de gemeente Dalfsen gevestigd. 
 

 Een deel van het bestemmingsplangebied doorkruist de groene zone die in de 
landinrichting en plattelandsvisie is vastgelegd. In de landinrichting is met veel 
partijen, waaronder Natuur en Milieu Overijssel, veel tijd gestoken in een gedragen 
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plan. Deze 'streep' die daar door nu doorheen wordt getrokken, getuigt van weinig 
respect voor deze planvorming. 
Reactie gemeente 
Ruimtelijke ordening is een dynamisch proces. Voortdurend moeten er keuzes 
worden gemaakt over de schaarse grond die er in Nederland beschikbaar is. 
Binnen ruimtelijke kaders van rijk en provincie is het aan de gemeenteraad om 
keuzes te maken. De gemeenteraad van Dalfsen heeft eerder bepaald dat de 
functies 'wonen' en 'werken' zich in Nieuwleusen moeten kunnen ontwikkelen. 
Omdat het provinciaal streekplan de ruimte biedt en die keuze ook de meeste 
logische is wordt voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. 

 
Naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen zal het ontwerpbestemmingsplan niet 
worden aangepast. 

 

4. Waterschap Groot Salland (WGS) te Zwolle 

Het WGS is er van uitgegaan dat het plangebied in twee afzonderlijke fases zou 
worden ontwikkeld en bestemd. Omdat het gehele plangebied wordt bestemd heeft dit 
consequenties voor de inrichting en dimensionering van het watersysteem in het 
plangebied. Hierdoor is de inhoud van de waterparagraaf niet meer actueel. 

 

Inhoudelijke opmerkingen: 

 Het WGS vraagt een beschermzone op te nemen als dubbelbestemming 
'waterstaatsdoeleinden' op de plankaart en binnen de voorschriften van het 
bestemmingsplan. Voor werkzaamheden binnen de beschermingszone is een 
keurontheffing nodig. 

 In de waterparagraaf wordt een zomerpeil van 0,40 meter + NAP aangegeven. Dit 
moet zijn: een zomerpeil van 0,45 meter + NAP en een winterpeil van 0,20 meter + 
NAP. 

Reactie gemeente 

De waterparagraaf zal worden aangepast in het ontwerpbestemmingsplan. Over de 
inhoud zal nader overleg plaatsvinden met WGS. 

De inhoudelijke opmerkingen zullen in de waterparagraaf en voorschriften worden 
verwerkt. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen zal het ontwerpbestemmingsplan 
worden aangepast. 

 

5. VROM-inspectie te Arnhem 

De VROM-inspectie adviseert: 

 onderzoek naar de luchtkwaliteit uit te voeren en dit op te nemen in het 
bestemmingsplan; 

 een nadere afweging te maken in het kader van de SER-ladder, met name met 
betrekking tot andere locaties die dichter bij stedelijk gebied zijn gelegen. 

Reactie gemeente 

Het onderzoek luchtkwaliteit zal alsnog worden uitgevoerd en aan de SER-ladder zal 
aandacht worden besteed. 

Verwezen wordt naar de overlegreactie van GS onder punt 6. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan zal worden aangepast. 
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6. Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel te Zwolle 

GS achten het bedrijventerrein van provinciaal belang en hanteren het streekplan en 
de Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen als beoordelingskader. De 
overlegreactie is als volgt samen te vatten: 

a. Het huidige provinciale beleid biedt ruimte voor de ontwikkeling van een nieuw 
bedrijventerrein in Nieuwleusen. 

b. De uitbreidingsrichting past in het provinciaal beleid. 

c. De gemeente moet inzicht geven in de wijze van uitgifte van bedrijventerrein in 
Nieuwleusen in de afgelopen jaren (onder meer aard, herkomst, omvang van 
bedrijven). Daarbij is het gewenst aan te geven in hoeverre er nu al concrete 
gegadigde zijn (zie ook motivering behoefte, provinciale coalitieakkoord). 

d. Gemeente moet inzichtelijk maken op welke wijze afstemming zowel binnen 
de gemeente als met buurgemeenten heeft plaatsgevonden. 

e. In de plantoelichting is geen aandacht besteed aan 'aard en schaal' van te 
vestigen bedrijven. Ook in de juridische regeling voor de bedrijfsbestemming is 
hieraan geen aandacht besteed. GS zijn van mening dat alsnog aandacht 
besteed moet worden aan het 'aard en schaal-criterium', zowel in de 
plantoelichting als in de regels. Het plan op dit onderdeel in deze vorm past 
niet in het provinciaal beleid. De plantoelichting en de voorschriften moeten op 
dit onderdeel worden aangepast. 

f. In de plantoelichting moet aandacht worden besteed aan het programma 
Beleidsintensivering herstructurering bedrijventerreinen. 

Reactie gemeente 

Algemeen 

 De gemeenteraad van Dalfsen heeft voor de verschillende kernen in de gemeente 
strategische keuzes gemaakt. Voor het dorp Dalfsen is gekozen voor wonen in 
relatie met recreatie (kernkwaliteiten). Voor de kleinere kernen zoals Oudleusen en 
Hoonhorst is gekozen voor wonen. Voor de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld is 
gekozen voor de functies wonen in combinatie met werken. Deze strategische 
keuze is meegenomen in de Nota Economisch beleid van de gemeente Dalfsen. In 
de op te stellen structuurvisie van de gemeente Dalfsen zal deze differentiatie 
verder worden uitgewerkt. 

 De gemeente Dalfsen heeft de mogelijkheid bekeken om de bestaande 
bedrijventerreinen De Meele en de Evenboer te herstructureren. Vastgesteld is dat 
er binnen deze terreinen enerzijds wel een kwaliteitsslag gemaakt kan worden 
maar anderzijds nauwelijks kwantitatieve ruimte gecreëerd kan worden.  

 Vervolgens heeft de gemeente Dalfsen een locatiestudie uitgevoerd naar 
geschikte locaties binnen de gemeente. Voor de kern Nieuwleusen is uiteindelijk 
gekozen voor uitbreiding aan de westzijde van "De Grift". Een aantal argumenten 
pleit hiervoor. Een belangrijk argument is gelegen in het feit dat de ontsluiting goed 
aansluit bij de bestaande hoofdstructuren (N377 en de A28). Als uitgangspunt is 
gesteld dat de verkeersintensiteit op de Meeleweg niet mag toenemen.  

 Er is onderzoek verricht door Goudappel Coffeng over de toekomstige 
verkeersontsluitingsmogelijkheden. Uit dit onderzoek blijkt dat op korte termijn het 
verkeer via de bestaande wegen naar het bedrijventerrein geleid kunnen worden. 
De wenselijkheid van een extra ontsluiting op de N377 zal in de toekomst 
manifester worden. In dit verband is de besluitvorming over de N340 relevant. Als 
de N340 wordt opgewaardeerd, kan de N377 worden afgewaardeerd. De 
uitkomsten van deze besluitvorming, die nog moet plaatsvinden kan van belang 
zijn voor de ontsluitingsmogelijkheden van "De Grift III". (NB: Naar aanleiding van 
de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is het 
onderzoek geactualiseerd. Zie paragraaf 3.2. De Jagtlusterallee en De Grift zijn in 
voldoende mate ingericht om de verkeerstoename goed op te vangen. De rotonde 
N377-Jagtlusterallee heeft in zijn huidige vormgeving (enkelstrooks) voldoende 
capaciteit om het verkeer na de uitbreiding goed en veilig af te wikkelen.) 
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 Een ander argument waarom gekozen is voor deze locatie is de ligging ten 
opzichte van het huidige bedrijventerrein. In het Structuurplan voor Nieuwleusen 
van 1995 is er van uitgegaan dat een bedrijventerrein aan de westzijde van de 
Jagtlusterallee zal worden ontwikkeld. Dit geprojecteerde bedrijventerrein is 
inmiddels gerealiseerd ("De Grift I" en "De Grift II"). Uitbreiding van dit 
bedrijventerrein in westelijke richting sluit naadloos aan bij de bestaande 
structuren. Ook het streekplan erkent dat dit een logische stap is. 

 De aanwezige voorraad bedrijfsterrein in Nieuwleusen is bijna uitgeput terwijl er 
volgens onderzoek wel behoefte is aan bedrijventerrein in Nieuwleusen. 

 Bij de keuze voor uitbreiding van "De Grift" houdt de gemeente Dalfsen rekening 
met kwalitatieve aspecten (ruimtelijke kwaliteit). Zowel aan de zuidzijde van het 
bedrijventerrein "De Grift II" als aan de zuidkant van het nieuwe bedrijventerrein 
"De Grift III" wordt een groene buffer geprojecteerd. Deze buffer wordt op een 
zodanige manier ingericht zodat het landschappelijke beeld van de Meeleweg 
zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Deze groenvoorzieningen kunnen 
tevens worden gebruikt als waterberging. 

 

Uitgifte bedrijventerrein Nieuwleusen 

 Voor de wijze van uitgifte van bedrijfsterrein wordt eerst ingegaan op het 
bestaande aanbod en de behoefte naar bedrijfsterrein, gevolgd door een 
confrontatie tussen vraag en aanbod. 

 

Aanbod bedrijfsterrein 

 In Nieuwleusen ligt circa 55 hectare bruto bedrijventerreinareaal. Netto betreft dit 
circa 44 hectare bedrijventerrein. Hiervan is alles uitgegeven. Per 1 januari 2008 
zijn geen kavels meer terstond uitgeefbaar. 

 

Vraag bedrijfsterrein - behoefte, aard, herkomst en omvang van bedrijven 

 De behoeftepeiling naar bedrijfsterrein vindt jaarlijks plaats via een publicatie in De 
Dalfser Marskramer - rubriek KernPunten - en de gemeentelijke website. Op basis 
van de belangstellendenregistratie 2008 kan worden opgemaakt dat 20 bedrijven 
in totaal een ruimtebehoefte hebben aangegeven van 4,7 en 5,5 hectare. Een 
17-tal bedrijven vraagt hierbij om een kavel uiteenlopend van circa 400 m2 tot 4200 
m2. Een 2-tal bedrijven hebben een ruimtebehoefte van circa 5000 m2 en 9500 m2. 
Van deze 19 bedrijven betreft het 16 lokale ondernemers, twee regionale en één 
buiten de regio. De bedrijfsactiviteiten passen op een gemengd bedrijventerrein. 
Daarnaast is er voor Westerman Transport een additionele ruimtebehoefte van 
circa 4,5 hectare Bij de vraag is ook de niet-beantwoorde vraag relevant. In de 
periode 2006 - 2007 is aan meerdere bedrijven 'nee' verkocht. 
In de periode vanaf 1998 zijn 29 percelen aan ondernemers uitgegeven op "De 
Grift I en II". Inmiddels hebben zich een 45-tal bedrijven gevestigd. Eén 
hoekperceel is aan de Nederlands Hervormde gemeente verkocht. 
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Confrontatie Vraag en Aanbod 

 Werd in de periode voorafgaand aan 2006 - 2007 gesproken over een voorzichtig 
herstel van de economie, een ommekeer van het terughoudende 
investeringsgedrag naar een sterkere investeringsgeneigdheid bij ondernemers 
was pas in 2007 en 2008 te merken (via belangstellingregistratie). Vanwege de 
geringe beschikbaarheid in 2006 en 2007 heeft er ook bijna geen uitgifte van 
kavels plaatsgevonden. Niet denkbeeldig is dat de huidige kredietcrisis een deel 
van de ruimtevraag (tijdelijk) vermindert waardoor de doorlooptijd van het 
plangebied langer zal zijn. Voor een goed vestigingsklimaat, blijft voldoende 
kwantitatieve en kwalitatieve beschikbaarheid van bedrijventerrein een belangrijke 
voorwaarde. Uitgaande van een gemiddeld uitgiftetempo zal het bedrijventerrein 
"De Grift III" voldoende zijn om, mede gelet op de huidige conjunctuur, de 
komende 10 jaar circa 15 hectare netto bedrijventerrein uit te kunnen geven. 

 

Uitgifteprotocol/uitgiftecriteria 

 Uitgangspunt is dat er in de gemeente ruimte is voor bedrijven die 

1. uit de kern kunnen worden verplaatst naar een bedrijventerrein; 

2. bedrijven die worden verplaatst uit het buitengebied; 

3. op bedrijventerreinen gevestigd zijn, maar willen uitbreiden; 

4. willen (door)starten; 

5. willen vestigen, maar die qua aard en schaal passen bij de kernen en 
aanwezige bedrijvigheid. Het betreft hier vestigingen met veel werkzame 
personen per vierkante meter.  
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Segmentering 

 Met het in kaart brengen van de ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen dient de 
segmentering van de nieuwe en huidige bedrijventerreinen ter hand genomen te 
worden. Het is wenselijk dat per bedrijventerrein of delen ervan helder wordt 
omschreven welk soort bedrijf er gevestigd kan worden en aan wat voor ruimtelijke 
eisen moet worden voldaan. Aangesloten wordt hier op de bestaande 
uitgiftecriteria van de gemeente Dalfsen. Uitgifte vindt plaats naar aanleiding van 
de jaarlijkse behoeftepeiling; er wordt niet gewerkt met wachtlijsten. Kandidaten 
worden geselecteerd op:  

1. plaatselijke gebondenheid; 

2. werkgelegenheid; 

3. omvang te verwachten investering; 

4. omvang bebouwing, kavelgrootte en omvang van het bedrijf; 

5. groei potentie/ toekomstperspectief / duurzaamheid; 

6. uitstraling / positieve verwachting; 

7. goede invulling bestaande locatie; 

8. bedrijfsactiviteiten. 

 

Duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik 

 Vanuit de opgave tot het duurzaam omgaan met productiemilieus doet de 
gemeente pro-actief mee aan het provinciale programma uitvoering 
kwaliteitsscoresysteem bedrijventerreinen. Aan de hand van de door HDV 
uitgevoerd kwaliteitsscan wordt op objectieve wijze inzicht verkregen voor het 
terrein De Meele en De Rondweg. Afhankelijk van de conclusies kan er zo mogelijk 
nadrukkelijk(er) op de middellange termijn voor een relatief klein gedeelte van 
deze bedrijventerreinen worden ingezet op (een vorm van) herstructurering. Eind 
2007 is er een vorm van parkmanagement opgericht. De hiertoe opgerichte 
Werkgroep Inkoop en beheer Nieuwleusen richt zich onder meer op veiligheid 
(collectieve beveiliging, haalbaarheid cameratoezicht, AED's en 
veiligheidsopleidingen), breedband en gezamenlijke inkoop. Het project 
'Verduurzaming bedrijventerrein Nieuwleusen' is door de provincie in het najaar 
van 2008 onderkend en met een subsidie ondersteund vanuit het programma In 
actie voor werkgelegenheid ondernemen. Het efficiënt ruimtegebruik van "De Grift 
I en II" bevat twee aspecten: wp/ha. en benutting van de kavels. Van de uitgegeven 
bedrijventerreinen in Nieuwleusen kan worden vastgesteld dat per hectare 28 
personen werkzaam zijn. De gemiddelde bedrijfsgrootte is negen werkzame 
personen. De reeds uitgegeven percelen op "De Grift I en II" worden gekenmerkt 
door gemiddeld goede benutting van de kavels. 

 

 In het kader van vooroverleg is de gemeenten Staphorst, Zwolle, Raalte, 
Hardenberg en Ommen expliciet gevraagd om een reactie op de uitbreiding van 
het bedrijventerrein "De Grift". Er zijn overlegreacties binnengekomen van de 
gemeenten Staphorst, Raalte en Ommen. Raalte en Ommen hebben geen 
inhoudelijke opmerkingen. De gemeente Staphorst adviseert in de plantoelichting 
(paragraaf milieuhinder) aan te geven dat ook rekening wordt gehouden met de 
woningen in Staphorst (groene buffer). Bovendien adviseert Staphorst in het plan 
in de paragraaf Milieuhinder (bij de om de woningen getekende cirkels van 100 
meter in "De Grift" waarbij alle bedrijven uit categorie 3 zijn toegestaan) toe te 
voegen dat de bedrijven wel aan de milieuwetgeving moeten voldoen. Daarmee 
wordt voldaan aan de door GS in haar overlegreactie gevraagde afstemming. 

 

 De gemeenteraad van Dalfsen heeft gekozen voor de ontwikkeling van 
bedrijfsterreinen in de kernen Lemelerveld en Nieuwleusen. Uit onderzoek blijkt 
dat daaraan behoefte bestaat in Nieuwleusen. Voor de gemeente de gemeente 
Dalfsen is het van bovendien van belang dat bedrijven zich kunnen ontwikkelen om 
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de werkgelegenheid in stand te houden. Zeker ook in de huidige tijd is het 
belangrijk dat het aanbod van bedrijventerreinen op peil blijft. In dit verband is het 
ook van belang dat het aanwezige logistieke bedrijf in de gemeente kan blijven. 
Verplaatsing van het bedrijf naar een andere bedrijfsterrein is voor de 
bedrijfsvoering geen optie. Gezien de goede ligging van "De Grift" ten opzichte van 
de A28 en het feit dat dit bedrijf als sinds een eeuw in Nieuwleusen is gevestigd, is 
verplaatsing naar de Hessenpoort niet aan de orde. Het logistieke bedrijf met 
concrete uitbreidingsplannen is geworteld in Nieuwleusen en is belangrijk voor het 
behoud en uitbreiding van werkgelegenheid. De projectie van het bedrijf in het 
plangebied zal zodanig moeten plaatsvinden, zodat de ruimtelijke effecten voor de 
omgeving gering zijn (verkeersbewegingen aan de noordzijde, geen lichthinder, 
bedrijfstijden volgens de Wet milieubeheer et cetera), landschappelijke inpassing 
van de gebouwen. Ook worden aan de omvang en uitstraling van de 
bedrijfsgebouwen eisen gesteld, zodat de het bedrijf zich in de omgeving niet 
opvallend manifesteert. 

 

 Gemeente Dalfsen ziet deze uitbreiding ook als een compensatie voor een 
verplaatsing van een relatief groot bedrijf aan de Jagersweg (stacaravanbouw 
Likon) naar Hessenpoort in Zwolle. Door de sanering van dit bedrijf aan de 
Jagersweg neemt de ruimtelijke kwaliteit in het open gebied van Nieuwleusen sterk 
toe. Dalfsen met het vertrek van dit bedrijf substantiële werkgelegenheid. 

 

 In het door GS vastgestelde Coalitieakkoord 2007 - 2011 is opgenomen dat er 
ruimte geboden wordt voor groei van lokaal gewortelde bedrijven. Uitbreiding kan 
worden toegestaan op basis van een kwantitatief en kwalitatief 
bedrijventerreinenplan dat de gemeente heeft afgestemd met haar 
buurgemeenten. Voorwaarde is altijd een goede landschappelijke inpassing en 
ruimtelijk kwaliteit. Het 'aard en schaal'-criterium uit het Streekplan wordt in de 
Omgevingsvisie vervangen door een kwalitatieve benadering. In het proces voor 
de ontwikkeling van "De Grift III", dat overigens in 2005 door middel van aankoop 
van gronden in overleg met de provincie Overijssel al in gang is gezet, staat de 
kwalitatieve benadering voorop. De gemeente investeert in ruimtelijke kwaliteit 
door een blijvende groenvoorziening/-buffer langs de noordzijde van de Meeleweg 
in stand te laten. De groenvoorziening wordt ook in het bestaande bedrijventerrein 
"De Grift II" gecreëerd. Aan de inrichting van zowel deze groenvoorziening als het 
plangebied worden hoge eisen gesteld. Er vindt daarom een aanzienlijke 
kwaliteitsslag plaats. Daarbij zullen AtelierOverijssel en het Oversticht worden 
betrokken. Zie verder punt 7. 

 

 Anderzijds zal de gemeente rekening houden met de aard en schaal van 
bedrijfsvestigingen door de bouwvlakken aan te passen en anderzijds door in de 
voorschriften de aard en omvang nader te regelen. De omvang van de uit te geven 
kavels worden daarom in beginsel beperkt tot 2 hectare. Bij een te verlenen 
ontheffing kan het college van burgemeester en wethouders een afweging maken 
een grotere kavel uit te geven aan lokaal gewortelde bedrijven waarbij onder 
andere een afweging wordt gemaakt tussen lokale een bovenlokale belangen 
(lokale werkgelegenheid, milieubelangen (ook duurzaamheid), verkeer en vervoer, 
economische belangen, verbetering van ruimtelijke kwaliteit). 

 

Naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen zal het ontwerpbestemmingsplan 
worden aangepast. 

 
   



 

  

 bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" (ontwerp)  
 78 

  

NB: De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in het kader van het 
eerdere bestemmingsplan bepaald dat de clausule over de afwijkingsbevoegdheid ter 
zake van de maximum perceelsoppervlakte niet in stand kon blijven, zie Bijlage 1. Naar 
aanleiding van de uitspraak is in het voorliggende bestemmingsplan deze clausule 
komen te vervallen, waardoor tegemoet gekomen is aan de uitspraak. 

 

7. AtelierOverijssel te Zwolle 

Het Atelier is advies gevraagd met het oog op de ruimtelijke kwaliteit van het 
bedrijventerrein. In haar brief geeft het Atelier aan dat ze geen plannen toetst op 
ruimtelijke kwaliteit. Wel biedt het Atelier inspiratie en handreikingen voor een goede 
opgave van de ruimtelijke opgaven. 

Het door het Atelier opgestelde stuk 'Werken aan het landschap' zal bij de verdere 
uitwerking van het plan worden betrokken. 

 

8. De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de volgende gemeenten: 
Staphorst, Ommen, Raalte 

In het kader van vooroverleg is de gemeenten Staphorst, Zwolle, Raalte, Hardenberg 
en Ommen gevraagd om een reactie op de uitbreiding van het bedrijventerrein "De 
Grift". Er zijn overlegreacties binnengekomen van de gemeenten Staphorst, Raalte en 
Ommen. Raalte en Ommen hebben geen inhoudelijke opmerkingen. De gemeente 
Staphorst adviseert in de plantoelichting (paragraaf milieuhinder) rekening te houden 
met de woningen in Staphorst (groene buffer). Bovendien adviseert Staphorst in de 
paragraaf Milieuhinder (bij de woningen getekende cirkels van 100 meter in "De Grift" 
waarbij alle bedrijven uit categorie 3 zijn toegestaan) toe te voegen dat deze bedrijven 
wel aan de milieuwetgeving moeten voldoen. 

 

Naar aanleiding van de bovengenoemde opmerkingen zal het 
ontwerpbestemmingsplan worden aangepast. 

8.4  Verslag ter inzage legging 
Voor het voorontwerpbestemmingsplan van het eerdere bestemmingsplan voor "De 
Grift III" is de in de gemeente Dalfsen gebruikelijke procedure met betrekking tot de 
inspraak gevolgd. Het voorontwerp heeft van 25 juni 2008 tot 20 augustus 2008 voor 
een ieder ter inzage gelegen. De inspraakreacties zijn kort samengevat en van 
commentaar voorzien. Naar aanleiding van het gemeentelijk commentaar is het 
bestemmingsplan zo nodig aangepast. 

 

1. Inspraakreactie 1 

 De uitbreiding bestrijkt een groter gebied dan aangegeven in structuurplan 1994 
"toekomstige uitbreiding". Hierin betrof het gebied tot perceel behorende bij de 
boerderij van de heer Visscher aan de Meeleweg en bestrijkt nu gedeeltelijk grond 
die in het huidig bestemmingsplan is aangeduid als "agrarisch cultuurgebied" met 
"landschapselementen". Deze gronden zijn primair bedoeld voor de uitoefening 
van het agrarisch bedrijf, waarbij landschapselementen beschermd worden. 
Uitbreiding zal een groot deel van de houtwal, deze maakt deel uit van het 
slagenlandschap, vernietigen. Ten westen van de houtwal moet de natuurwaarde 
versterkt worden. Hier komen nu de bedrijven en de houtwal wordt vernietigd. In 
het huidige bestemmingsplan had een deel van de grond, welke nu onder "De Grift 
III" valt, de aanduiding "landschapselementen". Dit betekende een bijzondere 
bescherming om de beplantings- en verkavelingsstructuur te behouden. Cliënten 
vinden dat deze bescherming gehandhaafd moet worden en de uitbreiding van het 
bedrijventerrein alleen ten noorden van de houtwal moet plaatsvinden. Dit om de 
houtwal te sparen en tevens kan dienen als buffer tussen de bedrijven en de 
woningen aan de Meeleweg. 
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Reactie gemeente 
Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten westen van 
"De Grift". Het huidige bedrijventerrein ligt inderdaad nog in het vastgestelde 
structuurplan Nieuwleusen. De beoogde uitbreiding niet. In dit verband wordt 
verwezen naar het Streekplan Overijssel 2000+, waarin staat dat het logisch is dat 
het bedrijventerrein in westelijke richting wordt uitgebreid. Verwezen wordt naar de 
opmerkingen van GS waarin wordt aangegeven dat het provinciaal beleid ruimte 
biedt voor een nieuw bedrijventerrein in Nieuwleusen. 

 

 Verder staat in het provinciale coalitie-akkoord hoe om te gaan met 
bedrijventerreinen. Het moet gaan om lokaal gewortelde bedrijven en bij 
uitbreiding van het bedrijventerrein moet aangetoond worden dat bij lokale 
bedrijven behoefte is aan uitbreiding. Hierin is een beperking gesteld aan de 
omvang van een bedrijf, namelijk voor grotere kernen 1 hectare, voor grotere 
kernen met een extra werkgelegenheidsfunctie maximaal 2 hectare. Cliënten 
constateren dat Westerman Logistics na uitbreiding op "De Grift III" een 
oppervlakte van bijna 8 hectare zal beslaan. Dit vinden ze buitenproportioneel en 
in strijd met het coalitie-akkoord. Landelijk gezien stagneert de vraag naar 
bedrijventerrein en hier dient rekening mee gehouden te worden. Ministerie van 
VROM wil de "verrommeling" van het landschap tegengaan, dit houdt in het 
verdwijnen van groen tegengaan ten behoeve van bedrijventerrein. In 
buitengebied pas bouwen als de bestaande terreinen zijn geherstructureerd, het 
gebruik is geïntensiveerd en buurgemeenten geen mogelijkheden meer kunnen 
bieden. Cliënten denken dat de oude terreinen in Nieuwleusen intensiever gebruikt 
kunnen en zullen worden, als deze worden opgeknapt. Buurgemeente Zwolle heeft 
een terrein aan de A28 waar ruimte gevonden kan worden. Uitbreiding van het 
bedrijventerrein gaat ten koste van waardevol landschap en is in strijd met het 
rijksbeleid. 
Reactie gemeente 
Ook dit punt wordt uitvoerig behandeld onder de opmerkingen van GS. In het kort 
wordt daarnaar verwezen. 
 

 De familie Van Kuppevelt woont in een gemeentelijk monument, de 
onderwijzerswoning en het voormalig schooltje. Uitbreiding gaat voorbij het 
perceel van de familie Van Kuppevelt, wat betekent dat zij rondom hun woning 
bedrijven krijgen en dit afbreuk doet aan hun woongenot. Tevens doet dit afbreuk 
aan het monumentale karakter van school en woning. Zij zijn van mening dat 
uitbreiding alleen aan de noordzijde van de houtwal en met handhaving daarvan 
zou mogen plaatsvinden, nadat de noodzaak van uitbreiding is aangetoond. 
Reactie gemeente 
Het feit dat een pand wordt aangewezen als een gemeentelijk monument heeft op 
zich zelf geen ruimtelijke consequenties voor het gebied. Niettemin wil de 
gemeente aandacht besteden aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, waarin 
ook dit gebouw en woning, een goede plek moeten behouden. Te zijner tijd zal dit 
in overleg met alle belanghebbenden gebeuren. Ook het Oversticht en 
AtelierOverijssel kunnen hierbij worden betrokken. 

 

De onderbouwing van het ontwerpbestemmingsplan zal gedeeltelijk worden 
aangepast. 

 

2. Inspraakreactie 2  

 Indiener wil de gemeente aansprakelijk stellen voor alle schade die voortvloeit en 
ontstaat door de plannen met betrekking tot aantasting van het woongenot en 
waardederving van het onroerend goed. Verder ook voor schade en alle gevolgen 
voortvloeiende uit wijzigingen van de agrarische bestemming in andere 
bestemmingen. 
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Reactie gemeente 
De Wet ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden tot verhaal van (plan-)schade. 
Verwezen wordt naar artikel 6.1 en volgende van de wet. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan zal niet worden aangepast. 

 

3. Inspraakreactie 3 

 Opgemerkt wordt dat door de groenstrook aan de westzijde van het bedrijf het 
mogelijk wordt waterberging te realiseren. Dhr. Heetebrij wil liever geen 
waterberging of kikkerpoel in de directe omgeving van zijn woning in verband met 
muggenoverlast. 
De wens is om de grens van het bouwvlak aan de oostkant van het perceel op te 
schuiven in zuidelijke richting tot aan de noordelijke grens van het oostelijk gelegen 
bouwvlak van Westerman Logistics. 
Reactie gemeente 
Volgens de doeleindenomschrijving van het nieuwe bestemmingsplan is het 
mogelijk deze groenvoorziening te gebruiken als waterberging. Het is nog niet 
bekend waar de waterbergingen worden gerealiseerd. De inrichting van dit gebied 
zal in overleg met belanghebbenden plaatsvinden. 
 

 De hoogte van het bouwvlak laat gebouwen tot 7,50 meter toe, indiener wil graag 
dat daar gebouwen tot 11 meter opgericht mogen worden 
Reactie gemeente 
Als er ruimtelijk geen noodzaak is verkiest de gemeente bebouwing van 7,50 
meter. Binnenplanse ontheffing kan worden verleend tot 11 meter. 
 

 Verder is indiener van mening dat de groenstrook aan de noordzijde van hun 
perceel relatief groot is. Bovendien willen ze in de toekomst graag de mogelijkheid 
tot ontsluiting van hun perceel op "De Grift" in plaats van op de Meeleweg. 
Reactie gemeente 
Volgens de doeleindenomschrijving van de groenvoorzieningen is het mogelijk hier 
een inrit aan te leggen. 
 

 Indiener heeft interesse in aankoop van de strook grond aan de westkant van het 
geprojecteerde bouwvlak. 
Reactie gemeente 
Aannemersbedrijf Heetebrij zal evenals andere gegadigden te zijner tijd in de 
gelegenheid worden gesteld deze bedrijfskavel aan te kopen. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan zal worden aangepast. 

 

4. Inspraakreactie 4 

 Indiener is van mening dat de toelichting van het plan en in interviews met de 
verantwoordelijke wethouder in de media de indruk wordt gewekt dat het 
bestemmingsplan ontwikkeld is ten behoeve van het transportbedrijf Westerman 
Logistics, voor de mogelijkheid tot vestiging van een derde bedrijf. Motief is behoud 
van werkgelegenheid in de gemeente en mogelijk kapitaalvernietiging bij 
verhuizing van het bedrijf naar elders. Indiener vindt dat dit laatste motief niet door 
de gemeente gebruikt mag worden, maar de verantwoordelijkheid van het bedrijf 
zelf is. Verplaatsing kan namelijk in visie van het bedrijf passen, of bedrijf kan 
failliet gaan of van eigenaar verwisselen. Westerman Logistics is naar zijn mening 
een bovenregionaal opererend bedrijf dat qua omvang en activiteiten thuis hoort 
op een terrein bijvoorbeeld als de Hessenpoort in Zwolle. Verhuizing daar naar toe 
zal geen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in Dalfsen/Nieuwleusen. 
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Reactie gemeente 
"De Grift III" wordt niet specifiek ontwikkeld voor Westerman Logistics. De raad 
heeft in 2003 een strategische beslissing genomen over de ruimtelijke accenten 
van de dorpskernen, ook voor Nieuwleusen. Voor Nieuwleusen is het accent 
gelegd op wonen en werken. De bedrijfskavels op "De Grift II" zijn uitgeput. Uit 
onderzoek blijkt dat hier wel behoefte aan is. Deze strategische uitgangspunten 
zijn herhaald in de Nota Economisch Beleid van de gemeente Dalfsen. 
 

 Indiener vindt dat het effect van een extra substantiële ontsluiting op de N377 kort 
op een andere substantiële ontsluiting effect heeft voor het karakter van de N377 
zelf en niet onderschat mag worden. 
Reactie gemeente 
Verkeerskundig onderzoek van Goudappel Coffeng laat zien dat de capaciteit van 
de rotonde (N3777/Jagtlusterallee) toereikend is. Mogelijke knelpunten zullen pas 
in de toekomst manifest worden. In dit verband is ook de vraag relevant in hoeverre 
de N377 wordt afgewaardeerd ten opzicht van de N340. Besluitvorming hierover 
moet nog plaatsvinden. In dit verband wordt er op gewezen dat de Jagtlusterallee 
in de toekomst in ieder geval wordt verbreed. 

 

 Volgens indiener vindt de ontsluiting van het gebied voor autoverkeer plaats via de 
Jagtlusterallee en gaat de gemeente ervan uit dat de verdere afwikkeling via de 
rotonde naar de N377 verloopt, die daardoor evenals de rotonde bij de Meeleweg 
verbeterd dient te worden. De noodzaak van verbetering van de rotonde 
Jagtlusterallee/Meeleweg wordt in het plan niet onderbouwd nu door de gemeente 
de verkeersafwikkeling via de rotonde N377/Jagtlusterallee wordt beoogd. 
Reactie gemeente 
In de reconstructie van de Jagtlusterallee zal ook aandacht worden besteed aan de 
omvang van de rotonde (Jagtlusterallee/Meeleweg), evenals de aansluiting met de 
Westeinde. Nadat besluitvorming over de N340 heeft plaatsgevonden zal dit punt 
nader worden overwogen.  
 

 De verkeersdruk op de Jagtlusterallee tussen de rotonde met de N377 en De Grift 
is met de huidige vestiging van Westerman Logistics op de tijdstippen 07.00-09.00 
uur en 16.00-19.00 uur in de afgelopen jaren sterk toegenomen, waardoor met 
regelmaat onveilige situaties plaatsvinden. De kruising direct na de brug, gezien 
vanaf de N377, is ook onoverzichtelijk. De Z-bocht bij/in deze kruising maakt het 
voor vrachtauto's met oplegger onmogelijk elkaar als tegemoetkomend verkeer te 
passeren. Zo levert ook de kruising Jagtlusterallee/De Grift hinder toe aan het 
verkeer door vrachtwagens met oplegger. Indiener deelt de visie op de huidige 
verkeerssituatie en verkeersontwikkeling niet en voorziet een verdere verkeers- 
belasting op het eerder genoemde weggedeelte van de Jagtlusterallee. Een 
belasting die niet in overeenstemming is met de constructie van het weggedeelte. 
Reactie gemeente 
Zie onder reactie bij het tweede punt. 
 

 Indiener is van mening dat het interessant is dat er geen onderbouwing is 
opgenomen van de verkeersuitgangspunten. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt 
van de Jagtlusterallee/N758 (Westeinde) veroorzaakt onder andere door de 
verkeerscongestie op de A28. Dit is voor veel automobilisten en 
vrachtwagenchauffeurs aanleiding om van de N758/Jagtlusterallee gebruik te 
maken om of op het bedrijventerrein "De Grift" te komen of zijn weg te vervolgen op 
de N377 en omgekeerd. Dit versterkt de verkeersbelasting op de totale 
Jagtlusterallee, vooral op het gedeelte van de Jagtlusterallee tussen de rotonde De 
Meele en de rotonde met de N377. 
Reactie gemeente 
In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) wordt rekening gehouden 
met de toekomstige functie van de Jagtlusterallee als gebiedsontsluitingsweg. Het 
GVVP is gestoeld op verkeerskundig onderzoek. 
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 Indiener geeft aan dat hij vindt dat de verkeersafwikkelingen in het voorontwerp 
worden onderschat, onvoldoende waarborgen biedt tot handhaving door de 
gekozen verkeersuitgangspunten en onvoldoende maatregelen worden genomen 
om de toegenomen verkeersdruk op te vangen. Zo is ook in de paragraaf over de 
economische uitvoerbaarheid van het plan niet terug te vinden hoe bij de 
exploitatie van het plan rekening gehouden wordt met maatregelen om de 
verkeersbelasting op te vangen en/of de gevolgen voor derden gaat op-vangen 
van de toegenomen verkeersbelasting. 
Reactie gemeente 
Zie onder reactie bij het tweede punt.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan zal niet worden aangepast. 

 

5. Door diverse indieners zijn 28 inspraakreacties ingediend met dezelfde 
strekking en gronden: 

 

 Enkele motieven zijn eerder schriftelijk kenbaar gemaakt aan de gemeente 
Dalfsen in het kader van een voorbereidingsbesluit ex art. 21 WRO in de 
raadsvergadering genomen van 12 maart 2007. Dit resulteerde in een advies aan 
de gemeenteraad van Dalfsen inzake bezwaarschriften tegen 
voorbereidingsbesluit ten behoeve van de uitbreiding bedrijventerrein "De Grift" 
door de commissie bezwaar- en beroep. In dit advies werden van 22 reclamanten 
om formele redenen de bezwaren gegrond verklaart. 
Het gebied wordt in de plattelandsvisie beschreven als "het besloten, kleinschalige 
landschap in de bebouwingslinten Meele, Oosterveen en Ruitenveen met haar 
kenmerkende slagenverkaveling". Behoud van kleinschaligheid staat daarbij 
voorop, aldus de bij de plattelandsvisie gevoegde visiekaart. Uitbreiding van het 
bedrijventerrein in westelijke dan wel zuidelijke richting heeft gevolgen voor de 
karakteristieke natuurlijke omgeving, zo ook in oostelijke richting en tegen de buurt 
van de Meeleweg. 
Bewoners willen betrokken worden bij de ontwikkeling van de plannen die 
betrekking hebben op het gebied tussen de N377 en de Meeleweg en vooral die 
plannen die over de houtwal heengaan. 
De raad geeft aan dat nadat de bestaande bedrijventerreinen zijn gerealiseerd de 
verdere uitbreiding van de bedrijvigheid moet plaatsvinden in de kern van 
Nieuwleusen, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein "De Grift''. Dus 
uitbreiding volgens de bewoners in westelijke richting. Ook aan de noordelijke 
kant, dicht tegen de N377, waar men aanvankelijk ook de uitbreiding (11 hectare) 
voor ogen had. 
Uitbreiding van het bedrijventerrein aan de zuidelijke kant van de houtwal is een 
aantasting van de huidige kwaliteit van de Meeleweg-omgeving in termen van 
geluidkwaliteit (nu al last van laden en lossen in nachtelijke uren), beeldkwaliteit 
(nog meer 11 meter hoge bedrijfshallen over een oppervlak van 4 hectare) en de 
luchtkwaliteit (mogelijke opslag van gevaarlijke stoffen en toename van de 
verkeersintensiteit). 
Reactie gemeente 
In overleg met de provincie Overijssel is er voor gekozen niet alleen het noordelijke 
gedeelte van het plangebied te ontwikkelen maar de gehele strook tussen de 
Rollecate en de Meeleweg. Om het landelijke karakter van de Meeleweg te 
behouden is er voor gekozen een groene buffer van circa 100 meter aan de 
noordkant van de Meeleweg in stand te houden. In die buffer moeten de ruimtelijke 
kwaliteiten van het gebied worden behouden en waar mogelijk worden versterkt. 
De inrichting van dit gebied zal in overleg met deskundigen en belanghebbenden 
gebeuren, evenals met deskundigen zoals AtelierOverijssel en het Oversticht. 
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 Bewoners vragen aandacht voor balans tussen ontwikkeling van het 
bedrijventerrein met behoud van een groene leefomgeving en behoud van het 
karakteristieke slagenlandschap. De grootschalige geplande bedrijfshallen zullen 
het karakter overmatig veranderen in een fabrieksterrein. 
Reactie gemeente 
Zie de reactie bij het eerste punt. 
 

 De provincie Overijssel is het er mee eens dat eerst alle mogelijkheden voor 
revitalisering van bestaande bedrijfsterreinen moeten worden onderzocht voordat 
kostbaar landelijk gebied wordt opgegeven voor aaneengeschakelde 
bedrijfshallen en sluiten zich aan bij de woorden van de commissaris van de 
Koningin Geert Jansen "dat we de balans tussen de bedrijvigheid en de natuur in 
de gaten moeten houden" en dat we moeten voorkomen dat er een volledige 
lintbebouwing van bedrijventerreinen komt. 
Aangedrongen wordt op een inventarisatie van de concrete behoefte aan nieuwe 
ruimte vanuit het bedrijfsleven te maken, waarbij gekeken wordt wat de netto 
behoefte is na herstructurering van de bestaande terreinen. Dit naar aanleiding 
van een gepubliceerd rapport van Natuur en Milieu Overijssel waarin staat dat in 
Overijssel het aanbod van grond voor bedrijventerreinen nu al groter is dan de 
vraag. 
Reactie gemeente 
De mogelijkheden tot revitalisering van bedrijventerreinen zijn onderzocht maar 
bieden geen soelaas om aan de manifeste vraag naar bedrijfsterrein te kunnen 
voldoen in Nieuwleusen.  
 

 Gevraagd wordt om na te denken over regionale samenwerking bij de ontwikkeling 
van bedrijventerreinen: onder andere Hessenpoort 2, waar nog volop ruimte is en 
komt voor grootschalige bedrijvigheid. 
De noodzaak van ruimte voor lokale bedrijvigheid wordt gezien, maar deze dient 
allereerst door herstructurering van het bestaande areaal ruimte te krijgen. 
Grootschalige bedrijven dienen naar hun mening vanuit regionaal perspectief een 
plaatst op Hessenpoort te krijgen, zodat deze geen ruimte in beslag nemen op de 
beschikbare bedrijfsruimte in de gemeente Dalfsen. 
Behoud van werkgelegenheid is naar hun mening een non-item vanwege de 
directe nabijheid van Hessenpoort. Als het tenslotte aantoonbaar nodig is om 
nieuwe ruimte te scheppen, dient dat beperkt te blijven tot de directe nabijheid van 
de N344 en landschappelijk verantwoord worden ingepast. 
Reactie gemeente 
In beginsel is het bedrijventerrein niet bedoeld voor grootschalige bedrijven. Alleen 
voor één lokaalgeworteld bedrijf wordt een uitzondering gemaakt. De gemeente 
ziet dit ook als een compensatie door vertrek van een grootschalig niet functioneel 
aan het buitengebied gebonden bedrijf aan de Jagersweg naar Hessenpoort. 
 

 Met betrekking tot het verkeer om de lucht- en geluidsniveau te kunnen bepalen 
moet een onderbouwde inschatting worden gemaakt van de huidige en 
toekomstige verkeersintensiteit. 
Reactie gemeente 
Er is/wordt onderzoek gedaan naar toekomstige verkeersintensiteiten, geluid en 
luchtkwaliteit. Alle verkeersbewegingen zullen qua geluid en luchtkwaliteit moeten 
passen binnen de wettelijke normen. 
 

 Ten aanzien van geluid moet de geluidsbelasting op de omliggende woningen ten 
gevolge van de transportbewegingen op de wegen op het bedrijventerrein worden 
onderzocht. Zo moet ook de cumulatieve geluidsbelasting van het terrein 
inzichtelijk worden gemaakt. 
Reactie gemeente 
Het bedrijventerrein zal geen geluidszone verkrijgen overeenkomstig de zonering 
op grond van en krachtens de Wet geluidhinder. Nieuwe bedrijven kunnen de 
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bestaande geluidsruimte opvullen. Geluidproducerende bedrijven zullen 
overeenkomstig de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer 
verplicht worden een akoestisch rapport op te stellen, indien en voor zover de wet 
dit voorschrijft. 
 

 Ook voor de externe veiligheid dient voor de vestiging van risicovolle bedrijven als 
bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) te worden onderbouwd 
welk beleid de gemeente zal hanteren en wat op grond van het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid acceptabele risiconiveaus zijn voor betreffend gebied en de 
directe (woon)omgeving. 
Reactie gemeente 
De vestiging van Bevi-inrichtingen zal worden uitgesloten. Het aspect externe 
veiligheid zal een integraal onderdeel van de planvorming uitmaken. Het 
uitgangspunt is dat de bestaande veiligheidsrisico's niet worden vergroot. 
 

 Met betrekking tot lichthinder moet worden aangegeven hoe luchtvervuiling in het 
nu nog donkere buitengebied voorkomen wordt. De openbare verlichting zou hierin 
moeten worden meegenomen. 
Reactie gemeente 
Lichthinder is een belang dat door de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit 
milieubeheer wordt geregeld. In beginsel heeft elk bedrijf de (zorg-)plicht 
lichthinder te voorkomen. Gemeente kan maatwerkvoorschriften opleggen. Op 
perceelniveau zal dit maatwerk moeten worden geleverd in het kader van de Wet 
milieubeheer/Activiteitenbesluit. 
 

 Voor de geplande groenstrook moet in het bestemmingsplan worden beschreven 
dat de afschermende werking van deze strook niet aangetast mag worden en 
bebouwing niet wordt toegestaan. 
Reactie gemeente 
Een nadere beschrijving zal plaatsvinden in de plantoelichting. Uit de regels in het 
bestemmingsplan blijkt dat deze strook niet mag worden bebouwd. 
 

 Wat betreft de omvang van de kavels vanwege provinciaal beleid geen sprake kan 
zijn van kavels groter dan 1 hectare. 
Reactie gemeente 
In het bestemmingsplan zal dit worden geregeld. Zie opmerkingen GS (punt 6). 
 

 Het openhouden van de mogelijkheid van een eventuele bestemming als 
evenemententerrein is onwenselijk, want dit is nooit gecommuniceerd en staat 
haaks op het karakter van betreffend gebied. 
Reactie gemeente 
Verplaatsing van het evenemententerrein naar dit gebied is niet aan de orde. Het 
plan zal op dit onderdeel worden aangepast. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan zal worden aangepast. 

8.5  Vooroverleg 
Het nieuwe plan is opnieuw voorgelegd aan de betrokken diensten als bedoeld in het 
overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. De resultaten van de reeds 
ontvangen overlegreacties zijn hieronder verwerkt. 

 

VROM-inspectie 

De VROM-inspectie heeft aangegeven dat het plan geen aanleiding geeft tot het 
maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de Realisatieparagraaf 
Nationaal Ruitmelijke Beleid. 
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Reactie gemeente 

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar aanleiding van de reactie niet aangepast. 

 

Veiligheidsregio IJsselland 

1. De veiligheidsregio geeft aan dat ten noorden van het plangebied een propaantank 
is gelegen met, bij een incident, mogelijke effecten binnen het plangebied. Met 
uitzondering daarvan zijn er geen relevant risicobronnen in de omgeving. 

2. Geadviseerd wordt om: 

a. in overleg met de lokale brandweer te zorgen voor een goede bereikbaarheid 
van en in het plangebied; 

b. in overleg met de lokale brandweer te zorgen voor voldoende bluswater in het 
plangebied; 

c. hulpdiensten bij de voorbereiding op een incident rekening te laten houden 
met mogelijke scenario's in verband met de nabijgelegen propaantank; 

d. bij eventuele bebouwing binnen de effectafstand van de propaantank rekening 
te houden met mogelijke scenario's; 

e. maatregelen te treffen om eventuele aanwezigen in het plangebied bij een 
incident te kunnen waarschuwen; 

f. de risicokaart te controleren en indien nodig aan te passen; 

g. aanwezigen in het plangebied te informeren over risico's en mogelijke 
maatregelen. 

Reactie gemeente 

1. Het plangebied valt buiten de risicocontour en de terreingrens van de propaantank. 
Zie hiervoor ook paragraaf 3.10.1. 

2. De reactie per onderdeel: 

a. In het kader van de ontwikkeling is zorgvuldig gekeken naar de bereikbaarheid 
van het plangebied. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid wordt de 
Meeleweg niet verder belast. De verkeersbewegingen vinden daarom plaats 
via De Grift en de Jagtlusterallee. 

b. Deze reactie is niet relevant voor het bestemmingsplan. 

c. Deze reactie is niet relevant voor het bestemmingsplan. 

d. Eventuele bebouwing binnen het plangebied valt buiten de risicocontour en de 
terreingrens van de propaantank. 

e. Deze reactie is niet relevant voor het bestemmingsplan. 

f. In het kader van het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de risicokaart. 
In paragraaf 3.10 is aandacht besteed aan de betreffende aspecten. 

g. Deze reactie is niet relevant voor het bestemmingsplan. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar aanleiding van de reactie niet aangepast. 

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel 

Er is ambtelijk vooroverleg met de provincie Overijssel gevoerd. 

De provincie stemt in met het plan. Het plan voldoet aan het provinciaal 
omgevingsbeleid. 

Reactie gemeente 

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar aanleiding van de reactie niet aangepast. 
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Waterschap Groot Salland 

Het Waterschap Groot Salland heeft geen reactie ingediend.  

Reactie gemeente 

De waterparagraaf is geactualiseerd en is niet gewijzigd ten opzichte van het rapport 
dat ten grondslag lag aan het eerste plan. 

Het waterschap wordt geacht hiermee in te stemmen. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar aanleiding van deze reactie niet aangepast. 

 

 

 

 

december 2011. 
 



 

  

 bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" (ontwerp)  
 87 

  

Bijlagen bij de toelichting 
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Bijlage 1  Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 
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Bijlage 2  Situering plangebied 
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Bijlage 3  Brief instemming provincie Bedrijventerreinenvisie 
Dalfsen 
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Bijlage 4  Eindschets Groenzone De Grift III 
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Eindschets Groenzone Grift III Nieuwleusen

16 maart 2010



Eindschets Groenzone Grift III Nieuwleusen
16 maart 2010



Eindschets Groenzone Grift III Nieuwleusen
16 maart 2010

5.  glooiend landschap met heide, boomgroepen, solitaire bomen en vogelbosjes1. houtwal 2. bosje 4. populierenschermen

6. informatie 7. struinnatuur/spelen 8. weiden 9. laan

3. walnoten

10. water/eiland 13. bijenpark11. boekweit 14. wijngaard

1. 11

1

4

10

10

14

2

13

3

4

5

5

6

7

7

8

12

8

9

12. boomgaard

12



profielen

Waterhuishouding en infrastructuur 
behorende bij eindschets Groenzone Grift III

16 maart 2010



Doorsneden A en B  
behorende bij eindschets Groenzone Grift III

16 maart 2010



Doorsneden C t/m F  
behorende bij eindschets Groenzone Grift III

16 maart 2010



Bomenstructuur Grift III, ‘groene ruggengraat’
15 maart 2010

Zwart : bestaande houtwallen en bomenrijen

Groen: toe te voegen houtwallen en bomenrijen
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Bijlage 5  Onderzoek naar verkeer, geluid en luchtkwaliteit 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten behoeve van de uitbreiding van bedrijventerrein De Grift in Nieuwleusen  
(‘De Grift III’) heeft Goudappel Coffeng BV in 2006 een verkeersstudie uitgevoerd (rappor-
tage met kenmerk DFS003/Adr/0015) en in 2009 een milieuonderzoek (rapportage met 
kenmerk LNG002/Dtd/0054). De Raad van State heeft een uitspraak gedaan waaruit 
volgt dat, als gevolg van de gewijzigde omvang van de uitbreiding van het bedrijventer-
rein, de uitgevoerde onderzoeken niet meer actueel zijn. Actualisatie van beide onder-
zoeken is nodig. 
 
 
1.2 Doel 

In opdracht van de gemeente Dalfsen heeft Goudappel Coffeng een nieuw onderzoek 
uitgevoerd naar de verkeers- en milieueffecten van de uitbreiding van bedrijventerrein 
De Grift. Doel van het onderzoek is op basis van de gewijzigde omvang van het bedrij-
venterrein De Grift III vaststellen of: 
■ de aansluiting van het bedrijventerrein op de N377 (rotonde) en de interne wegen-

structuur van het bedrijventerrein voldoende capaciteit hebben om een toenemend 
verkeersaanbod goed en veilig af te wikkelen; 

■ de realisatie van het bedrijventerrein een significante toename van de geluidsbelas-
ting tot gevolg heeft langs de omliggende wegen (‘gevolgen elders’); 

■ wordt voldaan aan de normen uit de Wet milieubeheer, voor de concentraties stik-
stofdioxide en fijnstof. 

 
 
1.3 Werkwijze 

Stap 1: Modelberekeningen 
Met behulp van het lokale verkeersmodel Dalfsen zijn de verkeersintensiteiten voor de 
huidige situatie (basisjaar 2009), de autonome situatie in 2020 (situatie zonder uitbrei-
ding van De Grift) en de plansituatie in 2020 (situatie met uitbreiding van De Grift) bere-
kend. Op basis van deze modelintensiteiten zijn de effecten op de verkeersstromen en 
de verkeersafwikkeling bepaald. De modelintensiteiten zijn tevens gebruikt om de effec-
ten op de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit te berekenen. 
 
Stap 2: Akoestische analyse 
Als gevolg van veranderingen in verkeersbewegingen door de uitbreiding van De Grift 
kan de geluidsbelasting langs wegen toenemen. Langs tien wegvakken is de geluids-
belasting in de plansituatie vergeleken met de geluidsbelasting in de autonome situatie. 
Hierbij is onderzocht of er sprake is van een significante stijging in geluidsbelasting (ge-
volgen elders). De geluidsberekeningen zijn uitgevoerd met het programma dBweg1. 
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Stap 3: Onderzoek luchtkwaliteit 
Naast de akoestische analyse zijn voor de beschouwde wegvakken tevens de gevolgen 
voor de luchtkwaliteit onderzocht. Er is gerekend met het CAR II-model, versie 10.0. De 
analyse heeft zich toegespitst op de stoffen stikstofdioxide en fijn stof. Onderzocht is of 
wordt voldaan aan de normen uit de Wet milieubeheer. 
 
 
1.4 Leeswijzer 

■ In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de uitgangspunten van het onderzoek. 
■ In hoofdstuk 3 worden de verkeerseffecten van de uitbreiding van bedrijventerrein  

De Grift beschreven. 
■ In hoofdstuk 4 worden de effecten op de geluidsbelasting beschreven. 
■ In hoofdstuk 5 worden de effecten op de luchtkwaliteit beschreven. 
■ In hoofdstuk 6 staan de conclusies van het verkeers- en milieuonderzoek.  
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2 Uitgangspunten 

2.1 Bedrijventerrein De Grift 

In de gemeente Dalfsen is de kern Nieuwleusen, samen met de kern Lemelerveld, aan-
gewezen als plaats voor de (beperkte) ontwikkeling van bedrijvigheid. Van deze twee 
kernen heeft Nieuwleusen prioriteit als voorraadgebied. Van de bestaande bedrijventer-
reinen De Meele, De Evenboer, De Rollecate en De Grift is uitbreiding van de laatstge-
noemde voorzien (zie figuur 2.1). De uitbreiding van De Grift (De Grift III) beslaat in totaal 
15 hectare netto en circa 550 arbeidsplaatsen. Aansluiting van de nieuwe bedrijven bij de 
fietssector met distributie en assemblage van fietsen en de bedrijvigheid rondom moto-
ren is een pre (bron: Structuurvisie kernen gemeente Dalfsen, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Wegenstructuur 

Bedrijventerrein De Grift is in de loop van de jaren stap voor stap gegroeid langs de 
provinciale weg N377. De ontsluiting van De Grift vindt plaats via de Jagtlusterallee met 
een rotonde op de N377. Vanaf de Jagtlusterallee wordt De Grift ontsloten via de weste-
lijke ontsluitingsweg De Grift en via Rollecate (parallelweg van de N377). Een aantal 
bedrijven wordt rechtstreeks ontsloten via de Meeleweg. 
De N377 ligt parallel aan de N340 en is een belangrijke verbinding tussen Hasselt en 
Coevorden. Bij de vaststelling van het Combinatiealternatief voor de N340/N48 (d.d.  
14 oktober 2009) is ook het besluit genomen om de provinciale weg N377 Hasselt - grens 
Drenthe (gedeelte Lichtmis - Slagharen) duurzaam veiliger in te richten uitgaande van 
het huidige snelheidsregime van 100 km/h of 80 km/h op de trajectdelen buiten de 
bebouwde kommen en 50 en 70 km/h op de trajectdelen binnen de bebouwde kom-
men1. 
De Jagtlusterallee, Rollecate, De Grift en Meeleweg zijn gemeentelijke wegen. In het 
GVVP Dalfsen is de Jagtlusterallee aangemerkt als een gebiedsontsluitingsweg (type B). 

                                                            
1  100 km/h op trajectdeel Lichtmis-aansluiting N377/Jagtlusterallee, 80 km/h op trajectdeel 

aansluiting N377/Jagtlusteralle en bebouwde kom Nieuwleusen. Binnen de bebouwde kom 
Nieuwleusen is het snelheidsregime van de N377 70 km/h en 50 km/h. 

Figuur 2.1: Uitbreidingslocatie bedrijventerrein De Grift (De Grift III) 
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Het snelheidsregime op deze weg (binnen de bebouwde kom) is 50 km/h, de rijbaan-
breedte is 6,50 tot 7,00 meter en de weg is voorzien van fiets(suggestie)stroken. 
Rollecate, De Grift (de westelijke ontsluitingsweg van het bedrijventerrein) en Meeleweg 
zijn in het GVVP aangemerkt als erftoegangsweg. De Rollecate heeft een snelheids- 
regime van 50 km/h en heeft tussen de Jagtlusterallee en de aansluiting op De Grift 
eenrichtingverkeer met een verbod voor vrachtwagens. Na de aansluiting op De Grift 
krijgt de weg een breder profiel en vervalt het eenrichtingsregime en het verbod voor 
vrachtwagens. De feitelijke inrichting van De Grift is vergelijkbaar met de Jagtlusterallee: 
een snelheidsregime van 50 km/h, een brede rijbaan (circa 7,00 meter), maar zonder 
fietssuggestiestroken. De Meeleweg heeft binnen de bebouwde kom een snelheids-
regime van 50 km/h, een rijbaanbreedte van circa 5 meter en kantmarkering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Verkeersmodel Dalfsen 

Het lokale verkeersmodel Dalfsen sluit aan bij het regionale verkeersmodel Zwolle-
Hardenberg (ZH-MODEL) van de provincie Overijssel. Dit laatste model kent een hoog 
detailniveau voor de regio rond Dalfsen en de gegevens voor het basisjaar zijn actueel 
voor de regio rond Dalfsen. De invoergegevens voor de gemeente Dalfsen zijn geactuali-
seerd in 2010. Het lokale verkeersmodel Dalfsen heeft als basisjaar 2009 en als prog-
nosejaar 2020. Het model beschrijft de ochtend- en avondspitsperiode en de restdag-
periode (opgeteld een gemiddelde werkdag). Het model maakt onderscheid in autover-
keer en vrachtverkeer. 
 
In de tabellen 2.1 en 2.2 is aangegeven met welke infrastructurele en sociaal-econo-
mische ontwikkelingen voor het prognosejaar 2020 is rekening gehouden. 

A B

DC 

Figuur 2.2: Ontsluiting van bedrijventerrein De Grift via rotonde N377  
                 (A), Jagtlusterallee (B), De Grift (C) en Meeleweg (D) 
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gemeente wegvak maatregel 
Dalfsen Prinses Beatrixlaan – Nieuwleusen verlengen tot Jagtlusterallee 
regionaal   
A28 Zwolle-Meppel verbreding A28 

Wijthmen aansluiting Wijthmen N35 
Nijverdal nieuw wegtracé 

N340 Zwolle-Ommen opwaarderen naar 100 km/h 
N377 Lichtmis-Slagharen duurzaam veiliger inrichting, uit-

gaande van huidige snelheids-
regimes 

N348 Raalte-Ommen stroomweg 100 km/h 

 
Tabel 2.1: Gemeentelijke en regionale infrastructurele ontwikkelingen 2009-2020 
 
 
Kern plan 

woningbouw Gerner Marke 
diverse kleine woningbouwplannen 

plan Waterfront (woningen en detail) 
ontwikkelingen bedrijventerrein Kampmansweg 

Dalfsen 

ontwikkelingen bedrijventerrein Rondweg 
woningbouw De Nieuwe Landen 
diverse kleine woningbouwplannen 
aanpassing Tielbeke 

Lemelerveld 

bedrijventerrein Parallelweg 
woningbouw Westerbouwlanden 
uitbreiding De Grift (plan huidige studie) 

Nieuwleusen 

diverse kleine woningbouwplannen 
overige kernen diverse kleine woningbouwplannen 

 
Tabel 2.2: Sociaal-economische ontwikkelingen 2009-2020 
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3 Verkeerseffecten 

3.1 Verkeersintensiteiten 

De planontwikkeling van De Grift III is doorgerekend met het lokale verkeersmodel 
Dalfsen. De verkeersintensiteit in de autonome situatie in 2020 (zonder ontwikkeling van 
De Grift III) en in de plansituatie 2020 (met ontwikkeling van De Grift III) is weergegeven 
in de figuren 3.1 en 3.2. De resultaten van de modelberekeningen (met verkeersintensi-
teiten op straatniveau) zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.1: Verkeersintensiteiten autonome situatie 2020 (zonder ontwikkeling De Grift III) 
                in motorvoertuigen per etmaal (Bron: lokaal verkeersmodel Dalfsen) 

Figuur 3.2: Verkeersintensiteiten plansituatie 2020 (met ontwikkeling De Grift III) 
                 in motorvoertuigen per etmaal (Bron: lokaal verkeersmodel Dalfsen) 
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■ De Grift III genereert als uitbreiding van bedrijventerrein De Grift ongeveer  
1.600 motorvoertuigen per etmaal. Het grootste deel van dit extra verkeer, circa  
1.300 motorvoertuigen per etmaal, wordt afgewikkeld via de route N377 - noordelijke 
Jagtlusterallee - De Grift. Het resterende deel, circa 300 motorvoertuigen per etmaal, 
wordt afgewikkeld via de route zuidelijke Jagtlusterallee – De Grift. 

■ Op de N377 is de grootste verkeerstoename in westelijke richting, van en naar de A28 
(+900 motorvoertuigen per etmaal). In westelijke richting, van en naar Balk-
brug/Dedemsvaart, is de verkeerstoename geringer (+300 motorvoertuigen per  
etmaal). Modelmatig is dit te verklaren door de opwaardering van de A28 (naar  
2x3 rijstroken) en het handhaven van de huidige snelheidslimiet op de N377  
(100 km/h buiten de bebouwde kommen). De route via de A28 - N377 is de kortste en 
snelste route van en naar bedrijventerrein De Grift. 

■ De uitbreiding van het bedrijventerrein heeft geen effect op de Meeleweg. In weste-
lijke richting blijft de verkeersintensiteit op de Meeleweg ongewijzigd ten opzichte 
van de autonome situatie. In oostelijke richting is op de Meeleweg zelfs sprake van 
een lichte afname van verkeer (-100 motorvoertuigen per etmaal). Dit is het model-
matige effect van het doortrekken van de Prinses Beatrixlaan naar de Jagtlusterallee. 

■ Op De Grift (de westelijke ontsluitingsweg van het bedrijventerrein) is de verkeers-
toename het grootst. Het verkeer verdubbelt hier. Van circa 1.550 motorvoertuigen per 
etmaal zonder uitbreiding van De Grift (autonome situatie) naar circa 3.200 motor-
voertuigen per etmaal met uitbreiding van De Grift (plansituatie). 

 
 
3.2 Verkeersveiligheid 

Binnen Duurzaam Veilig is de verkeersintensiteit op een weg een indicator voor de mate 
van verkeers(on)veiligheid. Afhankelijk van breedte en vormgeving zijn er per wegtype 
maximaal aanvaardbare intensiteiten. Komt de verkeersintensiteit boven dat maximum, 
dan stagneert de verkeersafwikkeling en neemt de kans op verkeersonveilige situaties 
toe. Voor regionale stroomwegen met een snelheidsregime van 100 of 80 km/h (N377) is 
een verkeersintensiteit tot circa 20.000 motorvoertuigen per etmaal aanvaardbaar. Voor 
gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom met fiets(suggestie)stroken (Jagt-
lusterallee) wordt uitgegaan van maximaal 5.000 tot 8.000 motorvoertuigen per etmaal. 
Voor erftoegangswegen binnen de bebouwde kom (Meeleweg) wordt uitgegaan van 
3.000 tot 4.000 motorvoertuigen per etmaal. De Grift (de westelijke ontsluitingsweg van 
het bedrijventerrein) is in de wegencategorisering van de gemeente Dalfsen aangemerkt 
als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom, de feitelijke inrichting is echter vergelijk-
baar met de Jagtlusterallee (50 km/h, profiel 6,50–7,00 meter). Een verkeersintensiteit 
van 5.000 tot 6.000 motorvoertuigen per etmaal achten wij in dat geval acceptabel. 
 
In tabel 3.1 zijn de verkeersintensiteiten in de plansituatie vergeleken met deze uit-
gangspunten. 
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weg 

 

 

functie 

max. intensiteit

(Duurzaam Veilig)

intensiteit 

plansituatie

(mvt/etm)

N377-West (100 km/h) regionale stroomweg 20.000 12.300

N377-Oost (80 km/h) regionale stroomweg 20.000 10.000

Jagtlusterallee-Noord* gebiedsontsluitingsweg 5.000- 8.000 4.600

Jagtlusterallee-Zuid** gebiedsontsluitingsweg 5.000-8.000 4.100

Meeleweg-Oost erftoegangsweg 3.000-4.000 1.200

Meeleweg-West erftoegangsweg 3.000-4.000 750

De Grift erftoegangsweg* 5.000-6.000 3.200

*  tussen N377 en De Grift 

** tussen Meeleweg en Zandspeur 

 
Tabel 3.1: Verkeersintensiteit in relatie tot de functie en inrichting van de weg (Bron:  
               lokaal verkeersmodel Dalfsen) 
 
 
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is de toename van het verkeer als gevolg van 
de uitbreiding van De Grift acceptabel. Op alle omliggende wegen blijven de verkeersin-
tensiteiten in de plansituatie beneneden de maximaal aanvaardbare verkeersintensiteit.  
 
 
3.3 Verkeersafwikkeling aansluiting N377-Jagtlusterallee 

Om te beoordelen of de enkelstrooksrotonde op de aansluiting N377 - Jagtlusterallee 
voldoende capaciteit heeft voor een goede en veilige verkeersafwikkeling na realisatie 
van De Grift III, is de rotonde in de verkeerskundige software OMNI-X doorgerekend. 
De volgende uitgangspunten zijn daarbij gehanteerd: 
■ in de huidige vormgeving heeft de rotonde een enkele rijstrook; 
■ er is gebruik gemaakt van de kruispuntstromen uit het lokale verkeersmodel Dalfsen, 

prognosejaar 2020 inclusief de uitbreiding van De Grift III; 
■ er is uitgegaan van het drukste spitsuur (55% van een tweeuursspits); 
■ omrekening van verkeersintensiteiten in motorvoertuigen naar zogenaamde per-

sonenauto-equivalenten op basis van een factor 2. 
 
De resultaten van de berekening staan in figuur 3.3. 
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Uit deze capaciteitsberekening kan worden geconcludeerd dat een enkelstrooksrotonde 
zeer goed mogelijk is. De maximale verzadigingsgraad blijft met 0,73 (avondspits) onder 
de kritische grens van 0,80 en de gemiddelde wachttijd blijft met maximaal 9 secon-
den/pae ver beneden de kritische grens van 50 seconden/pae. Dit betekent dat het 
verkeer op de rotonde in een vormgeving met een enkele rijstrook goed kan worden 
afgewikkeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.3: Capaciteitsberekening enkelstrooksrotonde N377 – Jagtlusterallee op basis  
                 van kruispuntstromen prognosejaar 2020 (Bron: lokaal verkeersmodel  
                 Dalfsen) 
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4 Effecten op geluidsbelasting 

4.1 Wettelijk kader wegverkeerslawaai 

Het wettelijk kader voor wegverkeerslawaai is vastgelegd in de Wet geluidhinder. Hierna 
wordt ingegaan op de begrippen zonering en de geluidscriteria. Tevens is de relatie met 
het plan gelegd. 
 
Zonering 
In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluids-
zone bevindt. Dit is de zone langs een weg waarbinnen akoestisch onderzoek dient te 
worden uitgevoerd. Uitzondering hierop zijn de wegen: 
■ die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
■ waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/h. 
 
De breedte van de zone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in 
stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. In tabel 4.1 is een overzicht weergegeven van 
de geldende breedten van geluidszones per type weg. 
 
aantal rijstroken wegligging binnen stedelijk gebied wegligging buiten stedelijk gebied 

2 200 m 250 m

3 of 4 350 m 400 m

5 of meer n.v.t. 600 m

 
Tabel 4.1: Overzicht breedte geluidszones per wegtype 
 
 
Geluidscriteria 
Er kunnen zich verschillende situaties voordoen, waarin akoestisch onderzoek uitgevoerd 
dient te worden. In tabel 4.2 zijn de geluidscriteria weergegeven waaraan in deze ver-
schillende situaties moeten worden voldaan.  
 

binnenstedelijke situatie buitenstedelijke situatie  

 

woning 

 

 

weg 
voorkeurs-

grenswaarde

maximale 

ontheffing

voorkeurs-

grenswaarde 

maximale 

ontheffing 

nieuw nieuw 48 dB 58 dB 48 dB 53 dB 

bestaand nieuw 48 dB 63 dB 48 dB 58 dB 

bestaand in reconstructie 48 dB 68 dB 48 dB 68 dB 

nieuw bestaand 48 dB 63 dB 48 dB 53 dB 

 
Tabel 4.2: Situaties, zoals beschreven in de Wet geluidhinder 
 
 
Bij de uitbreiding van bedrijventerrein De Grift is sprake van de aanleg van een nieuwe 
weg. Binnen de zone van deze weg (200 meter) zijn echter geen geluidgevoelige be-
stemmingen gelegen. Er is dus geen sprake van formele toetsing aan de normen uit de 
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Wet geluidhinder. Wel kunnen zich akoestische effecten langs wegen buiten het plan-
gebied voordoen, de zogenoemde ‘gevolgen elders’. 
 
Gevolgen elders 
In de Wet geluidhinder is gesteld dat wanneer een plan of wijziging leidt tot (substan-
tiële) toenames van de geluidsbelasting langs wegen buiten het plangebied, het onder-
zoek ook op die wegen betrekking dient te hebben. Het gaat hierbij om de zogenaamde 
‘gevolgen elders.’ Daarvan is sprake als zich langs wegen buiten het plangebied ge-
luidstoenames voordoen van 2 dB of meer, ten gevolge van het plan. Er is alleen sprake 
van gevolgen elders wanneer de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB. 
 
Om vast te stellen of er sprake is van gevolgen elders zijn in dit kader diverse wegvak-
ken op doorsnedenniveau onderzocht. Hierbij is de geluidsbelasting in de plansituatie 
(inclusief ontwikkeling De Grift IIII) vergeleken met de geluidsbelasting in de autonome 
situatie (zonder ontwikkeling De Grift III). Hiermee ontstaat inzicht in de effecten van het 
plan op de geluidssituatie langs wegen nabij het plangebied. 
 
 
4.2 Uitgangspunten 

Voor het bepalen of er sprake is van gevlogen elders zijn verschillende wegvakken rond 
het plangebied onderzocht. De in deze akoestische analyse beschouwde wegvakken 
komen overeen met de getoetste wegvakken in het onderzoek luchtkwaliteit, zoals 
beschreven in hoofdstuk 5. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de beschouwde 
wegvakken en bijbehorende verkeersgegevens voor beide milieuonderzoeken. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd met het programma dBweg1. Dit programma rekent op basis 
van Standaard Rekenmethode I uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG 
2006). Hierna zijn de verschillende invoergegevens beschreven. De invoergegevens zijn 
bepaald op basis van het milieumodel Dalfsen en waarnemingen uit de fotodatabase van 
Cyclomedia. 
 
De geluidsbelasting is berekend op de gevel van een geluidgevoelige bestemming langs 
de betreffende wegvakken. Alle beschouwde geluidgevoelige bestemmingen zijn wo-
ningen. Langs het noordelijk deel van de Jagtlusterallee (wegvak 4) zijn geen geluidge-
voelige bestemmingen gelegen. Het beschouwen van de geluidsbelasting is daarom niet 
van toepassing. Voor alle woningen is gerekend op een waarneemhoogte van 4,5 meter. 
Deze waarneemhoogte wordt als representatief voor de gehele woning verondersteld. 
 
In tabel 4.3 is een opsomming van de uitgangspunten voor de akoestische analyse gege-
ven. De afstand van het harde oppervlak geeft de aanwezigheid van akoestisch harde, 
reflecterende gebieden aan. Hierbij kan gedacht worden aan wateroppervlakten en trot-
toirs. De objectfractie geeft de mate van reflectie van geluid door bebouwing aan de 
overzijde van het waarneempunt weer. Deze waarde varieert van onbebouwd gebied (0) 
tot volledig aaneengesloten bebouwing (1). 
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locatie 

maximum 

snelheid 

(km/h)

 

wegdek- 

verharding 

afstand 

gevel

 (m)

afstand hard 

oppervlak 

(m)

object-

fractie

correctie artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB)

1. N377 (west) 100 dichtasfaltbeton 48 8 0,0 -2 

2. N377 (midden) 70 dichtasfaltbeton 26 10 0,8 -2 

3. N377 (oost) 70 dichtasfaltbeton 20 10 0,8 -2 

4. Jagtlusterallee (noord) 50 dichtasfaltbeton n.v.t. n.v.t. 0,8 -5 

5. Jagtlusterallee (midden) 50 dichtasfaltbeton 20 3 0,8 -5 

6. Jagtlusterallee (zuid) 80 dichtasfaltbeton 10 3 0,8 -2 

7. De Grift 50 dichtasfaltbeton 20 10 0,8 -5 

8. Meeleweg (west) 50 dichtasfaltbeton 24 4 0,4 -5 

9. Meeleweg (midden) 50 dichtasfaltbeton 7 7 0,8 -5 

10. Meeleweg (oost) 50 dichtasfaltbeton 22 4 0,4 -5 

 
Tabel 4.3: Uitgangspunten akoestische analyse 

 
 
Correctie artikel 110g Wet geluidhinder 
In artikel 110g Wet geluidhinder is bepaald dat bij akoestisch onderzoek van wegver-
keerslawaai een correctie mag worden toegepast voor het in de toekomst stiller worden 
van het wagenpark. Voor toetsing aan de geluidsnormen, wordt op de geluidsbelasting 
een correctie toegepast van -2 dB voor wegen met een representatieve snelheid van  
70 km/h of meer en -5 dB voor de overige wegen. De in dit rapport gepresenteerde 
geluidsbelastingen zijn inclusief deze correctie. De gehanteerde correctie per wegvak is 
weergegeven in tabel 4.3. 
 
 
4.3 Resultaten en interpretatie 

De resultaten zijn gepresenteerd in tabel 4.4. Uit de tabel valt op te maken dat bij één 
locatie de geluidsbelasting (significant) toeneemt. Het betreft de situatie langs De Grift. 
Ten gevolge van het verkeer op De Grift is de geluidsbelasting in de autonome situatie, 
zonder de uitbreiding van het bedrijventerrein, 51 dB. Als gevolg van de uitbreiding van 
het bedrijventerrein neemt het aantal verkeersbewegingen en daarmee ook de geluids-
belasting toe. De geluidsbelasting langs De Grift in de plansituatie (na uitbreiding) be-
draagt 54 dB. De berekende toename is daarmee 3 dB. 
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locatie 

geluidsbelas-

ting autonome 

situatie 2020 

(dB)

geluidsbelas-

ting plan-

situatie 2020 

(dB) verschil (dB)

afgerond 

verschil (dB)

1. N377 (west) 59,14 59,41 +0,27 0 

2. N377 (midden) 62,56 62,68 +0,12 0 

3. N377 (oost) 64,93 65,01 +0,08 0 

4. Jagtlusterallee (noord) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
5. Jagtlusterallee (midden) 51,44 51,86 +0,42 0 

6. Jagtlusterallee (zuid) 62,11 62,40 +0,29 0 

7. De Grift 51,06 54,15 +3,09 +3 

8. Meeleweg (west) 43,99 44,03 n.v.t.* n.v.t.* 

9. Meeleweg (midden) 55,44 55,39 -0,05 0 

10. Meeleweg (oost) 48,05 48,02 -0,03 0 

* Geluidsbelasting plansituatie lager dan 48 dB 
 
Tabel 4.4: Geluidsbelastingen in autonome situatie en plansituatie (inclusief correctie  
               artikel 110g Wet geluidhinder 
 
 
Gesteld kan worden dat als gevolg van de uitbreiding van bedrijventerrein De Grift, de 
geluidsbelasting langs de weg De Grift significant toeneemt. Er is sprake van zogenaam-
de gevolgen elders van het plan. Langs de betreffende weg is één geluidsgevoelige 
bestemming gelegen. Het betreft de bedrijfswoning nabij de aansluiting van De Grift op 
de Jagtlusterallee, met adres Jagtlusterallee 21.  
De woning is gelegen op een bedrijfsterrein, waarbij je kunt verwachten dat er sprake zal 
zijn van bedrijvigheid. 
De toekomstige geluidsbelasting van 54 dB vanwege het wegverkeer is, gezien de aard 
van de omgeving (bedrijfsterrein) en het type woning (bedrijfswoning), geen bijzonder 
hoge geluidsbelasting te noemen. 
 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat bij akoestisch onderzoek de mogelijke ‘gevolgen 
elders’ van het plan in beeld gebracht dienen te worden. De Wet stelt echter geen eisen 
aan de toepassing van eventuele geluidsbeperkende maatregelen. In het kader van een 
goede ruimtelijke ordening kan de gemeente overwegen om wel of geen geluidsreduce-
rende maatregelen te treffen.  
In deze situatie langs De Grift is het realiseren van geluidsbeperkende maatregelen ech-
ter niet effectief en/of doelmatig. Het toepassen van geluidsreducerend asfalt ter hoogte 
van het kruispuntvlak is, door de optredende wringingskrachten van optrekkend en af-
remmend verkeer, niet goed mogelijk. Het meer kwetsbare stille asfalt zal naar verwach-
ting snel kapot worden gereden. Daarnaast zal het toepassen van geluidsafschermende 
constructies zoals een geluidswal of -scherm in deze stedelijke omgeving stedenbouw-
kundige bezwaren ontmoeten en naar verwachting niet doelmatig zijn. Het realiseren 
van een wal of scherm voor slechts een woning is relatief gezien een te grote investe-
ring. 
Om de bewoners tegemoet te komen kan de gemeente overwegen om voor de betref-
fende woning nader onderzoek naar aanwezige gevelwering te verrichten. Zo kan beoor-
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deeld worden of er, na de uitbreiding van bedrijventerrein De Grift, sprake is van een 
acceptabel binnenniveau (het geluidsniveau binnen de woning). Echter, ook dit onder-
zoek kent geen wettelijke verplichting. 
Formeel gezien vormt het wegverkeerslawaai geen belemmering voor de uitvoering van 
de plannen. 
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5 Effecten op luchtkwaliteit 

5.1 Wettelijk kader luchtkwaliteit 

De belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit is vastgelegd in 
hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. In deze paragraaf, ook wel bekend als de 
Wet luchtkwaliteit, is de basis gelegd voor een programmasystematiek voor maatregelen 
en projecten, dat geconcretiseerd is in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (het NSL).  
In het NSL is geborgd dat vanaf 1 januari 2015 aan de Europese grenswaarden voor stik-
stofdioxide (NO2). Tot dit moment heeft Nederland uitstel en vrijstelling (derogatie) ge-
kregen van de Europese unie om aan de grenswaarde voor stikstofdioxide te voldoen. 
 
Voor de toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen zijn, conform de Handreiking Rekenen 
aan Luchtkwaliteit2, in de praktijk drie normen van toepassing: 
■ jaargemiddelde concentratie NO2 (40 μg/m3); 
■ jaargemiddelde concentratie PM10 (40 μg/m3); 
■ aantal dagen overschrijding van de grenswaarde van de 24-uursgemiddelde concen-

tratie PM10 (maximaal 35 dagen per jaar >50 μg/m3). 
 
Rekening houdende met de verkregen derogatie dient iedere plek in Nederland op  
1 januari 2015 aan de grenswaarden van stikstofdioxide. De derogatietermijn voor fijn 
stof (PM10) is inmiddels verlopen. Overal in Nederland moet voldaan worden aan de norm 
van 40 μg/m3 voor fijn stof. 
 
Het plan in relatie tot het wettelijk kader 
In navolging van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan worden gesteld dat een 
ruimtelijke ontwikkeling vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit doorgang kan vinden, 
indien wordt voldaan aan één van de volgende punten: 
■ er is geen sprake van normoverschrijding; 
■ er is per saldo sprake van een verbetering (saldo-benadering); 
■ het project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit3; 
■ het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). 
 
De plannen voor de uitbreiding van bedrijventerrein De Grift zijn niet opgenomen in het 
NSL. Daarom is onderzocht wat de effecten van de plannen zijn op de luchtkwaliteit en of 
wordt voldaan aan de vigerende normen uit de Wet milieubeheer. 
 
 

                                                            
2  Handreiking Rekenen aan luchtkwaliteit, actualisatie 2011 van het Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu. 
3  Een plan draagt in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit indien de 

planbijdrage groter dan 1,2 μg/m3 is. Projecten met een bijdrage van 1,2 μg/m3 of lager zijn 
niet in betekenende mate (NIBM). 
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5.2 Uitgangspunten 

Zoals al beschreven komen de voor luchtkwaliteit getoetste wegvakken overeen met de 
in de akoestische analyse beschouwde wegvakken. In bijlage 2 is een overzicht gegeven 
van de beschouwde wegvakken en bijbehorende verkeersgegevens voor beide milieu-
onderzoeken. 
 
Het onderzoek luchtkwaliteit is uitgevoerd met het CAR II-model4, versie 10.0. Dit model 
rekent op basis van Standaard Rekenmethode I uit de Regeling beoordeling luchtkwali-
teit 2007. Hierna zijn de uitgangspunten voor het onderzoek luchtkwaliteit beschreven. 
 
Toetsjaren 
Voor alle beschouwde toetsjaren is gerekend met de verkeerscijfers voor het jaar 2020. 
Gerekend is op basis van de emissieparameters voor de toetsjaren 2011, 2015 en 2020. 
2011 is te beschouwen als de huidige situatie. 2015 is het jaar waarin moet worden vol-
daan aan de norm voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide. Het jaar 2020 is 
beschouwd als eindbeeld. Voor alle jaren is zowel de autonome als de plansituatie be-
schouwd, ook al zal de plansituatie in 2011 nog niet gerealiseerd zijn. Hiermee is een 
‘worst-case’-scenario aangehouden. 
 
Omgevingskenmerken 
De invoergegevens voor het onderzoek luchtkwaliteit zijn weergegeven in tabel 5.1. Het 
wegtype geeft de mate van bebouwing langs de weg weer. Het snelheidstype is een 
maat voor de doorstroming van het verkeer. De boomfactor geeft de aanwezigheid van 
enkele (1,00) tot veel (1,50) bomen weer. De gegevens zijn ontleend aan het milieu-
model Dalfsen en de fotodatabase Cyclomedia. De invoergegevens worden als represen-
tatief beschouwd voor het gehele wegvak. 
 

                                                            
4  CAR staat voor Calculation of Air pollution from Road traffic. 
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coördinaten Rijks-

driehoeksstelsel

 

 

locatie X Y wegtype snelheidstype boomfactor

 

1. N377 (west) 212.974 511.726

 

basistype 

snelweg 

algemeen 

 

1,25 

2. N377 (midden) 214.269 511.977 basistype buitenweg 1,00 

3. N377 (oost) 214.800 512.025 basistype buitenweg 1,00 

 

4. Jagtlusterallee (noord) 213.503 511.708

 

basistype 

doorstromend 

stadsverkeer 

 

1,50 

 

5. Jagtlusterallee (midden) 213.541 511.569

 

basistype 

doorstromend 

stadsverkeer 

 

1,50 

6. Jagtlusterallee (zuid) 213.589 511.445 basistype buitenweg 1,50 

 

7. De Grift 213.501 511.623

 

basistype 

normaal 

stadsverkeer 

 

1,00 

 

8. Meeleweg (west) 213.423 511.394

 

basistype 

normaal 

stadsverkeer 

 

1,50 

 

9. Meeleweg (midden) 213.644 511.520

 

basistype 

normaal 

stadsverkeer 

 

1,50 

 

10. Meeleweg (oost) 214.442 511.905

 

basistype 

normaal 

stadsverkeer 

 

1,25 

 
Tabel 5.1: Invoergegevens CAR II-model 
 
 
Zeezoutcorrectie 
Op de jaargemiddelde concentratie fijn stof mag een correctie voor zeezout worden 
toegepast. Voor de gemeente Dalfsen bedraagt deze correctie -4 μg/m3. Op het aantal 
overschrijdingsdagen van de etmaalgemiddelde concentratie zeezout is, voor heel  
Nederland, een correctie van -6 dagen van toepassing. De in deze rapportage gepresen-
teerde resultaten zijn allen inclusief zeezoutcorrectie. 
 
 
5.3 Resultaten en interpretatie 

5.3.1 Toetsjaar 2011 
Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide 
Voor het jaar 2011 is de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide weergegeven in 
tabel 5.2. De hoogst berekende concentratie bedraagt 26,2 μg/m3. Deze concentratie is 
berekend langs het westelijk deel van de N377 (wegvak 1). De concentratie stikstof-
dioxide neemt hier met 0,5 μg/m3 toe. De grootste toename is berekend langs De Grift 
(wegvak 7). De toename bedraagt hier 1,3 μg/m3. Langs alle wegvakken wordt voldaan 
aan de norm van 40 μg/m3. 
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locatie 

achtergrond-

concentratie 

(μg/m3)

concentratie 

autonoom 

(μg/m3)

concentratie 

plansituatie 

(μg/m3)

verschil 

(μg/m3)

1. N377 (west) 16,6 25,7 26,2 +0,5 

2. N377 (midden) 14,9 21,5 21,6 +0,1 

3. N377 (oost) 15,1 22,4 22,5 +0,1 

4. Jagtlusterallee (noord) 16,1 19,2 20,3 +1,1 

5. Jagtlusterallee (midden) 16,1 18,3 18,5 +0,2 

6. Jagtlusterallee (zuid) 16,1 18,4 18,6 +0,2 

7. De Grift 16,1 17,4 18,7 +1,3 

8. Meeleweg (west) 16,1 16,9 16,9 0,0 

9. Meeleweg (midden) 16,1 17,6 17,6 0,0 

10. Meeleweg (oost) 14,9 16,8 16,8 0,0 

 
Tabel 5.2: Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide, toetsjaar 2011 
 
 
Jaargemiddelde concentratie fijn stof 
De jaargemiddelde concentratie fijn stof is voor toetsjaar 2011 weergegeven in tabel 5.3. 
Uit de tabel valt op te maken dat langs alle wegvakken wordt voldaan aan de norm van 
40 μg/m3. De hoogst berekende concentratie bedraagt 18,7 μg/m3, langs het westelijk 
deel van de N377 (wegvak 1). De verschillen tussen de plansituatie en de autonome 
situatie zijn gering. De grootste toename bedraagt 0,2 μg/m3. Deze toename is berekend 
langs De Grift (wegvak 7). 
 
 

 

locatie 

achtergrond-

concentratie 

(μg/m3)

concentratie 

autonoom 

(μg/m3)

concentratie 

plansituatie 

(μg/m3)

verschil 

(μg/m3)

1. N377 (west) 17,7 18,7 18,7 0,0 

2. N377 (midden) 17,5 18,2 18,2 0,0 

3. N377 (oost) 17,5 18,3 18,3 0,0 

4. Jagtlusterallee (noord) 17,7 18,2 18,3 +0,1 

5. Jagtlusterallee (midden) 17,7 18,1 18,1 0,0 

6. Jagtlusterallee (zuid) 17,7 18,0 18,0 0,0 

7. De Grift 17,7 17,9 18,0 +0,2 

8. Meeleweg (west) 17,7 17,8 17,8 0,0 

9. Meeleweg (midden) 17,7 17,9 17,9 0,0 

10. Meeleweg (oost) 17,5 17,7 17,7 0,0 

 
Tabel 5.3: Jaargemiddelde concentratie fijn stof, toetsjaar 2011 
 
 
Aantal overschrijdingsdagen etmaalgemiddelde concentratie fijn stof 
In tabel 5.4 is het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalgemiddelde concentratie fijn 
stof gepresenteerd. De norm voor de etmaalgemiddelde concentratie (50 μg/m3) mag 
ten hoogste op 35 dagen per jaar overschreden worden. Uit de berekening blijkt dat er 
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op maximaal 5 dagen per jaar een overschrijding van de etmaalgemiddelde concentratie 
plaats vindt. De norm voor het aantal overschrijdingsdagen wordt dus niet overschreden. 
 
 

 

locatie 

aantal 

overschrijdingsdagen 

autonoom 

aantal 

overschrijdingsdagen 

plansituatie

verschil 

(dagen)

1. N377 (west) 5 5 0 

2. N377 (midden) 4 4 0 

3. N377 (oost) 4 4 0 

4. Jagtlusterallee (noord) 4 5 +1 

5. Jagtlusterallee (midden) 4 4 0 

6. Jagtlusterallee (zuid) 4 4 0 

7. De Grift 4 4 0 

8. Meeleweg (west) 4 4 0 

9. Meeleweg (midden) 4 4 0 

10. Meeleweg (oost) 4 4 0 

 
Tabel 5.4: Aantal overschrijdingsdagen etmaalgemiddelde concentratie fijn stof,  
               toetsjaar 2011 
 
 
5.3.2 Toetsjaar 2015 
Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide 
In 2015 dient te worden voldaan aan de norm van 40 μg/m3. voor de jaargemiddelde 
concentratie stikstofdioxide. Tot die tijd heeft Nederland uitstel en vrijstelling (derogatie) 
gekregen van de Europese Unie. De jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide is weer-
gegeven in tabel 5.5. 
 
 

 

locatie 

achtergrond-

concentratie 

(μg/m3)

concentratie 

autonoom 

(μg/m3)

concentratie 

plansituatie 

(μg/m3)

verschil 

(μg/m3)

1. N377 (west) 14,9 22,5 22,9 +0,4 

2. N377 (midden) 13,4 18,8 19,0 +0,2 

3. N377 (oost) 13,6 19,6 19,7 +0,1 

4. Jagtlusterallee (noord) 14,5 17,0 17,9 +0,9 

5. Jagtlusterallee (midden) 14,5 16,2 16,4 +0,2 

6. Jagtlusterallee (zuid) 14,5 16,3 16,4 +0,1 

7. De Grift 14,5 15,4 16,6 +1,1 

8. Meeleweg (west) 14,5 15,1 15,1 0,0 

9. Meeleweg (midden) 14,5 15,7 15,7 0,0 

10. Meeleweg (oost) 13,4 15,0 14,9 0,0 

 
Tabel 5.5: Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide, toetsjaar 2015 
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Uit de tabel valt op te maken dat in geen geval de norm van 40 μg/m3 overschreden 
wordt. De hoogst berekende concentratie bedraagt 22,9 μg/m3, langs het westelijk deel 
van de N377 (wegvak 1). De grootste concentratietoename is berekend langs De Grift. De 
concentratie stikstofdioxide neemt hier met 1,1 μg/m3 toe als gevolg van de uitbreiding 
van het bedrijventerrein.  
 
Jaargemiddelde concentratie fijn stof 
De jaargemiddelde concentratie fijn stof is voor 2015 weergegeven in tabel 5.6. Uit de 
tabel blijkt dat ook in 2015 langs geen van de beschouwde wegvakken de norm van  
40 μg/m3 wordt overschreden. De hoogst berekende concentratie bedraagt 18,0 μg/m3, 
langs het westelijk deel van de N377.  
 
 

 

locatie 

achtergrond-

concentratie 

(μg/m3)

concentratie 

autonoom 

(μg/m3)

concentratie 

plansituatie 

(μg/m3)

verschil 

(μg/m3)

1. N377 (west) 17,1 17,9 18,0 +0,1 

2. N377 (midden) 16,9 17,4 17,4 0,0 

3. N377 (oost) 16,9 17,5 17,5 0,0 

4. Jagtlusterallee (noord) 17,0 17,4 17,5 +0,1 

5. Jagtlusterallee (midden) 17,0 17,3 17,3 0,0 

6. Jagtlusterallee (zuid) 17,0 17,2 17,2 0,0 

7. De Grift 17,0 17,1 17,3 +0,2 

8. Meeleweg (west) 17,0 17,1 17,1 0,0 

9. Meeleweg (midden) 17,0 17,2 17,2 0,0 

10. Meeleweg (oost) 16,9 17,1 17,1 0,0 

 
Tabel 5.6: Jaargemiddelde concentratie fijn stof, toetsjaar 2015 
 
 
Aantal overschrijdingsdagen etmaalgemiddelde concentratie fijn stof 
In tabel 5.7 is het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalgemiddelde concentratie fijn 
stof in 2015 weergegeven. Uit de tabel valt op te maken dat in 2015 op 3 tot 4 dagen per 
jaar de etmaalgemiddelde concentratie fijn stof wordt overschreden. Hiermee wordt ruim 
aan de norm van 35 overschrijdingsdagen voldaan. Er is geen verschil berekend tussen 
de autonome situatie en de plansituatie. 
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locatie 

aantal 

overschrijdingsdagen 

autonoom 

aantal 

overschrijdingsdagen 

plansituatie

verschil 

(dagen)

1. N377 (west) 4 4 0 

2. N377 (midden) 3 3 0 

3. N377 (oost) 3 3 0 

4. Jagtlusterallee (noord) 3 3 0 

5. Jagtlusterallee (midden) 3 3 0 

6. Jagtlusterallee (zuid) 3 3 0 

7. De Grift 3 3 0 

8. Meeleweg (west) 3 3 0 

9. Meeleweg (midden) 3 3 0 

10. Meeleweg (oost) 3 3 0 

 
Tabel 5.7: Aantal overschrijdingsdagen etmaalgemiddelde concentratie fijn stof,  
               toetsjaar 2015 
 
 
5.3.3 Toetsjaar 2020 
Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide 
Voor het eindbeeld 2020 is de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide opgenomen in 
tabel 5.8. De hoogst berekende concentratie stikstofdioxide bedraagt 16,5 μg/m3 in de 
plansituatie. Deze concentratie is berekend langs het westelijk deel van de N377. Langs 
alle wegvakken wordt aan de norm voldaan. De grootste toename bedraagt 0,6 μg/m3. 
Deze toename is berekend langs de Jagtlusterallee (noordelijk deel, wegvak 4) en langs 
De Grift (wegvak 7).  
 
 

 

locatie 

achtergrond-

concentratie 

(μg/m3)

concentratie 

autonoom 

(μg/m3)

concentratie 

plansituatie 

(μg/m3)

verschil 

(μg/m3)

1. N377 (west) 11,5 16,2 16,5 +0,3 

2. N377 (midden) 10,6 13,8 13,9 +0,1 

3. N377 (oost) 10,6 14,2 14,3 +0,1 

4. Jagtlusterallee (noord) 11,2 12,7 13,3 +0,6 

5. Jagtlusterallee (midden) 11,2 12,3 12,4 +0,1 

6. Jagtlusterallee (zuid) 11,2 12,3 12,4 +0,1 

7. De Grift 11,2 11,8 12,4 +0,6 

8. Meeleweg (west) 11,2 11,6 11,6 0,0 

9. Meeleweg (midden) 11,2 11,9 11,9 0,0 

10. Meeleweg (oost) 10,6 11,5 11,5 0,0 

 
Tabel 5.8: Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide, toetsjaar 2020 
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Jaargemiddelde concentratie fijn stof 
In tabel 5.9 is de jaargemiddelde concentratie fijn stof in 2020 gepresenteerd. Uit de 
tabel valt op te maken dat ook in 2020 aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof wordt 
voldaan. De verschillen tussen de autonome situatie en de plansituatie zijn gering. 
 
 

 

locatie 

achtergrond-

concentratie 

(μg/m3)

concentratie 

autonoom 

(μg/m3)

concentratie 

plansituatie 

(μg/m3)

verschil 

(μg/m3)

1. N377 (west) 15,9 16,6 16,6 0,0 

2. N377 (midden) 15,8 16,2 16,2 0,0 

3. N377 (oost) 15,7 16,2 16,2 0,0 

4. Jagtlusterallee (noord) 15,8 16,1 16,3 +0,2 

5. Jagtlusterallee (midden) 15,8 16,1 16,1 0,0 

6. Jagtlusterallee (zuid) 15,8 16,0 16,0 0,0 

7. De Grift 15,8 15,9 16,0 +0,1 

8. Meeleweg (west) 15,8 15,9 15,9 0,0 

9. Meeleweg (midden) 15,8 15,9 15,9 0,0 

10. Meeleweg (oost) 15,8 16,0 16,0 0,0 

 
Tabel 5.9: Jaargemiddelde concentratie fijn stof, toetsjaar 2020 
 
 
Aantal overschrijdingsdagen etmaalgemiddelde concentratie fijn stof 
Het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalgemiddelde concentratie fijn stof is gepre-
senteerd in tabel 5.10. Hieruit valt op te maken dat zowel in de autonome als in de plan-
situatie langs alle wegvakken 2 overschrijdingsdagen per jaar verwacht worden. Hiermee 
wordt voldaan aan de norm van 35 dagen. 
 
 

 

locatie 

aantal 

overschrijdingsdagen 

autonoom 

aantal 

overschrijdingsdagen 

plansituatie

verschil

(dagen)

1. N377 (west) 2 2 0 

2. N377 (midden) 2 2 0 

3. N377 (oost) 2 2 0 

4. Jagtlusterallee (noord) 2 2 0 

5. Jagtlusterallee (midden) 2 2 0 

6. Jagtlusterallee (zuid) 2 2 0 

7. De Grift 2 2 0 

8. Meeleweg (west) 2 2 0 

9. Meeleweg (midden) 2 2 0 

10. Meeleweg (oost) 2 2 0 

 
Tabel 5.10: Aantal overschrijdingsdagen etmaalgemiddelde concentratie fijn stof,  
                 toetsjaar 2020 
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5.4 Conclusie 

Uit het onderzoek luchtkwaliteit is gebleken dan in alle toetsjaren, langs alle beschouw-
de wegvakken wordt voldaan aan de normen voor de jaargemiddelde concentratie stik-
stofdioxide, de jaargemiddelde concentratie fijn stof en het aantal overschrijdingsdagen 
van de etmaalgemiddelde concentratie fijn stof. Geconcludeerd kan worden dat de lucht-
kwaliteit geen belemmering vormt voor de uitvoering van de plannen voor bedrijventer-
rein De Grift. Er kan een beroep worden gedaan op artikel 5.16 lid 1 onder a van de Wet 
milieubeheer. Hierin is bepaald dat een ruimtelijke ontwikkeling doorgang kan vinden, 
indien het project niet leidt tot een overschrijding van een grenswaarde. 
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6 Conclusies 

6.1 Verkeerseffecten 

■ De uitbreiding van De Grift III (15 ha netto, circa 550 arbeidsplaatsen) heeft een toe-
name van (vracht)verkeer tot gevolg. In de bijgevoegde pdf is aangegeven wat het 
planeffect is van De Grift III. Uitbreiding van De Grift zorgt primair voor meer verkeer 
op de N377, de Jagtlusterallee en De Grift (de westelijke ontsluitingsweg van het be-
drijventerrein). 

■ De Jagtlusterallee en De Grift (beide gemeentelijke wegen) zijn in voldoende mate 
ingericht om de verkeerstoename goed op te vangen. De Jagtlusterallee is in het GVVP 
Dalfsen aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg (type B) binnen de bebouwde kom 
met een snelheidsregime van 50 km/h, een rijbaanbreedte van 6,50-7,00 meter en 
voorzien van fiets(suggestie)stroken. De maximaal aanvaardbare intensiteit op dit 
soort wegen is 5.000 tot 8.000 motorvoertuigen per etmaal. De intensiteit op de Jagt-
lusterallee (tussen aansluiting N377 en De Grift) na uitbreiding van De Grift III blijft 
hier nog onder (circa 4.600 mvt/etm). De Grift (de westelijke ontsluitingsweg van het 
bedrijventerrein) is in het GVVP aangemerkt als erftoegangsweg binnen de bebouwde 
kom. De feitelijke inrichting van deze weg is echter vergelijkbaar met de Jagtlusteral-
lee: snelheidsregime 50 km/h, brede rijbaan (7,00 m), maar zonder fietssuggestie-
stroken. Een dergelijke inrichting is voldoende om de verdubbeling van de verkeersin-
tensiteit (tot circa 3.200 mvt/etm na uitbreiding van De Grift III) op een goede manier 
op te vangen. Vanuit veiligheidsoogpunt (ook in de confrontatie vrachtauto-fiets-
verkeer) zou overwogen kunnen worden om het snelheidsregime terug te brengen tot 
30 km/h. 

■ De rotonde N377-Jagtlusterallee heeft in zijn huidige vormgeving (enkelstrooks) vol-
doende capaciteit om het verkeer na uitbreiding van De Grift III goed en veilig af te 
wikkelen. De maximale verzadigingsgraad blijft met 0,73 (avondspits) onder de kri-
tische grens van 0,80 en de gemiddelde wachttijd blijft met maximaal 9 seconden/ 
pae ver beneden de kritische grens van 50 seconden/pae (pae = personenauto-
equivalenten). 

 
 
6.2 Milieueffecten 

Akoestische analyse 
Voor tien wegvakken op en rond bedrijventerrein De Grift is de geluidssituatie be-
schouwd. Hierbij is onderzocht of de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer 
significant toeneemt als gevolg van de plannen, ten opzichte van de autonome situatie 
(zonder ontwikkeling van De Grift III). Van een significante stijging is sprake wanneer de 
geluidsbelasting met 2 dB of meer toeneemt. Een stijging van dergelijke omvang is 
waarneembaar. 
Uit de akoestische analyse is gebleken dat voor 9 wegvakken geen significante geluids-
belasting verwacht hoeft te worden. Langs één wegvak is sprake van ‘gevolgen elders’. 
De geluidsbelasting neemt hier significant toe als gevolg van de plannen. Het betreft de 
geluidssituatie langs de weg De Grift. De te verwachten geluidstoename ten gevolge van 
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het weverkeer in de plansituatie bedraagt 3 dB ten opzichte van de autonome situatie. 
Gezien de aard van de omgeving (bedrijfsterrein) en de daarbij te verwachten hogere 
bedrijvigheid, kan gesteld worden dat een geluidsbelasting van 54 dB geen uitzonderlijke 
situatie vormt.  
 
De Wet geluidhinder stelt geen verplichtingen aan de eventuele toepassing van geluids-
reducerende maatregelen. Wel kan de gemeente overwegen om in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening geluidsreducerende maatregelen te treffen. Het toepassen 
van geluidsbeperkende maatregelen zoals geluidsreducerend asfalt of het plaatsen van 
geluidsschermen zijn in deze situatie onvoldoende effectief of niet doelmatig.  
De gemeente kan overwegen om voor de betreffende woning nader onderzoek naar de 
aanwezige gevelwering verrichten. Zo kan beoordeeld worden of er, na de uitbreiding 
van bedrijventerrein De Grift, nog sprake is van een acceptabel binnenniveau (het ge-
luidsniveau binnen de woning). Echter, ook dit onderzoek kent geen wettelijke verplich-
ting. 
 
Onderzoek luchtkwaliteit 
In geen van de toetsjaren zijn normoverschrijdingen geconstateerd. De luchtkwaliteit 
vormt dus geen belemmering voor de uitvoering van de plannen. Er kan een beroep 
worden gedaan op artikel 5.16, lid 1 onder A van de Wet milieubeheer. Hierin is bepaald 
dat een ontwikkeling doorgang kan vinden indien het project niet leidt tot overschrijdin-
gen van een grenswaarde. 
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Bijlage 1 Modelplots 
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Company Goudappel Coffeng BV

Effect (x100) plan De Grift III, etmaal 2020
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Bijlage 2 Verkeersgegevens milieuonderzoeken 

Beschouwde wegvakken 
Ten behoeve van de milieuonderzoeken zijn diverse wegvakken gekozen waarlangs op 
doorsnedenniveau de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit is berekend. Op basis van het 
verkeersmodel zijn in beginsel de invalswegen van het bedrijventerrein gekozen. Daar-
naast is ook de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit langs de N377 berekend omdat dit 
de weg met de hoogste verkeersintensiteiten is, nabij het plangebied.  
Conform de Handreiking Rekenen aan luchtkwaliteit (actualisatie 2011) wordt veronder-
steld dat op verder afgelegen wegen geen significante milieueffecten zullen optreden. 
Indien langs alle wegen in het plangebied aan de normen wordt voldaan, kan worden 
aangenomen dat ook bij wegen die verder weg zijn gelegen aan de normen wordt vol-
daan. Figuur B2.1 geeft een overzicht van de beschouwde wegvakken. De bijbehorende 
verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel B2.1. De nummering in de figuur komt 
overeen met de nummering in de tabel. 
 

 
 

Figuur B2.1: Onderzoekslocaties akoestiek en luchtkwaliteit (kaart: Cyclomedia) 
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weekdaggemiddelde  

verkeersintensiteiten 

aandeel  

vrachtverkeer 

gemiddeld uurpercentage ten opzichte van 

etmaal 

 

 

 

 

wegvak 

autonome 

situatie 2020 

(mvt/etm) 

plansituatie 

2020 

(mvt/etm)

middelzwaar 

(%)

zwaar

(%)

dagperiode

07.00-19.00 

uur (%/u)

avondperiode 

19.00-23.00 

uur (%/u) 

nachtperiode 

23.00-07.00 

uur (%/u)

1. N377 (west) 10.828 11.542 8 7 6,8 2,9 0,8 

2. N377 (midden) 8.724 8.985 9 8 6,8 2,9 0,8 

3. N377 (oost) 10.258 10.444 9 7 6,8 2,9 0,8 

4. Jagtlusterallee (noord) 2.897 4.031 6 6 6,7 3,3 0,8 

5. Jagtlusterallee (midden) 2.600 2.863 4 4 6,7 3,3 0,8 

6. Jagtlusterallee (zuid) 3.407 3.645 5 2 7,0 3,0 0,6 

7. De Grift 1.376 2.803 7 6 6,7 3,3 0,8 

8. Meeleweg (west) 644 651 9 4 7,0 3,0 0,6 

9. Meeleweg (midden) 1.101 1.090 7 6 6,7 3,3 0,8 

10. Meeleweg (oost) 1.245 1.236 7 6 6,7 3,3 0,8 

 
Tabel B2.1: Verkeerscijfers milieuonderdelen 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De gemeente Dalfsen wil het bedrijventerrein De Grift in Nieuwleusen uitbreiden. Bedrijventer-

rein De Grift III is een uitbreiding van in totaal 25 ha. De gemeente heeft Grontmij gevraagd om 

voor het bestemmingsplan een waterhuishoudings- en rioleringsplan op te stellen. Het doel van 

dit rapport is om het hemel- en vuilwatersysteem uit te werken waarna het als basis kan dienen 

voor het bestek.  

 

Figuur 1.1 Overzicht plangebied 

 
 
1.2 Opbouw rapport 

In hoofdstuk twee is een korte toelichting gegeven op het bestaande watersysteem van het 

plangebied. Vervolgens is in hoofdstuk drie de detaillering van de waterhuishouding en riolering 

weergegeven. In bijlage 1 is het ontwerp op tekening weergegeven. 

Plangrens De Grift III 
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2 Gebiedsbeschrijving 

2.1 Watersysteem 

Het plangebied heeft in de huidige situatie een landbouwfunctie. Er loopt een hoofdwatergang 

vanaf de Meeleweg naar het noorden. Deze watergang voert af op de watergang gelegen in het 

verlengde van de G.W. van Marleweg naar De Grift. Beide watergangen liggen in hetzelfde 

peilgebied en hebben een zomerpeil van 0,45 m + NAP en een winterpeil van 0,20 m + NAP. 

Ten noorden van het plangebied ligt de Dedemsvaart. Het zomerpeil van de Dedemsvaart ligt 

op 1,40 m + NAP en het winterpeil op 1,10 m + NAP.  

 

In het kader van het bestemmingsplan zal de hoofdwatergang vanaf de Meeleweg naar het 

zuidwesten moeten worden verlegd.  

 

Figuur 2.1 Huidig watersysteem 

 
 
2.2 Grondwaterstanden 

Van een aantal peilbuizen in de omgeving heeft Waterschap Groot Salland grondwaterstanden 

over een meerjarige periode opgenomen. Daarnaast is ten behoeve van het bestemmingsplan 

De Grift III een extra peilbuis geplaatst. In tabel 2.1 zijn de optredende grondwaterstanden in 

meters + NAP weergegeven, in figuur 2.2 zijn de locaties van de peilbuizen te zien.  

 

Tabel 2.1 Grondwaterstandgegevens  in m t.o.v. NAP 

Peilbuis Maaiveld Periode Gemiddeld gws GHG GLG 

21HL0017 1,24 1998-2008 0,45 0,57 0,34 

23HG031A 2,25 1998-2008 1,02 1,18 0,87 

Grift 2007 1,65 Januari 2007 - 0,98  - 

 

Door de aanwezigheid van watergangen in het plangebied en de aangegeven waterpeilen, 

wordt de grondwaterstand in het plangebied op circa NAP +0,60 m geschat. Richting de De-

demsvaart kan de grondwaterstand oplopen tot circa NAP +1,0 m.  

Greppel /sloot 

Hoofdwatergang 

Te verleggen  
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Figuur 2.2 Locaties peilbuizen 

 
 
2.3 Maaiveldhoogtes 

De huidige maaiveldhoogtes zijn ingemeten. In figuur 2.3 is een aantal maaiveldhoogtes weer-

gegeven. Enkele hoogtes zijn geschat op basis van de Algemene Hoogtekaart Nederland. Het 

bestaande bedrijventerrein ‘De Grift I’ is op NAP +2,25 m aangelegd. 

 

Figuur 2.3 Maaiveldhoogtes 

 

Plangrens De Grift III 

Peilbuis 

21HL0017   

Grift 2007 

+ 0,99  

+ 1,40 

+ 2,11 

+ 1,50 

(geschat) 

+ 1,70 

(geschat) 

+ 2,25 
+ 2,25 

+ 1,50 

+ 2,25 

+ 1,25 

+ 2,00 

21HG031A 
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3 Detaillering hemel- en vuilwatersysteem 

3.1 Opzet hemel- en vuilwatersysteem 

In overleg met Waterschap Groot Salland en de gemeente Dalfsen is afgesproken om een ver-

beterd gescheiden rioolplus systeem (VGS+) toe te passen voor het bedrijventerrein. Bij een 

VGS+ systeem wordt alleen het vuile regenwater (first flush) en de bergingsinhoud na afloop 

van een regenbui afgevoerd naar de zuivering. Dit moet gebeuren door middel van een stu-

ringsmechanisme in de rwa-pomp. De vuil- en regenwaterpomp voeren af op het bestaande 

verbeterd gescheiden stelsel (VGS) van de Grift I. De pompcapaciteit van dit stelsel blijft onver-

anderd. Geaccepteerd wordt dat de bestaande pompovercapaciteit hierdoor zal afnemen en 

hemelwater eerder zal overstorten op oppervlaktewater.  

Het hemelwaterriool heeft een overloop op twee bergingsvijvers in het plangebied. De vijvers 

voeren vertraagd af op de hoofdwatergang van het waterschap.  

 

Het toepassen van een infiltratietransportriool is hier niet aan de orde. De optredende grondwa-

terstanden in combinatie met de vereiste diameters, hoogteligging en overstortdrempel(s) ma-

ken het functioneren van het systeem (zowel hydraulisch als de infiltrerende werking) onmoge-

lijk. 

 
3.2 Toekomstige weghoogtes 

Voor het bepalen van de weghoogtes gelden de volgende algemene randvoorwaarden: 

• aansluiten op bestaande wegen in de aanliggende gebieden; 

• voldoen aan geldende ontwaterings- en droogleggingsnormen:  

° ontwatering wegen: grondwaterstand 0,7 m -mv;  

° drooglegging van 1,2 m; 

• (grond)wateroverlast op particulier terrein dient voorkomen te worden; 

• streven is grondwaterneutraal bouwen; 

• de weg dient lager te liggen dan het omliggende maaiveld. 
 

Geadviseerd wordt om de wegen vanaf de Dedemsvaart op NAP +2,25 m aan te leggen en de-

ze vervolgens af te laten lopen tot circa NAP +1,65 m nabij de Meeleweg. In bijlage 1 zijn de 

toekomstige hoogtes weergegeven.  

 
3.2.1 Vloerpeil 

Om een goede vuilwaterafvoer vanaf de bedrijvenpanden naar het openbare riool te realiseren 

wordt een vloerpeil geadviseerd die ten minste 0,30 m boven de kruin van de weg komt te lig-

gen. De kruin van de weg is hier gedefinieerd als het hoogste punt van de rijbaan.  

 
3.3 Ontwerp rwa-riolering 

Het rwa-stelsel bestaat uit circa 1.870 m riolering met twee overlopen op een bergingsvijver.  

Gehanteerde uitgangspunten bij het ontwerp van het regenwaterriool zijn: 

• minimale dekking van 1,10 m-mv; 

• maximale putafstanden 85 m; 

• hydraulische afvoercapaciteit berekend op bui 08 van de Leidraad riolering; 

• het afvoerend verhard oppervlak aangesloten op het regenwaterriool bedraagt 13,58 ha.  
(80% van het uitgeefbare terreinoppervlak en de openbare verhardingen, zijn als verhard 

beschouwd); 

• berging in het rwa-stelsel circa 4 mm. 
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3.3.1 Hydraulisch functioneren 

Het rwa-riool is hydraulisch doorgerekend met het programma Sobek Urban. Het stelsel moet 

een bui 08 van de Leidraad Riolering kunnen verwerken zonder dat water op straat ontstaat.  

De rekenuitvoer van de hydraulische berekening is in bijlage 2 weergegeven. In de figuur zijn 

tevens de locatie van de bergingsvijver weergegeven en de verdeling van het verhard opper-

vlak. 

 

De maximaal benodigde diameter om het stelsel hydraulisch te laten voldoen bedraagt Ø 1.000 

mm. De overlopen hebben een drempelhoogte van NAP + 0,80 m met een drempellengte van 

2,50 m. 

 

Figuur 3.2 Resultaat hydraulische berekening 
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Figuur 3.3 Lengte profiel maximaal optredend waterniveau traject put tot overloop  

 
 
3.3.2 Pompput 

De pompput wordt uitgevoerd met gescheiden pompkelders, één voor het vuilwater en één voor 

het regenwater. In elk compartiment wordt een pomp geïnstalleerd. 

De regenwaterpomp moet zodanig functioneren dat alleen de first flush wordt afgevoerd naar 

het bestaande vuilwaterriool van De Grift I. De first flush betreft hier het eerste vuile regenwater 

wat bij het begin van een regenbui tot afstroming komt. Na een regenbui zal het stelsel nog 

moeten worden leeggepompt om bij een volgende bui weer optimaal te kunnen functioneren.  

 

In overleg met het waterschap en de gemeente zal de opstelling van de pompput nader moeten 

worden uitgewerkt. Daarbij speelt de pompopstelling (sturingsmechanisme) voor het regenwa-

terriool een belangrijke rol. Door het waterschap wordt voorgesteld om de regenwaterpomp ge-

durende de overstorting uit te zetten en deze pas weer aan te zetten op het moment dat het 

regenwaterstelsel van de Grift I is leeggepompt.  

In paragraaf 3.5 wordt nader ingegaan op de afvoerdebieten. 

 
3.4 Ontwerp bergingsvijvers 
3.4.1 Benodigde ruimte 

Gehanteerde uitgangspunten bij het berekenen van de benodigde ruimte voor berging in het 

oppervlaktewater zijn: 

• de zone moet een 1/100-neerslagsituatie + 10% voor klimaatsontwikkeling kunnen bergen; 

• er geldt een landelijke afvoer van 1,2 l/sec/ ha over het bruto oppervlak; 

• de drooglegging bedraagt 1,20 m (waterpeil 0,45 m + NAP maaiveld 1,65 m + NAP); 

• afvoerend verhard oppervlak: 

° 13,58 ha via het regenwaterriool op de bergingsvijvers; 

° 0,41 ha rechtstreeks afvoer op één van de bergingsvijvers; 

• bruto oppervlak van 22,81 ha ( = 24,79 ha - 1,98 ha particuliere ontwikkeling “Heetebrij”). 
 

Uit het bergingsmodel Gronam blijkt in een 1/100-neerslagsituatie een peilstijging op te treden 

van 1,10 m bij wateroppervlak van 0,73 ha (10 cm waking).  

 

De toegestane vertraagde afvoer bedraagt 27,4 l/sec of te wel 99 m
3
/h (22,8 ha * 1,2 l/sec/ha).  

Hydraulisch verhang 
maaiveld 
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Voorgesteld wordt een knijpleiding van Ø 200 mm toe te passen. Deze leiding zal bij een piek-

bui voor een opstuwing van circa 1,10 m kunnen zorgen. Een verlaagd talud op 1,10 m boven 

het waterpeil (NAP + 1,55 m) dient als noodoverloop naar de hoofdwatergang van het Water-

schap Groot Salland. 

 

In bijlage 1 is de bergingszone op tekening weergegeven. De bergingsberekening is in bijlage 3 

weergegeven.  

 
3.4.2 Inrichtingseisen 

De bergingsvijvers vormen straks een onderdeel van het watersysteem en zullen daarom in 

beheer komen bij het waterschap. Uitgangspunt daarbij is ook dat het onderhoud door hen zal 

worden gepleegd. Voor de inrichting en manier van onderhoud wordt door het waterschap het 

volgende voorgesteld: 

• Een obstakelvrije onderhoudsroute van 5 m breed rondom de vijvers, ten behoeve van het 
onderhoud (vanaf de kant); 

• Het toepassen van een onderwatertalud van 1:4 en een bovenwatertalud van 1:2. In de 
praktijk betekent dit dat op de grens van nat en droog, het talud van 1:4 zal moeten worden 

voortgezet. Dit ten behoeve van de vegetatieontwikkeling; 

• Er zal een relatief smalle natuurvriendelijke oever / opgaande begroeiing ontstaan die ex-
tensief door het waterschap onderhouden zal worden; 

• Diepte van de bergingsvijver aflopend tot 1,30 m; 

• Op de locaties waar een lozing vanuit het hemelwaterstelsel plaatsvindt, dient bij voorkeur 
een plas/dras-situatie te worden gerealiseerd. Deze dient als bodempassage voor het af-

stromende hemelwater, zodat eventuele verontreinigingen worden afgevangen. 

 
3.5 Ontwerp vuilwaterriool 

Voor de Grift III geldt dat niet onder vrijverval op het bestaande vuilwaterriool van de Grift kan 

worden aangesloten. De afstand tot aan het lozingspunt is te groot om onder vrijverval aan te 

sluiten, rekening houdend met een dekkingseis van 1,20 m-mv.  

Het afvalwater zal afvoeren naar een opvoergemaal waarna het inprikt in de bestaande dwa-put 

NGR35D. In bijlage 1 is het vuilwaterontwerp op tekening weergegeven. 

 

Voor het ontwerp van het vuilwaterstelsel wordt gebruik gemaakt van onderstaande uitgangs-

punten en richtlijnen:  

• minimale buisafmeting is pvc ∅ 200 mm; 

• een minimale dekking op de buis van 1,20 - 1,30 m; 

• bodemverhang beginriolen 4‰, eindriolen 2‰; 

• afvoer bedrijven 0,5 m3
/(h*ha) (‘droge’ bedrijven). 

 

Aanvullende aandachtpunten voor bedrijventerrein de Grift III: 

• Bedrijven die een verhoogd risico op verontreinigd hemelwater met zich meebrengen dienen 
het hemelwater op eigen terrein te bufferen. Vervolgens kan met een pomp van 0,3 mm/h 

afgevoerd worden op het vuilwaterstelsel; 

• Het hemelwater van laad- en losplaatsen worden ter plaatse gebufferd en vervolgens met 
een pomp van 0,3 mm/h afgevoerd naar het vuilwaterstelsel. 

 

In bijlage 1 is het ontwerp van het vuilwaterriool weergegeven.  

 
3.6 Afvalwaterhoeveelheden 

Vooralsnog wordt de te verwerken afvalwaterhoeveelheid van de Grift III op 12,4 m
3
/h geschat. 

Hier is uitgegaan van een totaal bruto terreinoppervlak van 24,8 ha (inclusief de particuliere ont-

wikkeling).  

Het opvoergemaal ‘De Grift III’ prikt via een persleiding in op het vuilwaterstelsel van het be-

staande bedrijventerrein De Grift (verbeterd gescheiden stelsel). De huidige pompcapaciteit van 

de Grift bedraagt circa 57 m
3
/h (Flyght 3027.180, waaier 485 met dubbele pompopstelling van 

beide 57 m
3
/h). Het waterschap heeft aangegeven dat deze pompcapaciteit niet wijzigt.  
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Gevolg is dat de beschikbare pompovercapaciteit ten tijde van het verpompen van de first flush 

kleiner wordt (zie tabel 3.2). 

 

In overleg met het waterschap en de gemeente zal de pompcapaciteit en daarmee de beschik-

bare poc van De Grift III moeten worden vastgesteld. In tabel 2.3 is een voorstel gedaan van de 

benodigde pompcapaciteit van De Grift III. 

 

Tabel 3.2  Afvalwaterhoeveelheden 

Bemalingsgebied dwa 

(in m
3
/h) 

poc 

(in m
3
/h) 

RWA-capaciteit 

(in m
3
/h) 

Huidige situatie    

De Grift I 12,0 39,5 (0,45 mm/h) 51,5 

De Grift II 1,1 5,0 (0,94 mm/h)
1)
 6,1 

Hoofdgemaal de Grift 13,1  43,7 (57,6 geïnstalleerd)  

Toekomstig tijdens first-flush    

De Grift I 12,0 12,2 (0,14 mm/h) 24,2 

De Grift II 1,1  5,0 (0,94 mm/h) 6,1 

De Grift III 12,4 14,9  (0,11 mm/h) 27,3 

Totaal hoofdgemaal 25,5  57,6 

Toekomstig na first-flush    

De Grift I 12,0 27,1 (0,30 mm/h) 39,1  

De Grift II 1,1  5,0 (0,94 mm/h) 6,1 

De Grift III 12,4 0,0 (0,0 mm/h) 12,4 

Totaal hoofdgemaal (tijdens first-flush) 25,5 32,6 57,6 
1)
 betreft vervuild regenwater uit de laad- en losplaats 

 

In bijlage 4 zijn de rioleringsgegevens in een aantal kenmerkenbladen opgenomen. 

 
3.7 Compensatie voor De Grift I 

Het waterschap Groot Salland heeft de gemeente gevraagd na te gaan wat de mogelijkheden 

zijn om de overstorthoeveelheden op de Dedemsvaart te beperken. Het betreft hier de over-

stortlocaties van De Grift I. 

 

In bijlage 5 is dit nader uitgewerkt. 

 
3.8 Overige waterhuishoudkundige aspecten 

Met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte van het bedrijventerrein geldt het volgen-

de: 

De gemeente Dalfsen heeft een gecertificeerd duurzaam beheer van de eigen terreinen met de 

Barometer Duurzaam Terreinbeheer. In 2009 heeft Dalfsen hiervoor het bronzen certificaat ge-

haald. De ambitie is om dit blijvend te verbeteren. 

 

Zoals aangegeven op de rioleringsplantekening van bijlage 1, wordt de bestaande hoofdwater-

gang in westelijke richting verplaatst. In figuur 3.4 is het benodigde profiel weergegeven. 
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Figuur 3.4 Profiel hoofdwatergang 

 
 

Vanwege de extra aanvoer vanuit De Grift III is de capaciteit van de hoofdwatergang ten noor-

den van de Meeleweg, voor een deel te klein. De bestaande duikers binnen dit tracé dienen 

waar nodig te worden vergroot van 600 mm naar 800 mm. Er is met name een lange duiker be-

nodigd voorlangs de Meeleweg 82 en 84. 

 

De greppel op de grens van De Grift I en III, wordt voor een deel gedempt. Het deel van de 

greppel dat wordt gebruikt als afvoer ten behoeve van het perceel Westerman, blijft behouden.  

 

Het niet doorgaan van de ontwikkeling Heetebrij maakt het noodzakelijk om, de bestaande 

greppel aan de westzijde van het perceel te verbreden en te verdiepen (zie bijlage 1). Dit omdat 

het maaiveld ter plaatse niet zal worden opgehoogd, en op een lager niveau blijft liggen. Over-

last door afstromend water moet worden voorkomen. Met behulp van de verdiepte greppel kan 

overtollig water in dat geval worden afgevoerd. 
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  Netwerk 

  Gebruikte sufhyd                   : \Sobek\sufhyd\CK_156_De Grift III.hyd 

  Sufhyd geïmporteerd op             : 5-9-2008 15:52:14 
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  - - - - - - - - - - - - - DUUR SIMULATIE EN AFVOEREND OPPERVLAK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

  tijdstip begin simulatie                   01-01-95 00:00:00 

  tijdstip einde simulatie                   01-01-95 02:00:00 

  totale duur simulatie                      7200 [s]  / 2,0 [h] 

  tijdstap uitvoer                           60 [s] 

  gehanteerde gebeurtenis                    \SOBEK\FIXED\STNBUI08.BUI 

  totale neerslag                            19,80 [mm] 

 

  Flow module: 

  Totaal afvoerend oppervlak (NWRW inloop)          13,5721 [ha] 

  gesloten verhard uitgestrekt                       0,0000 [ha] 

  gesloten verhard vlak                              0,0000 [ha] 

  gesloten verhard hellend                           6,9433 [ha] 

  open verhard uitgestrekt                           0,0000 [ha] 

  open verhard vlak                                  0,0000 [ha] 

  open verhard hellend                               0,0000 [ha] 

  daken uitgestrekt                                  0,0000 [ha] 

  daken vlak                                         0,0000 [ha] 

  daken hellend                                      6,6288 [ha] 

  onverhard uitgestrekt                              0,0000 [ha] 

  onverhard vlak                                     0,0000 [ha] 

  onverhard hellend                                  0,0000 [ha] 

 

  Rainfall Runoff module: 

  afvoerend oppervlak (stedelijk gebied)             0,0000 [ha] 

  afvoerend oppervlak (landelijk gebied)             0,0000 [ha] 

  afvoerend oppervlak (open water)                   0,0000 [ha] 

 



Bijlage 2: Rekenuitvoer regenwaterstelsel 

GM-0037261, revisie 0

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 GRONTMIJ                           ****      COMPUTERPROGRAMMA       ****           NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

 POSTBUS 203                        ****      SOBEK RURAL/URBAN       ****           BEREKENING VOOR RIOLERING   

 3730 AE  DE BILT                   ****      WL|DELFT HYDRAULICS     ****           EN OPPERVLAKTEWATER         

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 * Opdrachtgever    : Gemeente Dalfsen                                                             Blad    3 

 * Projectnummer    : 258665 

 * Case             : 'Ontwerp De Grift III_10-09, bui 8'                                                     

 * Berekeningsdatum : 07-oktober-2009 17:31 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ALGEMENE GEGEVENS BEREKENING    - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

  Inloop parameters 

  type                          afstr    opp      infil    infil    k        k        infiltr  infiltr 

  oppervlak                     vertr    berg     max      min      afname   herstel  van      van 

  -                             [1/min]  [mm]     [mm/h]   [mm/h]   [1/h]    [1/h]    oppberg  inloop 

  ----------------------------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  ------- 

  gesloten       hellend            0,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0       ja      nee 

  gesloten       vlak               0,2      0,5      0,0      0,0      0,0      0,0       ja      nee 

  gesloten       uitgestrekt        0,1      1,0      0,0      0,0      0,0      0,0       ja      nee 

  open           hellend            0,5      0,0      2,0      0,5      3,0      0,1       ja      nee 

  open           vlak               0,2      0,5      2,0      0,5      3,0      0,1       ja      nee 

  open           uitgestrekt        0,1      1,0      2,0      0,5      3,0      0,1       ja      nee 

  dak            hellend            0,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0       ja      nee 

  dak            vlak               0,2      2,0      0,0      0,0      0,0      0,0       ja      nee 

  dak            uitgestrekt        0,1      4,0      0,0      0,0      0,0      0,0       ja      nee 

  onverhard      hellend            0,5      2,0      5,0      1,0      3,0      0,1       ja      nee 

  onverhard      vlak               0,2      4,0      5,0      1,0      3,0      0,1       ja      nee 

  onverhard      uitgestrekt        0,1      6,0      5,0      1,0      3,0      0,1       ja      nee 

  ----------------------------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  ------- 

 

 

  Waterbalans Rainfall Runoff 

  Rainfall NWRW                                   2687,28 [m3] 

  Evaporation NWRW                                   0,00 [m3] 

  Infiltr.storage NWRW                               0,00 [m3] 

  Infiltr.runoff NWRW                                0,00 [m3] 

  Storage NWRW                                       0,00 [m3] 

  RWF NWRW                                        2687,28 [m3] 

  DWF NWRW                                           0,00 [m3] 

  RWF+DWF NWRW                                    2687,28 [m3] 

  Balance error NWRW                                 0,00 [m3] 

 

 

  Waterbalans Flow 

  Boundaries in                                     34,37 [m3] 

  Boundaries out                                  2171,30 [m3] 

  Boundaries tot.                                -2136,93 [m3] 

  Lateral disch. in                               2687,29 [m3] 

  Lateral disch. out                                 0,00 [m3] 

  Lateral disch. tot.                             2687,29 [m3] 

  Volume water system                              550,45 [m3] 

  Storage                                          550,36 [m3] 

  Error (B+L-V+V0)                                   0,00 [m3] 

  Balansfout                                         0,00 [%] 
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 GRONTMIJ                           ****      COMPUTERPROGRAMMA       ****           NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

 POSTBUS 203                        ****      SOBEK RURAL/URBAN       ****           BEREKENING VOOR RIOLERING   

 3730 AE  DE BILT                   ****      WL|DELFT HYDRAULICS     ****           EN OPPERVLAKTEWATER         

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 * Opdrachtgever    : Gemeente Dalfsen                                                             Blad    4 

 * Projectnummer    : 258665 

 * Case             : 'Ontwerp De Grift III_10-09, bui 8'                                                     

 * Berekeningsdatum : 07-oktober-2009 17:31 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  - - - - - - - - - - - - - DWA, INVOEREN, RTC, UITLATEN/BUITENWATERSTANDEN  - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  DWA: 

  - n.v.t. 

 

  INVOEREN: 

 

  REAL TIME CONTROL: 

  - n.v.t. 

 

  MODELGRENZEN: 

  GR-16c1                        vast peil          -1,60 

  GR-U1                          vast peil           0,45 

  GR-U2                          vast peil           0,45 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 GRONTMIJ                           ****      COMPUTERPROGRAMMA       ****           NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

 POSTBUS 203                        ****      SOBEK RURAL/URBAN       ****           BEREKENING VOOR RIOLERING   

 3730 AE  DE BILT                   ****      WL|DELFT HYDRAULICS     ****           EN OPPERVLAKTEWATER         

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 * Opdrachtgever    : Gemeente Dalfsen                                                             Blad    5 

 * Projectnummer    : 258665 

 * Case             : 'Ontwerp De Grift III_10-09, bui 8'                                                     

 * Berekeningsdatum : 07-oktober-2009 17:31 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   ' ' ' ' ' ' ' ' '    O V E R Z I C H T  R E S U L T A T E N  P E R  K N O O P  (SF)  ' ' ' ' ' ' ' ' '    

  

  

  Volg   Knoop-              Afv     Put     Putbodem  Maaiveld  Waterst   Tijdstip  Waking  Waking   Duur   

  nr     identificatie       opp     opp     hoogte    hoogte    maximum   maximum   minim.  bijz.    w.o.s. 

  -      -                   [m2]    [m2]    [m] NAP   [m] NAP   [m] NAP   dd:hh:mm  [m]     -        [min]  

  -----  ------------------  ------  ------  --------  --------  --------  --------  ------  -------  ------ 

      1  GR-1                     0    1,00      0,35      2,25      1,72  01:00:45    0,53                  

      2  GR-2                     0    1,00      0,40      2,25      1,79  01:00:45    0,46                  

      3  GR-21                    0    1,00      0,30      2,25      1,57  01:00:45    0,68                  

      4  GR-10                    0    0,64      0,50      2,10      1,60  01:00:41    0,50                  

      5  GR-11                    0    0,64      0,45      2,10      1,58  01:00:42    0,52                  

      6  GR-9                     0    0,64      0,55      2,15      1,70  01:00:43    0,45                  

      7  GR-12                    0    0,64      0,40      2,10      1,51  01:00:41    0,59                  

      8  GR-13                    0    1,00     -0,45      2,10      1,42  01:00:40    0,68                  

      9  GR-14                    0    4,00     -0,50      2,25      1,46  01:00:42    0,79                  

     10  GR-17                    0    1,00     -0,40      1,90      1,37  01:00:41    0,53                  

  -----  ------------------  ------  ------  --------  --------  --------  --------  ------  -------  ------ 

     11  GR-15                    0    4,00     -0,55      2,25      1,46  01:00:41    0,79                  

     12  GR-16c1                  0    1,00     -1,70      2,25      1,44  01:00:42    0,81                  

     13  GR-19                    0    1,00     -0,40      2,10      1,37  01:00:45    0,73                  

     14  GR-18                 3442    1,00     -0,35      1,90      1,29  01:00:40    0,61                  

     15  GR-OV1c1                 0    2,00     -0,30      1,70      1,20  01:00:38    0,50                  

     16  GR-20                 3324    1,00     -0,35      1,90      1,26  01:00:45    0,64                  

     17  GR-3                     0    1,00      0,45      2,25      1,89  01:00:45    0,36                  

     18  GR-OV2c1                 0    2,00     -0,30      1,70      1,12  01:00:41    0,58                  

     19  GR-4                     0    1,00      0,50      2,25      1,92  01:00:45    0,33                  

     20  GR-5                     0    1,00      0,55      2,25      1,92  01:00:45    0,33                  

  -----  ------------------  ------  ------  --------  --------  --------  --------  ------  -------  ------ 

     21  GR-6                     0    1,00      0,60      2,25      1,89  01:00:45    0,36                  

     22  GR-7                     0    0,64      0,65      2,25      1,78  01:00:43    0,47                  

     23  GR-8                     0    0,64      0,60      2,20      1,77  01:00:45    0,43                  

     24  GR-OV1c2                 0    2,00     -0,30      1,70      0,73  01:00:45    0,97                  

     25  GR-OV2c2                 0    2,00     -0,30      1,70      0,56  01:00:44    1,14                  

     26  GR-U1                    0  ******     -0,30      1,70      0,45  01:00:00    1,25                  

     27  GR-U2                    0  ******     -0,30      1,70      0,45  01:00:00    1,25                  



Bijlage 2: Rekenuitvoer regenwaterstelsel 

GM-0037261, revisie 0

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 GRONTMIJ                           ****      COMPUTERPROGRAMMA       ****           NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

 POSTBUS 203                        ****      SOBEK RURAL/URBAN       ****           BEREKENING VOOR RIOLERING   
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 * Opdrachtgever    : Gemeente Dalfsen                                                             Blad    6 

 * Projectnummer    : 258665 

 * Case             : 'Ontwerp De Grift III_10-09, bui 8'                                                     

 * Berekeningsdatum : 07-oktober-2009 17:31 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   ' ' ' ' ' ' ' '   O V E R Z I C H T  R E S U L T A T E N  P E R   S T R E N G   (SF)  ' ' ' ' ' ' ' ' ' '   

  

  

  Volg  Strengidentificatie            Afv     Streng  Afmeting    Maaiv   Bodem   Hydr.   Debiet  Vul.  Snelh 

  nr    begin          eind            opp     lengte  hor   vert  verh    verh.   verh.   max.    max.  max.  

  -     -              -               [m2]    [m]     [mm]  [mm]  [o/oo]  [o/oo]  [o/oo]  [m3/s]  [%]   [m/s] 

  ----- -------------- --------------  ------  ------  ----- ----  ------  ------  ------  ------  ----  ----- 

      1 GR-1           GR-2              6486    77,2         600            -0,6    -0,9  -0,217   100  -0,77 

      2 GR-1           GR-21                0    80,0         600             0,6     1,9   0,288   100   1,02 

      3 GR-10          GR-11             6486    75,0         800             0,7     0,2   0,327   100   0,65 

      4 GR-10          GR-9              5621    65,0         600    -0,8    -0,8    -1,6  -0,266   100  -0,94 

      5 GR-11          GR-12             6919    80,0         800             0,6     0,8   0,399   100   0,79 

      6 GR-12          GR-13             7173    82,9         800             0,6     1,1   0,475   100   0,94 

      7 GR-13          GR-14             6033    69,8         500    -2,2     0,7    -0,5  -0,122   100  -0,62 

      8 GR-13          GR-17             6486    75,0        1000     2,7    -0,7     0,7   0,712   100   0,91 

      9 GR-14          GR-15             6540    75,6         500             0,7     0,0  -0,101   100  -0,52 

     10 GR-15          GR-16c1           6521    75,4         500             0,7     0,2  -0,080   100  -0,43 

  ----- -------------- --------------  ------  ------  ----- ----  ------  ------  ------  ------  ----  ----- 

     11 GR-16c1        GR-19             6486    75,0         800     2,0    -0,7     0,9   0,471   100   0,94 

     12 GR-17          GR-18             6919    80,0        1000            -0,6     0,9   0,789   100   1,00 

     13 GR-18          GR-OV1c1          3528    81,6        1000     2,5    -0,6     1,1   0,865   100   1,10 

     14 GR-19          GR-20             6486    75,0         800     2,7    -0,7     1,5   0,542   100   1,08 

     15 GR-2           GR-3              6486    75,0         500            -0,7    -1,3  -0,145   100  -0,74 

     16 GR-20          GR-OV2c1          3407    78,8         800     2,5    -0,6     1,8   0,616   100   1,23 

     17 GR-21          GR-16c1              0    75,9         600             0,7     1,6   0,288   100   1,02 

     18 GR-3           GR-4              6486    75,0         500            -0,7    -0,4  -0,074   100  -0,45 

     19 GR-4           GR-5              6486    75,0         500            -0,7     0,0   0,070   100   0,37 

     20 GR-5           GR-6              6486    75,0         500            -0,7     0,3   0,101   100   0,52 

  ----- -------------- --------------  ------  ------  ----- ----  ------  ------  ------  ------  ----  ----- 

     21 GR-6           GR-7              7206    83,3         500            -0,6     1,4   0,148   100   0,75 

     22 GR-8           GR-7              5092    58,9         600    -0,8    -0,8    -0,2  -0,148   100  -0,52 

     23 GR-9           GR-8              5621    65,0         600    -0,8    -0,8    -1,0  -0,204   100  -0,72 

     24 GR-OV1c2       GR-U1                0    70,3         800                     4,0   0,865    97   1,72 

     25 GR-OV2c2       GR-U2                0    53,8         800                     2,0   0,616    97   1,23 
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 GRONTMIJ                           ****      COMPUTERPROGRAMMA       ****           NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

 POSTBUS 203                        ****      SOBEK RURAL/URBAN       ****           BEREKENING VOOR RIOLERING   
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 * Opdrachtgever    : Gemeente Dalfsen                                                             Blad    7 

 * Projectnummer    : 258665 

 * Case             : 'Ontwerp De Grift III_10-09, bui 8'                                                     

 * Berekeningsdatum : 07-oktober-2009 17:31 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   ' ' ' ' ' ' ' '    O V E R Z I C H T  R E S U L T A T E N  P E R   S T R E N G  (CF)    ' ' ' ' ' ' ' ' ' '   

  

  

  Volg  Identificatie                  Streng     Afmeting     Maaiv   Bodem   Hydr.   Debiet   Snelh  Bijz.     

  nr    streng                         lengte   hor     vert   verh    verh.   verh.   max.     max.   heden     

  -     -                              [m]      [mm]    [mm]   [o/oo]  [o/oo]  [o/oo]  [m3/s]   [m/s]            

  ----- ------------------------------ -------  ------- -----  ------  ------  ------  -------  -----  --------- 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 GRONTMIJ                           ****      COMPUTERPROGRAMMA       ****           NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

 POSTBUS 203                        ****      SOBEK RURAL/URBAN       ****           BEREKENING VOOR RIOLERING   

 3730 AE  DE BILT                   ****      WL|DELFT HYDRAULICS     ****           EN OPPERVLAKTEWATER         

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 * Opdrachtgever    : Gemeente Dalfsen                                                             Blad    8 

 * Projectnummer    : 258665 

 * Case             : 'Ontwerp De Grift III_10-09, bui 8'                                                     

 * Berekeningsdatum : 07-oktober-2009 17:31 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  O V E R Z I C H T  A A N V U L L E N D E  R E S U L T A T E N  ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '   

 

 

 Vlg Object                        Obj.         Pomp    Pomp   Drl.  Afv.  Ver-  Overl. Overl.  Max.    Totaal   

 nr  identificatie                 type         aanslag cap.   afm.  coef. lies  br.    hoogte  debiet  volume   

 -   -                             -            [m] NAP [m3/h] [m]   -     [m]   [m]    [m] NAP [m3/s]  [m3]     

 --- ----------------------------- ------------ ------- ------ ----- ----- ----- ------ ------- ------- -------- 

   1 GR-16c1                       pomp           -0,60   39,8                             0,01   0,011     77,6 

   2 GR-OV1c1-GR-OV1c2             overlaat                          0,800  0,40   2,50    0,80   0,865   1195,4 

   3 GR-OV2c1-GR-OV2c2             overlaat                          0,800  0,32   2,50    0,80   0,616    897,2 

   4 GR-U1                         uitlaat                                                        0,865   1176,7 

   5 GR-U2                         uitlaat                                                        0,616    882,6 
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Bijlage 3  

 
Bergingsberekening oppervlaktewater 
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Gronam 4.1.3

opdrachtgever: Gemeente Dalfsen

project: Rioleringsplan De Grift III

projectnummer: 258665

onderdeel: advies

door: R. Stokje

datum en tijd laatste wijziging:

opmerkingen

uitgangspunten berekening

oppervlakken

bruto oppervlak 22,81 ha 100,0%

onverhard oppervlak 8,09 ha 35,5%

verhard oppervlak naar riolering 13,58 ha 59,5%

verhard oppervlak naar IT-voorziening 0,00 ha 0,0%

oppervlak IT-voorziening 0,00 ha 0,0%

direct afgekoppeld oppervlak 0,41 ha 1,8%

oppervlak open water 0,73 ha 3,2%

berging op land niet gebruiken

neerslaggebeurtenis

bui duurlijn 48 uur

scenario middenscenario 2050 (+ 10%)

herhalingstijd 100 jaar

oppervlaktewatersysteem

initieel waterpeil 0,45 m tov NAP

gem. breedte watergang op waterlijn 40 m 183,50 m lengte

taludhelling watergangen (n) 3 - 3,00

afvoer door middel van gemaal

toegestane afvoer 1,20 l.s
-1
.ha

-1
10,1 mm/d; 1,6 m3/min

onverhard (Hellinga-De Zeeuw) 0,00

gebruik afvoer vanaf onverhard niet gebruiken

riolering

berging op straat 1,0 mm 135,80 m
3

berging in riolering 2,5 mm 339,50 m
3

pomp overcapaciteit 0,00 mm/h 0,00 m
3
/min

maximale afvoerintensiteit 110 l.s
-1
.ha

-1
89,63 m

3
/min

direct afgekoppeld oppervlak

berging op afvoerend oppervlak 1,0 mm 4,10 m
3

.

1-7-2009 9:21
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Bijlage 4  

 
Kenmerkenbladen 
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KENMERKENBLAD RIOLERINGEN
BEREKENING AFVOER

gemeente Dalfsen 2008 toekomst

woonkern/gebied Bedrijventerrein Nieuwleusen  i.e. m3/uur  i.e. m3/uur

bemalingsgebied De Grift I  d.w.a inwoners 0,00 0,00

type rioolstelsel verbeterd gescheiden d.w.a. bedrijven 12,0 12,0

voert af naar gemaal Jagtlusterallee d.w.a. recreatie 0,0

rioleringsplan d.d. oktober 2009 pompovercapaciteit 39,52 39,52

totaal eigen gebied 51,52 51,52

KENMERKEN RIOOLSTELSEL Aanvoer andere gebieden:

2008 toekomst

Inwoners OG De Grift II (tot. r.w.a.) 6,08 6,08

kern aantal woningen won. 0 0 OG De Grift III (tot. r.w.a.) 0,00

gem. woningbezetting inw/won nvt nvt

aantal inwoners inw. nvt nvt

Bedrijven d.w.a. m3/u 12,0 12,0

bruto oppervlak ha 12,0 12,0

Recreatie d.w.a. m3/u

aantal i.e. i.e.

Overige d.w.a m3/u

aantal i.e. i.e.

Verhard oppervlak totale afvoer 57,60 57,60

aangesloten woongebied ha 8,80 8,80 Huidige geinstaleerde pompcapaciteit 57,60

onderbemaling ha   

totaal ha 8,80 8,80 OG = onderbemalingsgebied, MR = mechanische riolering, WK = woonkern

aangesloten v.o. per woning m2/won 0 0 Opmerkingen:

Berging m3 mm m3 mm - ledigingstijd is berekend op basis van de gemiddelde capaciteit over 24 u.

onderdrempelberging excl. verloren berging 364 4,1 364 4,1

berging in bergingsvoorzieningen 0,0 0,0

berging in onderbemalingsgebieden

totale berging 364 4,1 364 4,1

Pompovercapaciteit mm/u 0,45 0,45

Gem. overstortingsfrequentie /jr

Ledigingstijd uur 7,0 0,0 7,0 0,0
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KENMERKENBLAD RIOLERINGEN
BEREKENING AFVOER

gemeente Dalfsen 2008 toekomst

woonkern/gebied Bedrijventerrein Nieuwleusen  i.e. m3/uur  i.e. m3/uur

bemalingsgebied De Grift II (Westerman)  d.w.a inwoners nvt 0,00 nvt 0,00

type rioolstelsel verbeterd gescheiden d.w.a. bedrijven 1,08 1,08

voert af naar De Grift I d.w.a. recreatie 0 0,0

rioleringsplan d.d. oktober 2009 pompovercapaciteit 5,00 5,00

totaal eigen gebied 0 6,08 0 6,08

KENMERKEN RIOOLSTELSEL Aanvoer andere gebieden:

2009 toekomst

Inwoners

kern aantal woningen won. 0 0

gem. woningbezetting inw/won nvt nvt

aantal inwoners inw. nvt nvt

Bedrijven d.w.a. m3/u 1,08 12,4

bruto oppervlak ha 3,6 24,8

Recreatie d.w.a. m3/u

aantal i.e. i.e.

Overige d.w.a m3/u

aantal i.e. i.e.

Verhard oppervlak

aangesloten afvoer via gemaal ha 0,53 0,53 totale afvoer 6,08 6,08

op infiltratieriool ha 2,76  2,76

totaal ha 3,29 3,29

aangesloten v.o. per woning m2/won 0 0

Berging m3 mm m3 mm

onderdrempelberging excl. verloren berging 0,0 0,0

berging in bergingsvoorzieningen 0,0 0,0

berging in onderbemalingsgebieden

totale berging 0 0,0 0 0,0

Pompovercapaciteit mm/u 0,94 0,94

Gem. overstortingsfrequentie /jr

Ledigingstijd uur
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KENMERKENBLAD RIOLERINGEN
BEREKENING AFVOER

gemeente Dalfsen 2008 toekomst

woonkern/gebied Bedrijventerrein Nieuwleusen  i.e. m3/uur  i.e. m3/uur

bemalingsgebied De Grift III  d.w.a inwoners 0 0,00 nvt 0,00

type rioolstelsel verbeterd gescheiden d.w.a. bedrijven 12,40

voert af naar De Grift I d.w.a. recreatie 0 0,0

rioleringsplan d.d. oktober 2009 pompovercapaciteit 0,00 14,94

totaal eigen gebied 0 0,00 0 27,34

KENMERKEN RIOOLSTELSEL Aanvoer andere gebieden:

2009 toekomst

Inwoners

kern aantal woningen won. 0

gem. woningbezetting inw/won nvt

aantal inwoners inw. nvt

Bedrijven d.w.a. m3/u 12,4

bruto oppervlak ha 24,8

Recreatie d.w.a. m3/u

aantal i.e. i.e.

Overige d.w.a m3/u

aantal i.e. i.e.

Verhard oppervlak

aangesloten bedrijventerrein op vgs ha 13,58

direct op bergingsvijver ha 0,41 totale afvoer 0,00 27,34

eigen voorziening Heetebrij ha  1,59 Huidige geinstaleerde pompcapaciteit

totaal ha 0,00 15,58

aangesloten v.o. per woning m2/won 0 0

Berging m3 mm m3 mm Opmerkingen

onderdrempelberging excl. verloren berging 517 126,1 - ledigingstijd is berekend op basis van de gemiddelde capaciteit over 24 u.

berging in bergingsvoorzieningen 0,0

berging in onderbemalingsgebieden

totale berging 0 517 126,1

Pompovercapaciteit mm/u 0,11

Gem. overstortingsfrequentie /jr

Ledigingstijd uur 0,0 23,3
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Waterschap Groot Salland heeft gevraagd na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de over-

storthoeveelheden vanuit het vgs-stelsel van De Grift I op de Dedemsvaart, te beperken.  

 

Het reduceren van overstorthoeveelheden op de Dedemsvaart houdt in dat een deel van het 

overstortwater elders moet worden afgevoerd en wel naar het plangebied van De Grift III. Dit 

heeft als consequentie dat er extra berging benodigd is binnen het gebied dat nu als 

groen/water is bestemd.  

 

Uit berekeningen blijkt dat het technisch mogelijk is om circa 50% reductie te halen door het 

creëren van een interne overstortlocatie in het regenwaterstelsel van De Grift I, waarbij overtol-

lig water naar De Grift III wordt afgevoerd. Er zijn meerdere opties onderzocht, enerzijds door 

gebruik te maken van de regenwaterleidingen van De Grift III en anderzijds door gebruik te ma-

ken van de greppel langs het perceel Westerman (of een nieuw regenwaterriool ter plaatse). 

Laatstgenoemde optie zou een goede mogelijkheid bieden om vervolgens gebruik te kunnen 

maken van de optionele waterberging die hier is gepland. Het niet doorgaan van de ontwikke-

ling Heetebrij en de onzekerheid met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen van Heete-

brij en het tussenliggende perceel met watergang, zorgen er voor dat deze optie niet haalbaar 

is. Door de huidige kadastrale situatie zou een goed beheer en onderhoud voor de toekomst 

onvoldoende gewaarborgd zijn.' 

 

De optie die nader is uitgewerkt op de bijgevoegde plantekening van deze bijlage, leiden ertoe 

dat er een interne overstort wordt gecreëerd die loost op put H19 van De Grift III. Dit heeft voor 

het stelsel van De Grift III tot gevolg dat enkele leidingen vergroot moeten worden om de extra 

hoeveelheid water te verwerken. 

 

De extra benodigde berging in het oppervlaktewater is berekend op circa 0,3 ha (zie tabel op de 

volgende pagina). Binnen het plangebied is er ruimte dit te realiseren. 

 

Overleg tussen de gemeente en het waterschap zal verder uitwijzen hoe een en ander verder 

zal worden uitgewerkt. Dit valt buiten het kader van dit onderzoek. 
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Gronam 4.1.3

opdrachtgever: Gemeente Dalfsen

project: Rioleringsplan De Grift III

projectnummer: 258665

onderdeel: advies

door: R. Stokje

datum en tijd laatste wijziging:

opmerkingen

uitgangspunten berekening

oppervlakken

bruto oppervlak 22,81 ha 83,8%

onverhard oppervlak 7,79 ha 34,2%

verhard oppervlak naar riolering 17,98 ha 78,8%

verhard oppervlak naar IT-voorziening 0,00 ha 0,0%

oppervlak IT-voorziening 0,00 ha 0,0%

direct afgekoppeld oppervlak 0,41 ha 1,8%

oppervlak open water 1,03 ha 4,5%

berging op land niet gebruiken

neerslaggebeurtenis

bui duurlijn 48 uur

scenario middenscenario 2050 (+ 10%)

herhalingstijd 100 jaar

oppervlaktewatersysteem

initieel waterpeil 0,45 m tov NAP

gem. breedte watergang op waterlijn 40 m 257,50 m lengte

taludhelling watergangen (n) 3 - 3,00

afvoer door middel van gemaal

toegestane afvoer 1,20 l.s
-1
.ha

-1
10,1 mm/d; 1,6 m3/min

onverhard (Hellinga-De Zeeuw) 0,00

gebruik afvoer vanaf onverhard niet gebruiken

riolering

berging op straat 1,0 mm 179,80 m
3

berging in riolering 2,5 mm 449,50 m
3

pomp overcapaciteit 0,00 mm/h 0,00 m
3
/min

maximale afvoerintensiteit 110 l.s
-1
.ha

-1
118,67 m

3
/min

direct afgekoppeld oppervlak

berging op afvoerend oppervlak 1,0 mm 4,10 m
3

.

13-10-2009 21:03

Betreft scenarioberekening tbv extra aanvoer vanuit De Grift I.  Dit betreft een extra 

overstorthoeveelheid vanuit het vgs-stelsel, gebaseerd op 50% reductie in De Grift I. Dit komt 

overeen met circa 4,4 ha verhard oppervlak.
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Bijlage 7  Verkennend bodemonderzoek 
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Bijlage 8  Archeologisch bureauonderzoek noordelijk deel 
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Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in
Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel).

 (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) 

Inleiding
Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw + Landschap BV,
vertegenwoordigd door Ir. G.Th.M. de Lange, is een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied De Grift 3 in Nieuwleusen,
provincie Overijssel (RD-coördinaten 213025/511692, 213069/511500,
212450/511325, 212384/511558 voor de ligging zie Figuur 1). Het te
ontwikkelen terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 13 hectare en is
momenteel in gebruik als boerderij met erf en omliggend gras- en bouwland.
De aanleiding tot het onderzoek is de geplande uitbreiding van het
bedrijventerrein te Nieuwleusen. Door de graafwerkzaamheden die daarmee
gepaard gaan zouden eventueel aanwezige archeologische waarden aangetast
kunnen worden. Het doel van dit bureauonderzoek is het bepalen van de
archeologische verwachtingswaarde binnen het plangebied. Het
bureauonderzoek is in ARCHIS II gemeld onder nummer 16484.

Figuur 1. Bestemmingsplan De Grift 3; overzichtskaart (1 blok is 1 km²). De
onderzoekslocatie is in paars aangegeven, aangeduid door de zwarte pijl. (Naar: ANWB
2004. Topografische Atlas 1: 25000 Overijssel. ANWB, Den Haag.)
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Bureau-onderzoek
Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen.

Tabel 1. Gebruikte literatuur en kaartmateriaal.

Kuijer, P.C., H. Rosing, 1994. Bodemkaart van Nederland 1:50000. Blad 21 Oost Zwolle. DLO-
Staring Centrum, Wageningen.

Topografische Dienst 1997. Grote Provincie Atlas Overijssel 1:25000. Tweede editie. Groningen,
Wolters-Noordhoff Atlasprodukties.

ANWB, 2004. Topografische Atlas Overijssel 1:25000. ANWB bv, Den Haag.

Grote Historische Topografische Atlas ±1905. Overijssel 1 : 25 000. 2005. Uitgeverij Nieuwland,
Tilburg.

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990.Grote Historische Atlas van Nederland deel 3: Oost-
Nederland 1830-1855, schaal 1:50000. Wolters-Noordhoff, Groningen.

Versfelt, H.J. 2003. De Hottinger-Atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794. Heveskes
Uitgevers, Groningen.

Versfelt, H.J. & M. Schroor, 2005. De Atlas van Huguenin: Militair-topografische kaarten van
Noord-Nederland 1819-1829. Heveskes Uitgevers, Groningen/Veendam.

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) (ROB/ARCHIS).

Centraal Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB/ARCHIS).

www.dewoonomgeving.nl

De Bodemkaart van Nederland geeft aan dat het plangebied voornamelijk
bestaat uit lemig, fijnzandige beekeerdgrond (pZg23) met grondwatertrap IV
(gemiddelde hoogste grondwaterstand is >40 cm beneden maaiveld, 
gemiddelde laagste grondwaterstand is 80-120 cm beneden maaiveld). De
bodem is plaatselijk ijzerrijk, met ijzerafzettingen ondieper dan 50 cm
beneden maaiveld en ten minste 10 cm dik. Tussen de 40 en 120 cm beneden
maaiveld wordt grof zand en grind aangetroffen. 

Op de plaats van de huidige bebouwing bevindt zich een veldpodzol-
grond, bestaand uit lemig fijn zand (Hn23). Voor deze veldpodzolbodem
geldt grondwatertrap III (gemiddelde hoogste grondwaterstand is <40 cm
beneden maaiveld,  gemiddelde laagste grondwaterstand is 80-120 cm
beneden maaiveld). 

Het terrein ligt rond 1,5 m NAP. 

Voor 1600 was het gebied rond Nieuwleusen een woestenij, gelegen aan de
rand van een naar het noorden uitgestrekt hoogveengebied. In 1635 werd
door de erfgenamen van Leusen, nu Oudleusen, een verzoek ingediend om
het land vruchtbaar te maken. Het in gebruik genomen gebied breidde zich
richting het westen uit en omstreeks 1662 werd er een kerk gebouwd. Met de
bouw van 



1
 De kaart is op te vragen op www.dewoonomgeving.nl

3

511,000

211,400

Figuur 2. Bestemmingsplan De Grift 3; historische kaart. De onderzoekslocatie is in
paars aangegeven, aangeduid door de zwarte pijl. (Naar:Grote Historische Atlas van
Nederland deel 3: Oost-Nederland 1830-1855, schaal 1:50000)

deze kerk ontstaat Nieuwleusen. Het hoogveen in het gebied is jarenlang
gebruikt voor het steken van turf en het verbouwen en branden van
boekweit.

Direct ten noorden van het plangebied loopt de Dedemsvaart. De aanleg van
deze vaart startte in 1809 onder leiding van de baron van Dedem tot de
Rollecate. De vaart zorgde voor verdere ontwatering van het gebied en werd
gebruikt voor de afvoer van turf.

Het veenpakket is uiteindelijk volledig verdwenen rond Nieuwleusen
door het turfsteken en de ontwatering. De laatste restanten van de veenlaag
zijn geoxideerd en/of opgenomen in de bouwvoor.

Op de kaart uit 1773-1794 in de Atlas van Hottinger (kaartblad 34) ligt het te
ontwikkelen terrein  in een “leeg” gebied, het Leussener Veld. In de Grote
Historische Atlas van Nederland 1830-1855 (Figuur 2) is de locatie van het
plangebied, nu onder de naam De Meele, als weiland in gebruik. Er is geen
bebouwing op de locatie aanwezig. De Grote Historische topografische Atlas
Overijssel laat de situatie van rond 1905 zien en ook daarop is geen
bebouwing op het terrein waar te nemen. Het terrein is als gras- of bouwland
in gebruik. In de Atlas van Huguenin 1819-1829 staat het terrein aan gegeven
als laagveen terrein. Ook op de kadasterkaart van 1929 is het gebied van De
Meele leeg.1
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In het Centraal Archeologisch Archief (CAA) van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) zijn geen vondstmeldingen op of in
de directe omgeving van het plangebied De Grift 3 aanwezig. 
Ook in het Centraal Monumenten Archief (CMA) worden geen meldingen
gemaakt van archeologische waarden binnen of in de directe omgeving van
de locatie. 

De verwachting voor archeologische waarden op het terrein wordt op
de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden laag ingeschat (Figuur 3). 

Conclusies en advies
Voor het plangebied De Grift 3 en de omgeving  is op de IKAW een lage
trefkans op archeologische waarden aangegeven. Er zijn geen bekende
archeologische waarden in het gebied gemeld.

Uitgaande van de diverse historische atlassen heeft er tussen 1773 en
1905 geen bebouwing op deze locatie gestaan. Voor eerdere bewoning of
gebruik van het terrein zijn geen aanwijzingen gevonden en er zijn geen
Archismeldingen over bekend. De voorgenomen uitbreiding vindt plaats in
het als gras- en bouwland aangegeven terrein. De aanwezigheid van sporen of
artefacten uit het verleden is niet uit te sluiten. Er zijn echter geen
aanwijzingen voor dergelijke archeologische waarden. Uitgaande van het
bovenstaande wordt daarom geadviseerd af te zien van verder archeologisch
onderzoek. 

Wel wijzen wij er op dat indien desondanks bij werkzaamheden
archeologische vondsten worden gedaan of sporen worden waargenomen,
deze volgens de Monumentenwet 1988, artikel 47, gemeld moeten worden bij
de gemeente Dalfsen.

Zuidhorn, 2 augustus 2006

drs. E. Schrijer dr. J. Jelsma (senior archeoloog)



214722 / 512921


211097 / 509959


Nieuwleusen, Bedrijventerrein.
Figuur 3. Bekende en verwachte archeologische waarden.
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Bijlage 9  Aanvullend archeologisch bureauonderzoek zuidelijk 
deel 
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Zie Steekproef-rapport Schrijer, E. 2006. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan 

De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). De Steekproef 2006-03/18, Zuidhorn.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor plangebied De Grift te Nieuwleusen
(gemeente Dalfsen, Overijssel)

Steekproef 2007-03/17, ISSN 1871-269X)

Samenvatting
Voor plangebied De Grift is in 2006 een bureauonderzoek uitgevoerd. Hier is een
aanvulling op gedaan naar aanleiding van een locatie-verandering van het
plangebied naar het zuiden. Binnen twee kilometer van De Grift zijn geen
vondstmeldingen bekend en op de IKAW heeft het terrein een lage trefkans op
archeologische sporen. Er wordt geen nader archeologisch onderzoek geadviseerd.

Inleiding
In maart 2006 is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor plangebied
De Grift in Nieuwleusen in opdracht van De Lange, Bureau voor Stedebouw +
Landschap BV.1 De gemeente Dalfsen heeft het plangebied verplaatst naar het
zuiden. In opdracht van De Lange, vertegenwoordigd door de heer J. Wierda, is
daarom dit rapport als aanvulling op het eerder uitgebrachte rapport geschreven.
De aanleiding voor de beide archeologische bureauonderzoeken is een nieuw
bestemmingsplan waarin zal worden geregeld dat het terrein als bedrijventerrein zal
worden ingericht. Door de graafwerkzaamheden die daarmee gepaard gaan zouden
eventueel aanwezige archeologische waarden aangetast kunnen worden. Het doel
van het bureauonderzoek is het opstellen van een archeologisch
verwachtingsmodel van het terrein aan de hand van beschikbare fysisch-
geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Dit
archeologisch verwachtingsmodel kan als aanzet dienen tot eventueel
archeologisch vervolgonderzoek. 

Het plangebied De Grift bevindt zich ongeveer twee kilometer ten westen van
Nieuwleusen, gemeente Dalfsen, Overijssel; ten noordwesten van De Meele en ten
zuiden van de Dedemsvaart (zie Figuur 1). De zuidelijke begrenzing wordt
gevormd door de Meeleweg en de noordelijke begrenzing een sloot die de
zuidelijke grens van het eerder onderzochte plangebied vormt. De percelen zijn
voornamelijk landbouwgrond (zie Figuur 2). Aan de Meeleweg liggen enkele
huizen/bedrijven die binnen het circa 24,5 hectare grote plangebied vallen. De
percelen liggen ongeveer 1,4 meter boven het NAP. Voor de overige gegevens
wordt verwezen naar Tabel 1.
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Figuur 1. Nieuwleusen, De Grift; overzichtskaart (1 blok is 1 km²). De onderzoekslocatie is in
rood aangegeven; het eerder onderzochte plangebied in blauw. (Naar: ANWB 2004.
Topografische Atlas 1: 25000 Overijssel. ANWB, Den Haag.)

Figuur 2. Nieuwleusen, De Grift: overzicht van het gebied. De begrenzing van het plangebied is
met rood aangegeven. [Naar: Google Earth.]
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Tabel 1.  Nieuwleusen, De Grift. Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied.

Provincie Overijssel

Gemeente Dalfsen

Plaats Nieuwleusen

Toponiem De Grift

Kaartblad 21H

Coördinaten hoekpunten van het
op Figuur 1 met rood aangegeven
plangebied

NO - 231,375/511,591
ZO - 213,438/511,425
ZW - 212,644/511,034
NW - 212,613/511,365

Bevoegd gezag Gemeente Dalfsen

Opdrachtgever De Lange, Bureau voor Stedebouw + Landschap bv

ARCHIS CIS-code 21967 

ISSNnr. 1871-269X

Steekproef projectcode 2007-03/17

Oppervlakte circa 24,4 hectare

NAP hoogte maaiveld ongeveer 1,4 meter +NAP

Beheer en plaats documentatie De Steekproef bv / Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

Bureauonderzoek
Voor het bureau-onderzoek is de bestaande relevante kennis van de
onderzoekslocatie De Grift verzameld. Daartoe zijn de in Tabel 2 genoemde
bronnen geraadpleegd.

Bodem
Het plangebied bestaat volgens de bodemkaart uit een beekeerdgrond gevormd in
lemig fijn zand, behorend tot de kalkloze zandgronden. Grof zand en/of grind
begint tussen 40 en 120 cm onder het maaiveld en het terrein is plaatselijk ijzerrijk.
Deze ijzerrijke laag begint op minder dan 50 cm diepte en is meer dan 10 cm dik
(classificatie bodemkaart fpZg23g met grondwatertrap IV: gemiddeld hoogste
grondwaterstand meer dan 40 cm en gemiddeld laagste grondwaterstand tussen 80
en 120 cm onder het maaiveld). 

Ten oosten van het plangebied, zuiden van de Meeleweg en ten noorden
van de Dedemsvaart bestaat de bodem uit een gooreerdgrond (pZn21). Rond het
plangebied liggen veld- en laarpodzolgronden (Hn21 en cHn23). Voor een
overzicht van de bodemtypen rond het plangebied wordt verwezen naar Figuur 3.
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Tabel 2: Nieuwleusen, De Grift: geraadpleegde bronnen voor het bureauonderzoek.

ANWB, 2004. Topografische Atlas Overijssel 1:25000. ANWB bv, Den Haag. 

Centraal Archeologisch Archief (CAA) en Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) [ARCHIS].

Cultuurhistorische @tlas Gemeente Dalfsen

Grote Historische Topografische Atlas ±1905. Overijssel 1 : 25 000. 2005. Uitgeverij Nieuwland, Tilburg.

Indicatieve Kaart Archeologisch Waarden (IKAW)

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.1. College voor de Archeologische Kwaliteit (www.sikb.nl).

Rappol, M. (ed.) 1993. In de Bodem van Salland en Twente. Geologie - archeologie - excursies. Lingua Terra, Amsterdam.

Schrijer, E. 2006. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente
Dalfsen, Overijssel). De Steekproef 2006-03/18, Zuidhorn.

Stichting voor Bodemkartering, 1994. Bodemkaart van Nederland 1:50000. Blad 21 Oost Zwolle. StiBoKa, Wageningen.

Topografische Dienst 1997. Grote Provincie Atlas Overijssel 1:25000. Tweede editie. Groningen, Wolters-Noordhoff
Atlasprodukties, kaart 289.

12 Provinciën. 2005. Luchtfoto-Atlas Overijssel 1:14 000. Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer.

Versfelt, H.J. 2003. De Hottinger-Atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794. Heveskes Uitgevers, Groningen, kaart
34.

Versfelt, H.J. & M. Schroor, 2005. De Atlas van Huguenin: Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829.
Heveskes Uitgevers, Groningen/Veendam, kaarten 66-67.

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990.Grote Historische Atlas van Nederland deel 3: Oost-Nederland 1830-1855, schaal
1:50000. Wolters-Noordhoff, Groningen.

12 Provinciën 2006/2007. Atlas van Topografische Kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer,
kaart 223.

www.dewoonomgeving.nl (kadastrale kaarten midden 19e eeuw)

Figuur 3. Nieuwleusen, De Grift. Verschaald detail uit de bodemkaart [Stiboka 1994]. Het
plangebied is met een rode lijn omgeven.
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Archeologie
In de ARCHIS-bestanden van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur en
Monumenten (RACM is gekeken of binnen het plangebied meldingen van
archeologisch waardevolle terreinen aan het Centraal Monumenten Archief (CMA)
of meldingen van archeologische vondsten aan het Centraal Archeologisch Archief
(CAA) zijn gedaan. Dit is niet het geval. Op Figuur 4 zijn vier vondstmeldingen en
een terrein te zien, die buiten een straal van twee kilometer van het plangebied
liggen. Het betreft een schans uit de 17e eeuw [ARCHIS-nummer 13608]. Hier
vlakbij zijn twee meldingen gedaan van een onbekend aantal Mousterien-artefacten
(bewerkt vuursteen uit het Paleolithicum) en een oud bot van een paard-achtige.
Deze vondsten zijn tijdens baggerwerkzaamheden te voorschijn gekomen
[ARCHIS-nummers 34920 en 37372]. Ten zuidwesten van Nieuwleusen is een
stenen bijl uit het Neolithicum gevonden op een erf en ten zuiden van het
plangebied is een tweede bijl uit ongeveer dezelfde periode gevonden [ARCHIS-
nummers 12804 en 27260].

Tabel 3:  In ARCHIS vermelde archeologische waarden in de omgeving van onderzoeksgebied
Nieuwleusen, De Grift (zie ook Figuur 4).Voor de dateringen zie de Appendix.

CMA / CAA RD-Coördinaten Datering Omschrijving

monumenten

13608/21H-A17 210,038/511,317 late Middeleeuwen-Nieuwe tijd terrein met resten van de Rouveener- of
Bisschopsschans; exacte datering onbekend

waarnemingen

12804/21HN-5 217,000/509,000 vroeg tot midden Neolithicum 1 stenen bijl, Fels-Rundbeil

34920/21GN-41 209,300/511,000 midden tot laat Paleolithicum onbekend aantal vuurstenen werktuigen uit
het Mousterien; 1 bot van paardachtige

37372/21GN-41 zie 34920

27269/21HN-9 212,100/508,450 midden tot laat Neolithicum 1 vuurstenen bijl

Historische geografie
Op oude kaarten is te zien dat het plangebied evenals het eerder onderzochte
terrein ten noorden ervan pas laat is ontgonnen. In de Hottinger-atlas staat het
gebied nog als veengebied ingetekend en is bebouwing zichtbaar bij Den Hulst
(langs de Dedemsvaart, toen opgeschreven als De Hulst) en langs de Dorpsweg
aan de zuidzijde van Nieuwleusen wat in de 18e eeuw al Nieuw Leusse heette. In
het begin van de 19e eeuw (te zien op kaarten in de atlas van Huguenin) is het
terrein rond ‘Nieuwleuze’ in gebruik genomen. De percelering is hier noordwest-
zuidoost, in lange dunne stroken. Het plangebied was toen echter nog niet
ontgonnen. In het begin van de 20e eeuw is deze dunne strook-percelering alleen
nog ten zuiden van de Meeleweg zichtbaar. Het onderzoeksgebied is nu ook in
gebruik genomen als gras- en akkerland en er is een schaapskooi aanwezig in het
oostelijke deel van het terrein (zie Figuur 5).
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Figuur 5. Nieuwleusen, De Grift; historische kaarten. De onderzoekslocatie is links met een pijl
aangegeven; in het noorden is de Nieuwe Vaart (Dedemsvaart) zichtbaar en in het
zuiden de Meeleweg. Rechts is te zien dat het onderzoeksgebied een eeuw later
ontgonnen is. (Naar: links de Atlas van Huguenin met kaarten uit 1819-1829 en rechts
de Grote Historische Atlas van Overijssel met kaarten uit ongeveer 1905)

Overijssel heeft voor elke gemeente een cultuurhistorische atlas op CD-ROM
uitgegeven. Op de atlas van de gemeente Dalfsen behoort het plangebied tot het
jonge ontginningslandschap, dat pas na 1850 is ontgonnen. Rond de Meeleweg en
ten zuiden ervan is een veenkoloniaal landschap op de cultuurlandschapskaart
afgebeeld. Op de reliëfkaart zijn geen zandkoppen binnen het terrein te zien. 

Archeologisch verwachtingsmodel
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is het slechts mogelijk een globale
verwachting aan te geven wat er aan sporen en structuren verwacht kan worden
binnen de onderzoekslocatie. 

Locatie De Grift bij Nieuwleusen heeft op de Indicatieve Kaart voor
Archeologische Waarden een lage trefkans op archeologische waarden. Bekende
vondstmeldingen of meldingen van archeologische terreinen bevinden zich alle
meer dan twee kilometer van het plangebied verwijderd. Op een reliëfkaart van de
gemeente zijn geen zandkoppen binnen het terrein zichtbaar en het terrein is pas in
de laat 19e eeuw ontgonnen. De kans op archeologische waarden uit de periode
ijzertijd-Middeleeuwen achten wij klein. Daar er geen zandkoppen binnen het
terrein bekend zijn, wordt de kans op materiaal uit de steentijd en bronstijd ook
laag ingeschat. 
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Conclusies en advies
In vergelijking met het in maart 2006 uitgevoerde bureauonderzoek zijn er uit het
gewijzigde plangebied en de directe omgeving geen nieuwe archeologische
vondsten gemeld. Het eerder geschreven rapport is hierbij dus geactualiseerd. Voor
het plangebied De Grift en de eerder onderzochte locatie is op de IKAW een lage
trefkans op archeologische waarden aangegeven. Op basis van de resultaten van
het bureauonderzoek is er geen aanleiding om de verwachting van de IKAW aan te
passen. Er zijn geen bekende archeologische waarden binnen een straal van twee
kilometer gemeld. Uit de historische atlassen is gebleken dat het gebied pas tegen
het begin van de 20e eeuw in gebruik is genomen. De aanwezigheid van sporen of
artefacten uit het verleden is niet uit te sluiten, maar er zijn geen aanwijzingen voor
dergelijke archeologische waarden uit het bureauonderzoek naar voren gekomen.
Uitgaande van het bovenstaande en de reeds bestaande lage trefkans op
archeologische waarden volgens de IKAW  wordt daarom geadviseerd af te zien
van verder archeologisch onderzoek.

Wel wijzen wij er op dat indien desondanks bij werkzaamheden
archeologische vondsten worden gedaan of sporen worden waargenomen, deze
volgens de Monumentenwet 1988, artikel 47, gemeld moeten worden bij de
gemeente Dalfsen.

Zuidhorn, 4 april 2007

drs. C. Tulp (senior archeoloog)



Appendix

Archeologische periodes

Paleolithicum: tot 8.800 vC
Paleolithicum vroeg: tot 300.000 BP
Paleolithicum midden: 300.000 - 35.000 BP
Paleolithicum laat: 35.000 BP - 8.800 vC
Paleolithicum laat A: 35.000 - 18.000 BP
Paleolithicum laat B: 18.000 BP - 8.800 vC

Mesolithicum: 8.800 - 4.900 vC
Mesolithicum vroeg: 8.800 - 7.100 vC
Mesolithicum midden: 7.100 - 6.450 vC
Mesolithicum laat: 6.450 - 4.900 vC

Neolithicum: 5.300 - 2.000 vC
Neolithicum vroeg: 5.300 - 4.200 vC
Neolithicum vroeg A: 5.300 - 4.900 vC
Neolithicum vroeg B: 4.900 - 4.200 vC
Neolithicum midden: 4.200 - 2.850 vC
Neolithicum midden A: 4.200 - 3.400 vC
Neolithicum midden B: 3.400 - 2.850 vC
Neolithicum laat: 2.850 - 2.000 vC
Neolithicum laat A: 2.850 - 2.450 vC
Neolithicum laat B: 2.450 - 2.000 vC

Bronstijd: 2.000 - 800 vC
Bronstijd vroeg: 2.000 - 1.800 vC
Bronstijd midden: 1.800 - 1.100 vC
Bronstijd midden A: 1.800 - 1.500 vC
Bronstijd midden B: 1.500 - 1.100 vC
Bronstijd laat: 1.100 - 800 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC
IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC
IJzertijd midden: 500 - 250 vC
IJzertijd laat: 250 - 12 vC

Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
Romeinse tijd vroeg A: 12 vC - 25 nC
Romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
Romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
Romeinse tijd laat: 270 - 450 nC
Romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC
Romeinse tijd laat B: 350 - 450 nC

Middeleeuwen: 450 - 1.500 nC
Middeleeuwen vroeg: 450 - 1.050 nC
Middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
Middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
Middeleeuwen vroeg D: 900 - 1.050 nC
Middeleeuwen laat: 1.050 - 1.500 nC
Middeleeuwen laat A: 1.050 - 1.250 nC
Middeleeuwen laat B: 1.250 - 1.500 nC

Nieuwe tijd: 1.500 - heden
Nieuwe tijd A: 1.500 - 1.650 nC
Nieuwe tijd B: 1.650 - 1.850 nC
Nieuwe tijd C: 1.850 - heden
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Nieuwleusen, De Grift
Figuur 3. Bekende en verwachte archeologische waarden.
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Samenvatting en conclusies 

Aanleiding en doelstel l ing 

Voorliggend actualiserend ecologisch onderzoek is uitgevoerd op verzoek van gemeente Dalfsen (contactpersoon dhr. H. 
Lammertsen) in verband met de beoogde realisatie van bedrijventerrein De Grift III in Nieuwleusen. In verband met de plannen 
heeft  EcoGroen Advies B.V. in 2006 en 2007 reeds ecologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied. De 
bestemmingsplanprocedure heeft vervolgens stil gelegen, maar inmiddels is een nieuwe bestemmingsplanprocedure opgestart. 
Hiervoor dient het ecologisch onderzoek geactualiseerd te worden. 
 
De Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet verplichten vooraf te toetsen of ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet 
conflicteren met aanwezige beschermde plant- en diersoorten en habitats. In het voorliggende onderzoek worden, ten behoeve 
van de onderbouwing van de ruimtelijke planvorming, de consequenties in beeld gebracht van de geplande ingreep en vindt 
toetsing plaats aan de Flora- en faunawet en vigerend gebiedsgericht natuurbeleid. 

Gebiedsgericht natuurbeleid 

Het onderzoeksgebied maakt geen deel uit van een gebied dat is beschermd krachtens de Natuurbeschermingswet, Nota Ruimte 
of ander gebiedsgericht beleid. Op basis van de afstand, aard van de ingreep en tussenliggende barrières zijn uitstralende effecten 
op dergelijke gebieden ook niet aan de orde. 

Aangetroffen en te verwachten soorten 

Onderstaand worden de bevindingen kort weergegeven: 
• In het plangebied zijn geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen in de aanwezige bomen. In de bebouwing 

binnen het plangebied zijn mogelijk wel verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig, Door de plannen zijn geen verblijfplaatsen 
van vleermuizen in het geding omdat de bebouwing binnen de plannen wordt ingepast; 

• De houtwallen (met name die langs de noordzijde van het plangebied) en singels (langs de Meeleweg) in het plangebied 
vormen mogelijk belangrijke vliegroutes voor vleermuizen; 

• In het onderzoeksgebied zijn vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, laag beschermde, zoogdiersoorten te 
verwachten. Er zijn geen zwaarder beschermde soorten in het geding; 

• In het plangebied worden enkele broedparen van de jaarrond beschermde Huismus verwacht, deze zijn door de plannen 
echter niet in het geding. Daarnaast zijn algemene broedvogels van bebouwing en beplantingen waargenomen of te 
verwachten; 

• In het plangebied is voortplanting en overwintering te verwachten van enkele algemeen voorkomende, laag beschermde 
amfibieënsoorten; 

• In enkele watergangen in het plangebied is de zwaarder beschermde Kleine modderkruiper vastgesteld; 
• Er zijn geen reptielen of beschermde planten en ongewervelden aangetroffen en/of te verwachten. Geschikte biotopen voor 

deze soortgroepen ontbreken. 

Vervolgtraject (mit igerende maatregelen) 

• De houtwallen en singels in het plangebied vormen mogelijk belangrijke vliegroutes voor vleermuizen. De houtwallen worden 
grotendeels ingepast binnen de plannen, alleen ter hoogte van de nieuwe ontsluitingswegen is het noodzakelijk korte stukken 
houtwal te rooien. Deze gaten zijn dusdanig klein dat dit voor vleermuizen geen belemmering zal gaan vormen. Wel dient bij 
het plaatsen van straatverlichting ervoor worden gezorgd dat deze de bomen niet verlichten. Door een vleermuisvriendelijk 
verlichtingsplan op te stellen en toe te passen in het plangebied zijn geen vliegroutes van vleermuizen in het geding; 

• Omdat de watergang met Kleine modderkruiper ten behoeve van de plannen zal worden gedempt en verlegd wordt in 
westelijke richting is leefgebied van de soort in het geding en worden exemplaren geschaad. Middels het treffen van 
mitigerende maatregelen kan worden voorkomen dat schade optreedt aan individuele dieren tijdens de aanlegfase. Er zal 
gewerkt dienen te worden volgens een vooraf opgesteld ecologisch werkprotocol waarin bovenstaande werkwijze nader is 
uitgewerkt; 

• Bij de beoogde plannen verdwijnen mogelijk exemplaren en verblijfplaatsen van enkele algemene en laag beschermde kleine 
zoogdieren en amfibieën. Het overtreden van verbodsartikelen uit de Flora- en faunawet is hier voor laag beschermde soorten 
echter niet aan de orde, omdat automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen geldt; 

• Werkzaamheden die broedbiotopen van aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden 
voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in elk geval op te starten in de 
periode voor half maart en na eind juli of het onderzoeksgebied te controleren op broedende vogels en nesten binnen de 
invloedsfeer van de plannen. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of een 
broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Voorliggend actualiserend ecologisch onderzoek is uitgevoerd op verzoek van 
gemeente Dalfsen (contactpersoon dhr. H. Lammertsen) in verband met de beoogde 
realisatie van bedrijventerrein De Grift III in Nieuwleusen.  
 
In verband met de plannen heeft  EcoGroen Advies B.V. in 2006 en 2007 reeds 
ecologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied1. De bestemmingsplanprocedure heeft 
vervolgens stil gelegen, maar inmiddels is een nieuwe bestemmingsplanprocedure 
opgestart. Hiervoor dient het ecologisch onderzoek geactualiseerd te worden. 
 
De Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet verplichten vooraf te toetsen of 
ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- 
en diersoorten en habitats. In het voorliggende onderzoek worden, ten behoeve van de 
onderbouwing van de ruimtelijke planvorming, de consequenties in beeld gebracht van 
de geplande ingrepen en vindt toetsing plaats aan de Flora- en faunawet en vigerend 
gebiedsgericht natuurbeleid (zie bijlage I). 

1.2 Situatie en beoogde ontwikkelingen 

Het beoogde bedrijventerrein bevindt zich ten westen van Nieuwleusen in buurtschap 
De Meele en heeft een oppervlakte van ca. 12 ha (figuur 1). De noord-, oost- en 
zuidzijde van het plangebied bestaan uit respectievelijk een houtwal, het bestaande 
bedrijventerrein De Grift en de Meeleweg. Het plangebied bestaat grotendeels uit 
landbouwgrond (grasland), enkele watergangen, bosschages en bebouwing in de vorm 
van woningen en schuren. In het gebied liggen enkele houtwallen. De noordzijde van 
het plangebied wordt gevormd door de Dedemsvaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Ligging van beoogd bedrijventerrein De Grift III (geel omlijnd) in buurtschap De Meele 
(Bron kaartondergrond: Google Earth). 
 

                                                     
1 De Vries, E & M. van der Sluis (2006). Quickscan natuurtoets bedrijventerrein De Grift III, Nieuwleusen. Rapport 06-101.                   
Ecogroen Advies BV, Zwolle 
Wallink. M. (2007). Quickscan natuurtoets uitbreiding bedrijventerrein De Grift III, Nieuwleusen; Inventarisatie en 
beoordeling van natuurwaarden in het kader van natuurwet- en regelgeving. Rapport 07-055. EcoGroen Advies, Zwolle. 

De Meele 
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De plannen beogen de uitbreiding van het huidige bedrijventerrein De Grift. Het is de 
intentie de aanwezige bebouwing in te passen binnen de plannen. De in het 
plangebied gelegen hoofdwatergang zal worden verlegd in westelijke richting. De 
houtwallen worden vrijwel geheel ingepast binnen de plannen, daarnaast worden langs 
de westzijde van het gebied nieuwe houtwallen aangelegd. Langs de Meeleweg 
worden diverse waterpartijen en groenstructuren gerealiseerd. Op de kaart in bijlage III 
is de inrichting van de De Grift III weergegeven. 

1.3 Algemene opzet 

Voorliggende ecologische beoordeling is gebaseerd op één locatiebezoek, bekende 
verspreidingsgegevens (zie Hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en het in 2006 en 
2007 uitgevoerde onderzoek. Om inzicht te krijgen in de aanwezige natuurwaarden en 
beperkingen met betrekking tot de beoogde ruimtelijke ingreep in het 
onderzoeksgebied, zijn twee sporen gevolgd:  
 
• Ten eerste is in kaart gebracht welk gebiedsgericht natuurbeleid uitwerking heeft 

in het gebied (hoofdstuk 2); 
• Ten tweede is nagegaan welke beschermde planten- en diersoorten in het gebied 

voorkomen of kunnen voorkomen (hoofdstuk 3). 
 
Uit de verzamelde informatie volgt een korte beschrijving van de verwachte effecten 
van de ruimtelijke ingreep op beschermde soorten en welke mitigerende (verzachtende 
of inpassings-) maatregelen eventueel nodig zijn om overtreding van de Flora- en 
faunawet te kunnen voorkomen. 
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2 Gebiedsbescherming 

2.1 Inleiding 

In dit onderzoek wordt, naast de aanwezigheid van beschermde soorten, aandacht 
besteed aan gebieden met een beschermingsstatus. De volgende wet- en regelgeving 
is daarbij van belang: 
• Natuurbeschermingswet, waarin o.a. opgenomen de Vogel- en Habitatrichtlijn; 
• Nota Ruimte, in omgevingsvisies of streekplannen uitgewerkt voor bescherming 

van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), ganzengebied en weidevogelgebied.  
 
De beschermingsregimes hebben tot doel de natuurwaarden in de betreffende 
gebieden veilig te stellen. In sommige situaties dienen ook ruimtelijke ingrepen buiten 
de begrenzing van deze gebieden getoetst te worden op mogelijke schadelijke 
uitstralende effecten.  

2.2 Natuurbeschermingswet  

Natura 2000-gebieden 

Het onderzoeksgebied ligt circa acht kilometer ten noordoosten van Natura 2000-
gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Dit Habitat- en Vogelrichtlijngebied is 
aangewezen voor vier habitattypen van het laagveen- en rivierengebied, twee 
vissoorten (Kleine modderkruiper en Bittervoorn), vijf broedvogelsoorten en zeven niet-
broedvogelsoorten. Voor genoemde habitattypen en (vogel)soorten zijn 
instandhoudingdoelstellingen opgesteld. 

Gezien de grote afstand, tussenliggende barrières (infrastructuur en open agrarisch 
gebied) en de aard en omvang van de plannen zijn geen negatieve effecten op het 
Natura 2000–gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht te verwachten.  

 
Beschermde Natuurmonumenten  

In de wijde omgeving van het plangebied liggen geen Beschermde 
Natuurmonumenten. Negatieve effecten op dergelijke gebieden zijn door de plannen 
dan ook niet aan de orde.  

2.3 Nota Ruimte 

De Nota Ruimte is één van de structuurschema’s waarin de visie van het Rijk over 
natuur en landelijk gebied is vastgelegd. De Nota richt zich op het behoud, herstel en 
ontwikkeling van wezenlijke natuurlijke kenmerken en waarden. Vanuit deze 
doelstelling wordt de EHS gerealiseerd en worden ondermeer ganzenfoerageer- en 
weidevogelgebieden aangewezen.  
 
EHS 

Door het rijk en provincies is een beleidskader opgesteld met de spelregels die gelden 
bij ingrepen binnen de EHS. In dit beleidskader is aangegeven dat ingrepen met 
significante negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS 
alleen onder voorwaarden worden toegestaan. In dit kader moet allereerst in beeld 
worden gebracht wat de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS in of nabij het 
plangebied zijn. Provincies hebben het rijksbeleid doorvertaald in het provinciaal 
beleid.  
 
Binnen de EHS geldt de ‘Nee, tenzij’-benadering. Dit houdt in dat een 
bestemmingsplanwijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of 
waarden van het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële 
alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. 
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Het onderzoeksgebied is niet begrensd als EHS. De dichtstbijzijnde gebieden die zijn 
aangemerkt als EHS liggen op een afstand van ruim drie kilometer meter ten westen 
van het plangebied (nieuwe natuur en extensieve graslanden ten westen van de A28). 
Op basis van de afstand en de aard en omvang van de ingreep is aantasting van 
wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet aan de orde.  
 
Natuur buiten de EHS 

Het plangebied ligt niet in door de provincie aangewezen weidevogelgebied. Wel ligt 
het plangebied in een door de provincie aangewezen ganzengebied. In de huidige 
situatie is het plangebied niet van belang voor overwinterende ganzen vanwege het 
besloten en kleinschalige karakter. Door de plannen zijn dan ook geen negatieve 
effecten te verwachten op overwinterende ganzen.  
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3 Flora en fauna van het 
onderzoeksgebied 

3.1 Toetsingskader 

De Flora- en faunawet verplicht een ieder die ruimtelijke ingrepen of andere activiteiten 
wil ontplooien, na te gaan in hoeverre dit negatieve effecten kan hebben op van nature 
in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten – ongeacht of deze 
beschermd zijn of niet. De zorgplicht van artikel 2 uit de Flora- en faunawet stelt dat 
optredende negatieve effecten zo veel mogelijk vermeden of geminimaliseerd dienen 
te worden. Voor schade aan juridisch zwaarder beschermde soorten kan de aanvraag 
van een ontheffing van de Flora- en faunawet bij het Ministerie van EL&I noodzakelijk 
zijn. 
 
Aangepaste beoordeling ontheffingen Flora- en faunawet 
Tot voor kort was het noodzakelijk voor het verwijderen, verstoren of beschadigen van 
een vaste verblijfplaats een ontheffing op de Flora- en faunawet aan te vragen. Door 
uitspraken van de Raad van State in het voorjaar van 2009 is de beoordeling van 
ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet voor ruimtelijke ingrepen aangepast. 
Sinds 26 augustus van dat jaar wordt daardoor gewerkt volgens een nieuw 
stroomschema (zie Bijlage 1) en is het in veel gevallen niet meer noodzakelijk om een 
ontheffing van de Flora- en faunawet aan te vragen (Dienst regelingen 2009). 
 
Voor tabel 1-soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen sowieso al een automatische 
vrijstelling van artikel 75 van de Flora- en faunawet. Wel is de zorgplicht van 
toepassing. 
 
Voor tabel 2-soorten zijn drie opties mogelijk:  
1) Werken volgens de eisen van een goedgekeurde Gedragscode Flora- en 

faunawet; 
2) Het aanvragen van een reguliere ontheffing; 
3) Het opstellen van een ecologisch werkprotocol indien aangetoond kan worden dat 

de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de 
soort behouden blijft.  

Overigens is het in de eerste twee gevallen ook noodzakelijk om een op de situatie 
toegesneden ecologisch werkprotocol op te stellen. 
 
Voor tabel 3-soorten en soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn twee opties 
mogelijk:  
1) Het aanvragen van een reguliere ontheffing;  
2) Het opstellen van een ecologisch werkprotocol indien aangetoond kan worden dat 

de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de 
soort behouden blijft en dat de soort binnen het leefgebied succesvol kan (blijven)  
overwinteren, foerageren en/of voortplanten tijdens en na uitvoering van de 
plannen.  

 
Hierbij geldt voor het aanvragen van ontheffing dat ook een ecologisch werkprotocol 
opgesteld moet worden waarin de te nemen mitigerende maatregelen beschreven 
worden. 

3.2 Onderzoeksmethodiek 

Op 20 oktober 2011 is een veldbezoek in het onderzoeksgebied uitgevoerd. Bij dit 
bezoek is aandacht besteed aan de beschermde soorten binnen de Flora- en faunawet 
en vooral aan de juridisch zwaarder beschermde soorten (zogenaamde tabel 2- en 3-
soorten). Voor zover mogelijk zijn de volgende soortgroepen geïnventariseerd: flora, 
zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelden. Daarnaast is op 
basis van de terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens (zie Hoofdstuk 4 
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Geraadpleegde bronnen) en expert judgement, een uitspraak gedaan over mogelijk 
aanwezige beschermde soorten. 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzochte soortengroepen beschreven die in het 
onderzoeksgebied en de directe omgeving zijn aangetroffen en te verwachten. De 
relevante soorten worden in de onderstaande tekst kort toegelicht. 

3.3 Flora en vegetatie 

Het plangebied bestaat grotendeels uit agrarisch grasland, enkele houtwallen en 
singels, verhard terrein, bebouwing en enige erfbeplanting. De houtwallen en singels 
bestaan voornamelijk uit Zomereiken met een ondergroei van Lijsterbes, berk, vlier en 
Gewone braam. Tijdens het veldonderzoek zijn binnen het plangebied geen 
beschermde plantensoorten of soorten van de Rode Lijst aangetroffen, ook tijdens de 
eerdere onderzoeken in 2006 en 2007 zijn deze niet vastgesteld. Gezien de 
aangetroffen soortensamenstelling van de vegetatie zijn geen beschermde of Rode 
Lijstsoorten te verwachten. 

3.4 Vleermuizen 

Alle vleermuizen zijn opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en tabel 3 van de 
Flora- en faunawet en daardoor strikt beschermd.  
 
Potentiële verblijfplaatsen 
Verblijfplaatsen bevinden zich in donkere en voor vleermuizen bereikbare ruimten in 
bomen, huizen, kelders etcetera. In het plangebied zijn geen potentiële verblijfplaatsen 
van vleermuizen aangetroffen in de aanwezige bomen. In de bebouwing binnen het 
plangebied zijn mogelijk wel verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig, Door de 
plannen zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen in het geding omdat de bebouwing 
binnen de plannen wordt ingepast en er dus geen eventuele verblijfplaatsen van 
vleermuizen verloren gaan. 
 
Potentiële vliegroutes 
Van veel vleermuissoorten is bekend dat zij gedurende lange tijd gebruik kunnen 
maken van dezelfde structuren voor de oriëntatie en daarlangs van hun verblijfplaats 
naar de foerageergebieden trekken. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag van 
vleermuizen vormen bepaalde lijnvormige structuren (b.v. rijen woningen, watergangen 
en singels) een belangrijk onderdeel van een vliegroute.  
 
De houtwallen en singels in het plangebied vormen mogelijk belangrijke vliegroutes 
voor vleermuizen. De houtwallen worden grotendeels ingepast binnen de plannen, 
alleen ter hoogte van de nieuwe ontsluitingswegen is het noodzakelijk korte stukken 
houtwal te rooien. Deze gaten zijn dusdanig klein dat dit voor vleermuizen geen 
belemmering zal gaan vormen. Wel dient bij het plaatsen van straatverlichting ervoor 
worden gezorgd dat deze de bomen niet verlichten. Dit kan door gebruik te maken van 
speciale armaturen waardoor uitsluitend het wegdek wordt verlicht. Ook kan in de 
nabijheid van de houtwallen gebruik worden gemaakt van amberkleurige LED-
verlichting, uit recent onderzoek is gebleken dat deze kleur geen negatieve effecten 
heeft op vleermuizen (bijlage II). Wanneer een vleermuisvriendelijk verlichtingsplan 
wordt opgesteld en toegepast in het plangebied zijn geen vliegroutes van vleermuizen 
in het geding en is geen vervolgtraject noodzakelijk. 
 
Potentieel foerageergebied 
Vleermuizen foerageren op locaties waar insecten aanwezig zijn, bijvoorbeeld langs 
randen van bossen en bomenrijen of boven water. Foerageergebied van vleermuizen 
geniet binnen de Flora- en faunawetgeving echter geen juridische bescherming, tenzij 
het onmisbaar is voor het voortbestaan van een populatie. Vermoedelijk is het 
onderzoeksgebied in de huidige situatie van belang voor foeragerende vleermuizen. 
Omdat het plangebied ingericht wordt met diverse waterpartijen en veel beplanting blijft 
het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk voor vleermuizen. Van de plannen zijn dan 
ook geen substantiële effecten te verwachten op foeragerende vleermuizen. 
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3.5 Overige zoogdieren 

Vanwege het ontbreken van geschikte biotopen en de afwezigheid van sporen 
(uitwerpselen, vraatsporen, nesten en prooiresten) worden geen zwaarder beschermde 
soorten als Waterspitsmuis (tabel 3-soort) of Eekhoorn (tabel 2-soort) in het plangebied 
verwacht. Mogelijk komt wel Steenmarter (tabel 2-soort) voor in de aanwezige 
bebouwing, maar aangezien de bebeouding behouden blijft zijn geen vaste 
verblijfplaatsen van deze soort in het geding. Een vervolgtraject voor Steenmarter is 
dan ook niet noodzakelijk. 
 
Binnen het onderzoeksgebied zijn mogelijk vaste verblijfplaatsen van enkele laag 
beschermde (tabel 1-soorten) zoogdieren als Huisspitsmuis, Veldmuis, Aardmuis, 
Rosse woelmuis, Bosmuis, bosspitsmuis (spec), Bunzing, Egel, Konijn en Mol 
aanwezig. Ook komen naar verwachting Haas en de niet beschermde Bruine rat en 
Huismuis in het plangebied voor. Bij de ingrepen gaan mogelijk exemplaren en 
verblijfplaatsen van genoemde algemene en laag beschermde zoogdieren verloren. 
Voor laag beschermde kleine zoogdieren geldt echter automatisch vrijstelling van 
artikel 75 van de Flora- en faunawet, waardoor het nemen van vervolgstappen voor 
deze soorten niet aan de orde is.  

3.6 Broedvogels 

Aangezien dit een quickscan betreft, is geen volledige broedvogelinventarisatie 
uitgevoerd. Op basis van het uitgevoerde veldbezoek in combinatie met de 
terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens (verspreidingsatlassen en internet) 
en expert judgement is echter wel een goede uitspraak te doen over de te verwachten 
soorten. 
 
Broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen 

In augustus 2009 is door het Ministerie van LNV de ‘Aangepaste lijst jaarrond 
beschermde vogelnesten’ uitgebracht, waarin is aangegeven welke nestplaatsen en 
hun functionele omgeving jaarrond beschermd zijn. Het betreft in functie zijnde nesten 
van de Ooievaar, Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, Roek, Wespendief, Zwarte wouw, 
Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en 
Huismus. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn 
als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.  
 
In het plangebied zijn geen jaarrond beschermde broedvogelsoorten van bebouwde 
omgeving waargenomen zoals Huismus. In de omgeving van het plangebied zijn wel 
Huismussen waargenomen. Aangezien de bebouwing in het plangebied geschikt is 
voor de soort is het waarschijnlijk dat er enkele paren tot broeden komen. Omdat de 
bebouwing gehandhaafd blijft zijn door de plannen geen nestplaatsen van Huismus in 
het geding. Tijdens het onderzoek in 2007 is een horst van Sperwer of Buizerd 
aangetroffen in de houtwal centraal in het plangebied. Deze horst is tijdens het 
voorliggende onderzoek niet meer vastgesteld. Door de plannen zijn geen nesten van 
jaarrond beschermde broedvogelsoorten in het geding. Een vervolgtraject is voor 
jaarrond beschermde broedvogels dan ook niet noodzakelijk. 
 
Overige broedvogelsoorten 

Gezien de terreingesteldheid zijn broedvogels te verwachten/aangetroffen van 
bebouwing en beplantingen denk hierbij aan soorten als Spreeuw, Merel, Houtduif, 
Zwartkop, Turkse tortel, Tjiftjaf, Gekraagde roodstaart, Roodborst, Boomklever, 
Heggenmus, Winterkoning, Ringmus (Rode Lijst ‘gevoelig’), Boomkruiper, Vink, 
Zanglijster en Groenling. In de graslanden zijn geen weidevogels te verwachten 
vanwege de ligging in de nabijheid van bebouwing en opgaande beplantingen. 
 
Het is veelal niet mogelijk ontheffing te verkrijgen voor verbodsbepalingen die gelden 
voor broedvogels. Er mogen daarom geen activiteiten worden ondernomen op locaties 
waar nesten of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels 
aanwezig zijn. Werkzaamheden die broedbiotopen van vogels verstoren of 
beschadigen dienen buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels te worden 
gestart. In het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen 
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standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een broedgeval wordt verstoord, 
ongeacht de datum. Voor de meeste te verwachten soorten kan de periode tussen half 
maart en eind juli worden aangehouden als broedseizoen. De broedperiode verschilt 
per soort en soms ook per jaar. Een soort als Houtduif kan bijvoorbeeld tot in november 
broedend aanwezig zijn en Turkse tortel zelfs tot in december.  
 
Door de uitvoering op te starten buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels, is 
het mogelijk verstoring of beschadiging van broedbiotopen van vogels te voorkomen. 
Indien blijkt dat broedvogels afwezig zijn is het ook mogelijk om binnen de 
broedperiode van vogels aan te vangen met de werkzaamheden. 

3.7 Amfibieën  

In de watergangen is voortplanting van amfibieën als Bastaardkikker, Bruine kikker, 
Gewone pad en Kleine watersalamander mogelijk. Naar verwachting fungeren met 
name de ruigtestroken en aanwezige strooisellaag in de houtwallen als 
overwinteringsgebied voor Kleine watersalamander, Bruine kikker en Gewone pad en 
fungeert de sliblaag van de watergangen als overwinteringsgebied voor Bastaardkikker 
en eventueel Bruine kikker. Zwaarder beschermde amfibieënsoorten worden in het 
plangebied niet verwacht omdat geschikte biotopen daarvoor ontbreken en geen 
waarnemingen bekend zijn (RAVON, waarneming.nl).  
 
Bij de realisatie van de plannen kunnen exemplaren en verblijfplaatsen van genoemde  
laag beschermde amfibieënsoorten verloren gaan. Voor deze soorten geldt echter 
automatisch vrijstelling van artikel 75 van de Flora- en faunawet, waardoor het nemen 
van vervolgstappen voor deze soorten niet aan de orde is.  

3.8 Vissen 

Tijdens het onderzoek in 2007 is de middelhoog beschermde Kleine modderkruiper 
(tabel 2-soort) vastgesteld in een watergang in het plangebied (figuur 2). Ook tijdens 
voorliggend onderzoek (in 2011) is Kleine modderkruiper vastgesteld in de genoemde 
watergang. Andere beschermde vissoorten worden in de watergang niet verwacht. Wel 
zijn diverse (niet-beschermde) vissoorten vastgesteld als Zeelt, Tiendoornige 
stekelbaars en Riviergrondel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2: Leefgebied Kleine modderkruiper (blauwe lijn) in plangebied De Grift III (gele lijn). 
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Omdat de watergang met Kleine modderkruiper ten behoeve van de plannen zal 
worden gedempt en verlegd wordt in westelijke richting is leefgebied van de soort in het 
geding en worden exemplaren geschaad.  
 
Middels het treffen van mitigerende maatregelen kan worden voorkomen dat schade 
optreedt aan individuele dieren tijdens de aanlegfase. Om schade aan individuele 
dieren te voorkomen dient daarnaast zorgvuldig te werk te worden gegaan door 
voorafgaande aan de werkzaamheden aanwezige vissen weg te vangen uit de 
watergangen die worden gedempt of aangepast. Er zal gewerkt dienen te worden 
volgens een vooraf opgesteld ecologisch werkprotocol waarin bovenstaande werkwijze 
nader is uitgewerkt. Door het treffen van mitigerende maatregelen wordt niet verwacht 
dat de gunstige staat van instandhouding van Kleine modderkruiper in gevaar komt als 
gevolg van de beoogde plannen. 

3.9 Overige soortgroepen 

Gezien de terreingesteldheid van het plangebied en bekende verspreidingsgegevens, 
kan verder worden geconcludeerd dat er geen reptielen en beschermde dagvlinders, 
libellen en overige ongewervelden aanwezig en te verwachten zijn. 



  

ACTUALISATIE NATUURTOETS DE GRIFT III, NIEUWLEUSEN 

 
10

4 Geraadpleegde bronnen 

Broekhuizen S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk & J.B.M. Thissen (1992). Atlas van de 
Nederlandse zoogdieren. Stichting Uitgeverij KNNV. 

 
Creemers, R.C.M.& J.J.C.W. van Delft (2009). De amfibieën en reptielen van Nederland. - 

Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European 
Invertebrate Survey – Nederland, Leiden. 

 
De Vries, E & M. van der Sluis (2006). Quickscan natuurtoets bedrijventerrein De Grift III, 

Nieuwleusen. Rapport 06-101.Ecogroen Advies BV, Zwolle 
 
Dienst Regelingen (2009a) Aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en 

faunawet. 
 
Dienst Regelingen (2009b) Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 

ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep. 
 
Hustings, F.J. & J.W. Vergeer (red.), 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels (1998-2000). 

KNNV-Uitgeverij. 
 

Lange E., P. Twisk, A. van Winden en A. Diepenbeek (1994). Zoogdieren van West-Europa. 
Uitgegeven door de KNNV. 

 
Limpens H., K. Mostert & W. Bongers (red.) (1997). Atlas van de Nederlandse vleermuizen, 

Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 
Utrecht. 

 
Ministerie van LNV (2004). Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode lijsten flora en fauna. 
 
Ministerie van LNV (2009). Natura 2000-gebieden. 

(http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k) 
 
RAVON, Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (www.ravon.nl). 
 
Wallink. M. (2007). Quickscan natuurtoets uitbreiding bedrijventerrein De Grift III, Nieuwleusen; 

Inventarisatie en beoordeling van natuurwaarden in het kader van natuurwet- en 
regelgeving. Rapport 07-055. EcoGroen Advies, Zwolle. 

 
www.waarneming.nl  
 
www.zoogdieratlas.nl 
 
 



  

 

 
 

 

 

 

BIJLAGEN 



  

 

BIJLAGE I:  WETTELIJK KADER 
 

Flora- en faunawet 
 
Inleiding 
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Onder de Flora- en faunawet zijn ongeveer 500 soorten in 
Nederland aangewezen als beschermde dier- of plantensoort. De doelstelling van de wet is de bescherming en 
het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten. Het 
uitgangspunt van de wet is `nee, tenzij`. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde 
soorten in principe verboden zijn.  
 
De Flora- en faunawet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen, 
plannen en projecten. Zo is het verboden beschermde inheemse planten te plukken of te beschadigen en geldt 
voor beschermde dieren een verbod op het doden, verwonden en opzettelijk verontrusten. Ook is het verboden 
nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren te 
beschadigen of te verstoren of eieren te rapen of te vernielen. De verbodsbepalingen betreffende planten op hun 
groeiplaats zijn opgenomen in artikel 8. De verbodsbepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving 
zijn vermeld in artikel 9 tot en met 12. 
 
Van het verbod op schadelijke handelingen (`nee`) kan onder voorwaarden (`tenzij`) worden afgeweken, met een 
ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken, 
Landbouw & Innovatie (EL&I), of, in geval van beheer en schadebestrijding, van gedeputeerde staten van de 
provincies. 
 
Beschermde dier- en plantensoorten 
Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het zijn 
soorten die van nature in Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen 
in hun voortbestaan te worden bedreigd. Ook zijn soorten aangewezen die niet noodzakelijkerwijs in hun 
voortbestaan worden bedreigd, maar wel bescherming genieten ter voorkoming van overmatige benutting.  
 
De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet: 
1) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde 

dieren en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis; 
2) Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten 

vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels;  
3) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen; 
4) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de 

Visserijwet 1963 van toepassing is; 
5) Een aantal ongewervelden (onder andere insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn 

of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd.  
 
Er zijn drie beschermingsregimes van kracht, mede afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort en de status in 
Europese richtlijnen. Van licht naar zwaar beschermd zijn de soorten opgenomen op Tabel 1, 2 of 3. Voor vogels 
gelden specifieke eisen, met name tijdens het broedseizoen. Bij ruimtelijke ingrepen geldt automatisch vrijstelling 
voor soorten van Tabel 1 waardoor de meeste aandacht gevraagd is voor soorten van Tabel 2/3 en voor vogels. 
 
Wijze van toetsing  
Door uitspraken van de Raad van State in het voorjaar van 2009 is de beoordeling aangepast bij 
ontheffingsaanvragen voor ruimtelijke ingrepen. Sinds 26 augustus van dat jaar werken we daardoor volgens een 
nieuw stroomschema (zie volgende pagina). Gaat u een ruimtelijke ingreep uitvoeren en zijn beschermde soorten 
aanwezig, dan zijn er vaak twee opties:  
 
1) Voorkom overtreding van de Flora- en faunawet. Het gaat dan om het behoud van de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soort. Het betreft de functies van het leefgebied die ervoor 
zorgen dat de soort succesvol kan rusten of voortplanten, bijvoorbeeld nesten, migratieroutes en foerageergebied. 
Als u deze veilig stelt door vooraf mitigerende maatregelen te treffen, heeft u mogelijk geen ontheffing meer 
nodig. Om zeker te zijn dat uw maatregelen voldoende zijn, kunt u ze vóóraf laten beoordelen door Dienst 
Regelingen. Als deze voldoende zijn krijgt u een beschikking met daarin de goedkeuring van uw maatregelen. De 
goedkeuring krijgt u in de vorm van een afwijzing van uw ontheffingsaanvraag. U heeft namelijk geen ontheffing 
nodig doordat u met uw maatregelen overtreding van de Flora- en faunawet voorkomt.  
 



  

 

2 ) Kan de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soort niet worden 
gegarandeerd door mitigerende maatregelen? Dan dient u een reguliere ontheffingsaanvraag in waarbij de 
onderstaande vragen gesteld worden: 
 
• In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats aangetast? 
• Is er een bij wet genoemd belang? (behalve bij Tabel 2-soorten) 
• Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij Tabel 2-soorten) 
• Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 
 
Beoordeling Dienst Regelingen 
Dienst Regelingen beoordeelt of het bij wet genoemd belang zwaarder weegt dan het overtreden van de 
verbodsbepaling(en). Voor Tabel 2-soorten gelden minder zware eisen en kan een door het ministerie 
goedgekeurde gedragscode ook uitkomst bieden. De gedragscode moet wel van toepassing zijn op uw activiteit 
en u moet kunnen aantonen dat u precies zo werkt als in de gedragscode staat. Voor Bijlage 1-soorten uit Tabel 3 
krijgt u alleen ontheffing wanneer sprake is van een bij wet genoemd belang. Bij een ruimtelijke ingreep betreft het 
meestal één van de onderstaande vier belangen: 
 
• Bescherming van flora en fauna (b) 
• Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 
• Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, 

en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e) 
• Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j) 
 
Voor vogels en soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt dat u alleen ontheffing kunt krijgen op grond van 
een bij wet genoemd belang uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In de praktijk zijn de 
mogelijkheden voor het verkrijgen van een ontheffing voor die soorten dan ook zeer beperkt, met name voor 
vogels2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toetsingsschema Flora- en faunawet (Bron: Dienst Regelingen 2009. Aangepaste beoordeling ontheffing 
ruimtelijk ingrepen Flora- en faunawet). 
 
 

                                                     
2 In de Vogelrichtlijn worden alleen de belangen b en d én de veiligheid van het luchtverkeer (belang c) genoemd; 



  

 

Rode lijsten 
Los van de Flora- en faunawet heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter 
uitvoering van de bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een aantal Rode Lijsten voor bedreigde 
en kwetsbare soorten dieren en planten gepubliceerd3. Voor soorten van de Rode Lijsten heeft de overheid zich 
verplicht onderzoek en werkzaamheden te bevorderen die nodig zijn voor bescherming en beheer. Het 
voorkomen van een soort op de Rode Lijst heeft geen wettelijke beschermingsstatus tot gevolg. Opname op de 
Rode Lijst zegt alleen iets over de zeldzaamheid en populatieontwikkelingen van de betreffende soorten.  
 
Natuurbeschermingswet 1998 
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. De 
Natuurbeschermingswet heeft betrekking op Natura 2000 gebieden in Nederland en verankert een deel van de 
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving. Natura 2000 bestaat uit een netwerk van 
Europese natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese natuurbeleid. Natura 2000 is gericht op de 
instandhouding en ontwikkeling van soorten en ecosystemen die voor Europa belangrijk zijn. 
 
Nederland regelt aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging rond projecten die gevolgen 
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de 
Minister van EL&I. Daarnaast stelt Nederland voor al haar Natura 2000-gebieden beheerplannen op waarin de te 
beschermen waarden, de zogeheten instandhoudingdoelen, nader worden uitgewerkt in ruimte, tijd en omvang.  
 
In voorgaand wettelijk kader zijn alleen de meest relevante onderdelen van de wetgeving vereenvoudigd 
weergegeven. Aan deze tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Voor meer achtergronden en de 
oorspronkelijke wetsteksten kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur en op www.drloket.nl.  
 
 

                                                     
3 Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling 
van rode lijsten flora en fauna en Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 
augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna. 
 



 

 

BIJLAGE II: EEN VLEERMUISVRIENDELIJKE KLEUR VOOR 
VERLICHTING (BRON: ZOOGDIERVERENIGING 2011) 

 
Het kleurspectrum van de amber ledlamp blijkt lichtgevoelige vleermuizen niet te verstoren, terwijl ‘groen’ licht en 
wit licht duidelijk verstorend werken. Dit bleek uit een veldexperiment van de Zoogdiervereniging en LEDexpert in 
opdracht van Rijkswaterstaat. 
 
Vleermuizen zijn strikt beschermde soorten. Verstoring van hun vaste verblijfplaats, maar ook van de voor de 
verblijfplaats essentiële vliegroutes en jachtgebieden leidt tot een overtreding van de Flora en Faunawet. Het is 
voor initiatiefnemers van projecten als Rijkswaterstaat daarom verplicht om maatregelen te nemen. Als 
nachtactieve zoogdieren zijn vleermuizen gevoelig voor lichtverstoring, zowel bij hun verblijfplaatsen, op 
vliegroutes als in hun jachtgebied.  
 
Nachtdieren 
Licht kan vleermuizen op verschillende manieren verstoren.  
Soorten die relatief langzaam zijn, vliegen laat uit en blijven altijd in het donker om predatie te voorkomen. Licht 
dwingt ze nog later uit te vliegen, waardoor ze minder tijd hebben om te jagen tijdens de piek van de 
insectenactiviteit, of tot verlaten van de verblijfplaats.  
Jachtgebieden worden na verlichten minder of helemaal niet meer gebruikt.  
Als nachtactieve dieren hebben vleermuizen ogen die evolutionair zijn aangepast aan lage lichtintensiteit. Hun 
ogen hebben t.o.v. mensen, relatief veel staafjes (zwart-wit gevoelig en hogere lichtgevoeligheid) en weinig 
kegeltjes (kleurgevoelig en relatief lagere gevoeligheid). Een hoge lichtgevoeligheid is voor vleermuizen 
belangrijker dan kleuren zien. Net als bij mensenogen moeten vleermuisogen wennen aan het donker. Ze gaan bij 
lagere lichtintensiteit meer met de staafjes kijken dan met de kegeltjes. Elke keer dat vleermuizen licht tegen 
komen, verliezen ze hun aanpassing aan het donker. Het omschakelen naar licht gaat in een fractie van een 
seconde, aanpassen aan het donker duurt veel langer. Dat stoort de oriëntatie en de effectiviteit van het jagen. 
Met hun veel lichtgevoeligere ogen vinden vleermuizen verblinding vermoedelijk ook gewoon onplezierig, mogelijk 
zelfs pijnlijk. De lichtgevoelige soorten proberen het licht van zaklampen altijd onmiddellijk te ontwijken.  
 
Vleermuisvriendelijk verlichten 
Om lichtverstoring zo veel mogelijk te voorkomen zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar.  
Het aantal lampen en de lichtintensiteit kan worden aangepast; de positie van een lamp t.o.v. een verblijfplaats, 
een route of jachtgebied kan worden aangepast; er kan worden gewerkt met armaturen die het licht goed richten 
en die een scherpe bundel (scherpe cut-off) hebben om onnodige verstrooiing tegen te gaan; waarbij geldt dat 
ledlampen een hele scherpe cut-off hebben; vleermuishabitat kan worden afgeschermd met opgaande vegetatie 
of andere schermen; er kan worden gewerkt met verlichtingsregiems die op bepaalde momenten in de nacht en in 
het seizoen de vleermuizen ontzien; en er kan worden gewerkt met dynamisch verlichting die reageert op 
aanwezigheid van mensen om zo het branden van de verlichting en de intensiteit te regelen;  
 
Al deze maatregelen worden in het ontwerpen van lichtplannen bijvoorbeeld rond wegen al toegepast, maar vaak 
kan de nog resterende verlichting alsnog voor verstoring zorgen. De mogelijkheid om te werken met een 
aangepast frequentiespectrum c.q. een aangepast kleur van het licht was nog niet beproefd.  
 
Amber 
Op verzoek van Rijkswaterstaat hebben natuurkundigen van LEDexpert samen met vleermuisspecialisten van de 
Zoogdiervereniging gezocht naar een kleurspectrum dat voldoende contrast en oplossend vermogen levert voor 
mensenogen, maar door vleermuisogen nauwelijks wordt waargenomen. Daarvoor werd de gevoeligheid voor 
kleuren en intensiteiten van mensen ogen vergeleken met die van vleermuisogen. Omdat gegevens over de 
specifieke gevoeligheid van vleermuisogen voor verschillende golflengtes (de zogenaamde frequency response 
curves) voor Europese soorten nog niet beschikbaar is, werd er gewerkt met gegevens van soorten uit zuid 
Amerika die relatief dicht bij de Europese soorten staan. De kleur/intensiteitgevoeligheid van vleermuisogen is in 
verhouding tot die van mensen verschoven in de richting van ver blauw en ultraviolet. Dat betekent dat de 
frequenties/kleuren aan de rode kant van het spectrum door vleermuizen veel minder goed of helemaal niet 
worden waargenomen. Op basis daarvan heeft LEDexpert een ledlamp met een relatief monochromatisch 
kleurspectrum gemaakt dat naar verwachting ‘vleermuisvriendelijk’ zou moeten zijn. Deze oranje rode kleur is 
Amber gedoopt. 
Hoe gevoelig ogen zijn voor een bepaald lampkleur kan worden berekend uit de relatieve intensiteit van de in dat 
lamplicht aanwezige golflengtes, versus de gevoeligheid van de ogen voor die specifieke golflengtes. Op basis 
van die gegevens kon de verhouding in gevoeligheid tussen mensen en vleermuizen worden berekend: de 
mens/vleermuis gevoeligheidsratio (Human/Bat response ratio). Op basis van die verhouding kan de geschiktheid 
van verschillende ‘lampkleuren’ met elkaar worden vergeleken. Hoe hoger de ratio hoe minder verstorend de 
lampkleur voor vleermuisogen zal zijn.  



 

 

Veldproef 
In juni en juli 2010 zijn de amber lamp en andere kleuren getest in een veldproef op een vliegroute van de 
lichtgevoelige meervleermuis (Myotis dasycneme). Deze soort volgt in het Kuinderbos in de Noordoostpolder een 
vliegroute over de op die locatie volledig donkere Kuindervaart. In juni en juli vliegen hier elke avond ongeveer 
100 dieren langs. In de lengterichting en midden op de vaart werd een rij van 5 drijvende stereo 
vleermuisontvangers geïnstalleerd, die de echolocatie geluiden van de vleermuizen oppikken en registreerden 
aan welke zijde de vleermuis langs vloog. Aan een zijde van de vaart werden tijdelijk 6 straatlampen gemonteerd 
die, als ze brandden, de vaart precies tot het midden verlichtten. Met deze simpele opstelling kon worden getest 
of de dieren de betreffende kleur proberen te ontwijken en kennelijk als storend ervaren, of niet.  
 
Groen licht en wit licht blijken niet vleermuisvriendelijk, amber wel 
De effecten van verschillende lampkleuren werden vergeleken: donker/geen lamp versus de normale witte 
verlichting en amber. Tegelijk werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ‘groene’ lampkleur te testen die 
recent als ‘natuurvriendelijke lamp’ wordt toegepast. Het kleurspectrum van deze groene lamp is gebaseerd op de 
spectrumgevoeligheid van vogels en juist is verschoven naar de groen blauwe kant van het spectrum. Daarom 
werd verwacht dat vleermuizen er juist gevoelig voor zouden zijn. Voor amber is de 
mens/vleermuisgevoeligheidsratio 45, voor ‘normaal’ warm wit licht 8, en voor de groene lamp 5,3. In het 
veldexperiment werden periodes met de verschillende kleuren steeds afgewisseld met periodes van donker. 
 
De resultaten van de veldproef tonen dat de vleermuizen bij gebruik van het witte en groene licht significant 
verschuiven naar de onverlichte kant van de vaart, terwijl er geen verschil was tussen donker en Amber. Het was 
zelfs zo dat er tijdens het gebruik van de witte en groene verlichting minder dieren voorbijvlogen. Kennelijk 
verlaten sommige individuen zelfs de vaart.  
 
Het groene spectrum was ontwikkeld als een verlichtingskleur die vogels niet naar een booreiland lokt en 
daardoor de vogeltrek niet verstoort. Voor vleermuizen blijkt deze kleur net zo verstorend als gewoon witlicht.  
 
Omdat verschillende diersoorten, zoals vogels, vleermuizen of insecten een verschillende kleurgevoeligheid 
hebben, zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn een kleurenspectrum te maken dat voor alle soorten ideaal is.  
 
In deze experimentele setting bewijst de amber ledlamp zich als vleermuisvriendelijk kleurenspectrum. Reden 
voor Rijkswaterstaat om, naast andere maatregelen, ledlampen in deze kleur al op korte termijn op gevoelige 
vleermuislocaties aan de A74 bij Venlo te gaan inzetten om zo te voldoen aan de vereisten vanuit de Flora- en 
faunawet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeeldingen: Amber kleurig ledlicht in de praktijk



 

 

BIJLAGE III: PLATTEGROND DE GRIFT III 
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Regels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan De Grift III (Nieuwleusen) van de gemeente Dalfsen. 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.NDeGriftIII-on02 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). 

1.3  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen 
van deze gronden. 

1.4  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  aanpijling: 

een op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig 
opgenomen aanduiding, die aangeeft welke bestemming/aanduiding van toepassing is 
op de aangepijlde gronden.  

1.6  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.    

1.7  bebouwingspercentage: 

de bebouwde oppervlakte van de gebouwen uitgedrukt in procenten van de totale 
oppervlakte van nader aangegeven gronden.   

1.8  bedrijf: 

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, 
inzamelen en verhandelen van goederen.  

1.9  bedrijfswoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het 
gebouw of het terrein noodzakelijk is.        

1.10  bedrijfsgebouw: 

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.    

1.11  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak.  

1.12  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.  

1.13  Bevi-inrichting: 

inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.  

1.14  bijbehorend bouwwerk: 

een functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, 
daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of ander bouwwerk 
met een dak.   
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1.15  bodemverstoring: 

het plegen van ingrepen die de bestemming van de grond veranderen en waardoor het 
grondwaterpeil verandert of het uitvoeren van grondbewerkingen. 

1.16  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, 
vernieuwen of veranderen van een standplaats.   

1.17  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak.   

1.18  bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane 
grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.   

1.19  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten.  

1.20  bouwperceelgrens: 

een grens van een bouwperceel. 

1.21  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.  

1.22  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 
hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt 
in of op de grond.  

1.23  consumentenvuurwerk: 

vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik.                

1.24  dak: 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw.  

1.25  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het 
verkopen en/of leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen 
die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.  

1.26  detailhandel in volumineuze goederen: 

detailhandel in omvangrijke producten en materialen, als keukens, badkamers, 
sanitair, woninginrichting waaronder meubelen, auto's, boten, caravans en tenten, 
grove bouwmaterialen, brand- en explosiegevaarlijke stoffen, bouwmarkten en 
tuincentra.   

1.27  erker: 

een plat afgedekte uitbouw aan de gevel van een woning. 

1.28  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt.  

1.29  hoofdgebouw: 

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een 
bouwperceel kan worden aangemerkt.  
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1.30  kantoor: 

een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige dan 
wel financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde 
detailhandel - al dan niet met een (publiekgerichte) baliefunctie.  

1.31  maaiveld: 

de gemiddelde hoogte van het terrein grenzende aan de gevels.  

1.32  nadere eis: 

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening.   

1.33  normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden: 

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de 
gronden, waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de 
bestemming.  

1.34  nutsvoorziening: 

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water-, en 
elektriciteitsdistributie, alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, 
waaronder in ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes, pompstations, 
gemalen, telefooncellen en zendmasten. Onder nutsvoorziening worden ook begrepen 
bouwwerken ten behoeve van koude- en warmteopslag, het opladen van accu's van 
voertuigen met een elektromotor en containers voor het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen.   

1.35  omgevingsvergunning: 

vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 

1.36  onderkomens: 

voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen 
en kampeermiddelen. 

1.37  peil: 

1. de kruin van de dichtstbij gelegen weg, indien de (voor)gevel van het gebouw of 
het bouwwerk, geen gebouw zijnde, geheel of gedeeltelijk is gelegen op een 
afstand van 10 m of minder van die weg; 

2. de gemiddelde hoogte van het aan het bouwwerk aansluitende maaiveld, indien de 
(voor)gevel van het gebouw of het bouwwerk, geen gebouw zijnde, is gelegen op 
een afstand van meer dan 10 m van de dichtstbij gelegen weg; 

3. indien het bepaalde onder 1 of  2 niet voldoende concreet is te bepalen, het door 
of namens burgemeester en wethouders aan te geven peil.   

1.38  permanente bewoning:  

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf.  

1.39  productiegebonden detailhandel: 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of 
toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan 
de productiefunctie.  

1.40  professioneel vuurwerk: 

vuurwerk, niet zijnde consumentenvuurwerk. 

1.41  prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
persoon tegen vergoeding. 
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1.42  seksinrichting: 

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval 
verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een 
seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in 
combinatie met elkaar. 

1.43  Staat van Bedrijfsactiviteiten: 

de Staat van Bedrijfsactiviteiten die als bijlage deel van deze regels uitmaakt.   

1.44  stacaravan: 

een kampeermiddel in de vorm van een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, 
dat mede gelet op de afmetingen, kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op 
normale wijze op de verkeerswegen ook over grote afstanden als een aanhangsel van 
een auto te worden voortbewogen.    

1.45  vuurwerkbedrijf: 

inrichting waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 kg 
consumentenvuurwerk aanwezig is.    

1.46  voorgevel: 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere 
zijden aan een weg grenst, de als zodanig door of namens burgemeester en 
wethouders aan te wijzen gevel. 

1.47  Wgh-inrichting: 

een inrichting als bedoeld in onderdeel D van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht.  

1.48  woning: 

een complex van ruimten dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één 
afzonderlijk huishouden.  
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Artikel 2  Wijze van meten 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten. 

2.1  Gebouwen en bouwwerken 

2.1.1  De bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.  

2.1.2  De breedte van een gebouw: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van de scheidingsmuren. 

2.1.3  De dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.1.4  De goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

2.1.5  De inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of 
het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.  

2.1.6  De oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein 
ter plaatse van het bouwwerk.  

2.2  Ondergeschikte bouwdelen 

Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschaften, airco kasten, gevel- 
en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, 
mits de overschrijding van bouwvlak- of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m 
bedraagt. 

2.3  Maatvoering 

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven: 

a. voor lengten in meters (m); 

b. voor oppervlakten in vierkante meters (m²); 

c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m³); 

d. voor verhoudingen in procenten (%); 

e. voor hoeken/hellingen in graden (º). 

2.4  Meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van de op de 
kaart aangegeven lijn.  
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Bedrijventerrein 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2', bedrijven tot en 
met categorie 2 van Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1', bedrijven tot en 
met categorie 3.1 van Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein;  

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2', bedrijven tot en 
met categorie 3.2 van Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein;   

d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', tevens het wonen in 
één bedrijfswoning; 

e. nutsvoorzieningen;  

met daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, paden, 
parkeervoorzieningen, water en groenvoorzieningen, met dien verstande dat: 

f. Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan; 

g. vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan; 

h. Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan; 

i. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r. 1994 niet zijn 
toegestaan; 

j. detailhandel niet is toegestaan; 

k. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' per bouwperceel in totaal niet meer dan 2 
afzonderlijke in- en uitritten, elk met een maximale breedte van 7 m, mogen 
worden gerealiseerd; 

l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 
geluidsbron uitgesloten' geen aan categorie 3.2 van Bijlage 1 Staat van 
Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein gerelateerde geluidsbronnen zijn 
toegestaan; 

m. per bedrijf of vestiging op eigen terrein 1 parkeerplaats per 2 arbeidsplaatsen moet 
worden aangelegd, alsmede voldoende parkeerplaatsen voor bedrijfswagens en 
bezoekers.  

3.2  Bouwregels 

Op de op voor 'Bedrijventerrein' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken 
ten dienste van de bestemming worden gebouwd. 

3.2.1  Gebouwen 

Voor een gebouw gelden de volgende regels: 

a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient per gebouw één of meer gevels in 
de gevellijn te worden gebouwd en moet 60% van de breedte van het bouwperceel 
- gemeten langs De Rollecate - worden bebouwd;  

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' mag het 
bebouwingspercentage per bouwperceel niet meer dan het aangegeven 
percentage bedragen; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte 
in meters van een gebouw niet meer dan de aangegeven bouwhoogte bedragen; 
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e. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 3 
meter bedragen; 

f. de onderlinge afstand tussen gebouwen mag niet minder dan 3 m bedragen.  

3.2.2  Bedrijfswoningen 

Voor een bedrijfswoning gelden de volgende regels: 

a. een bedrijfswoning mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' 
worden gebouwd; 

b. de dakhelling mag niet minder dan 25° bedragen; 

c. de nokrichting moet loodrecht op de bouwgrens staan; 

d. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 3 
meter bedragen. 

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;  

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 10 m bedragen.  

3.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. 3.2.1 onder c en toestaan dat het bebouwingspercentage per bouwperceel wordt 
vergroot met niet meer dan 15%; 

b. 3.2.1 onder d en toestaan dat de bouwhoogte wordt vergroot tot niet meer dan 14 
m; 

c. 3.2.1 onder e en toestaan dat de afstand tot de zijdelingse perceelgrens wordt 
verminderd tot (niet minder dan) 1 m; 

d. 3.2.3 onder b en toestaan dat de bouwhoogte wordt vergroot tot niet meer dan 20 
m.  

3.3.1  Afwegingskader 

Een in 3.3 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. een goede woonsituatie;  

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de externe veiligheid; 

f. de sociale veiligheid.    

3.4  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. een goede milieusituatie;  

c. de externe veiligheid; 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;  

f. de sociale veiligheid; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn', tevens ten behoeve van eisen van 
welstand.  

3.4.1  Procedure 

Voor een besluit tot nadere eis geldt de in 12.1 vermelde voorbereidingsprocedure. 



 

  

 bestemmingsplan "De Grift III (Nieuwleusen)" (ontwerp)  
 119 

  

3.5  Specifieke gebruiksregels 

3.5.1  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 

a. bewoning van bedrijfsruimten, niet zijnde bedrijfswoningen; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 
geluidsbron uitgesloten', de realisatie van aan categorie 3.2 gerelateerde 
geluidsbronnen.  

3.6  Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
3.1: 

a. en toestaan dat tevens bedrijven worden toegelaten uit ten hoogste twee 
categorieën hoger dan in 3.1 genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard 
en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere 
verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de volgens 3.1 toegelaten 
categorieën van Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein;   

b. en toestaan dat tevens bedrijven worden toegelaten die niet zijn genoemd in 
Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te 
behoren tot de volgens 3.1 toegelaten categorieën, met dien verstande dat: 

1. Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan; 

2. vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan; 

3. Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan; 

c. en toestaan dat de gronden en gebouwen worden gebruikt voor de uitoefening 
van: 

1. productiegebonden detailhandel; 

2. detailhandel in volumineuze goederen; 

3. detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen; 

4. bouwmarkten; 

5. detailhandel in meubelen en woninginrichting.  

3.6.1  Afwegingskader 

Een in 3.6 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. een goede milieusituatie;  

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de sociale veiligheid; 

f. de brandveiligheid; 

g. de externe veiligheid. 
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Artikel 4  Groen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen, parkeerstroken, waterberging en waterhuishoudkundige 
voorzieningen; 

b. paden en inritten, tot een breedte van niet meer dan 7 m; 

c. het weiden van vee;  

d. nutsvoorzieningen;  

met daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en verhardingen.  

4.2  Bouwregels 

Op de voor 'Groen' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd. 

4.2.1  Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, geldt de volgende regel: 

a. de bouwhoogte mag niet meer dan 2 m bedragen.  

4.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de sociale veiligheid. 

4.3.1  Procedure 

Voor een besluit tot nadere eis geldt de in 12.1 vermelde voorbereidingsprocedure.   
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Artikel 5  Verkeer 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen en straten; 

b. paden en inritten, tot een breedte van niet meer dan 7 m; 

c. voet- en rijwielpaden; 

d. parkeervoorzieningen; 

e. geluidwerende voorzieningen; 

f. nutsvoorzieningen;  

waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van 
het doorgaande verkeer,  

met daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, water en 
groenvoorzieningen.  

5.2  Bouwregels 

Op de voor 'Verkeer' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd. 

5.2.1  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 
de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, geldt dat de bouwhoogte niet 
meer dan 9 m mag bedragen. 

5.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de sociale veiligheid. 

5.3.1  Procedure 

Voor een besluit tot nadere eis geldt de in 12.1 vermelde voorbereidingsprocedure. 
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Artikel 6  Leiding - Hoogspanningsverbinding 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een 
hoogspanningsverbinding met de daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Algemeen 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag op deze gronden niet 
anders worden gebouwd dan ten behoeve van de dubbelbestemming 'Leiding - 
Hoogspanningsverbinding'. 

6.2.2  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

6.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 
dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' mag niet meer dan 60 m 
bedragen. 

6.3  Afwijken van de bouwregels 

6.3.1  Bevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
6.2.1 en toestaan dat bouwwerken worden gebouwd, die toelaatbaar zijn op grond van 
het bepaalde in de andere bestemmingen. 

6.3.2  Voorwaarden 

De in 6.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt verleend: 

a. indien geen aantasting plaatsvindt van het doelmatig en veilig functioneren van de 
verbinding; 

b. de veiligheid van mens, dier en goederen niet in gevaar wordt gebracht; 

c. vooraf advies is ingewonnen van de betrokken leidingbeheerder.  
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Artikel 7  Waterstaat 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

1. waterstaatsdoeleinden voor de berging van rivierwater ten tijde van hoge 
waterstanden (winterbed); 

2. de aanleg, het onderhoud en de verbetering van de (hoofd)waterkering; 

3. de afvoer van oppervlaktewater en voor de waterhuishouding; 

4. verkeer te water;   

met de daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, andere werken en 
bijbehorende voorzieningen. 

7.2  Bouwregels 

Op de in 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
ten dienste van de bestemming gebouwd worden met dien verstande dat: 

a. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 2 m.  

7.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2 
en toestaan dat bouwwerken worden gebouwd, welke toelaatbaar zijn op grond van 
het bepaalde in de andere bestemmingen.  

7.3.1  Afwegingskader 

De in 7.3 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend: 

a. indien de waterstaatskundige belangen zich daartegen niet verzetten; 

b. nadat de waterbeheerder daaromtrent is gehoord. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 8  Antidubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels 

9.1  Strijdig gebruik 

Het is verboden opstallen - of delen er van - en gronden te gebruiken op een wijze of tot 
een doel strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming(en).  

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het 
gebruiken of het laten gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting.  

9.2  Strafbepaling 

Overtreding van het verbod gesteld in 9.1 wordt hierbij aangemerkt als een strafbaar 
feit en daarmee als een economisch delict als bedoeld in artikel 1a, onder 2° van de 
Wet op de economische delicten.   
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels 

10.1  Afwijkingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 
10% van die maten, afmetingen en percentages;  

b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; 

c. de bestemmingsregels met het oog op de aanpassing aan de werkelijke 
afmetingen van het terrein, mits de structuur van het plan niet wordt aangetast, de 
belangen van derden in redelijkheid niet worden geschaad en de afwijking gewenst 
en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan; 

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken geen 
gebouwen zijnde en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken geen 
gebouwen zijnde wordt vergroot tot niet meer dan 10 m; 

e. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken geen 
gebouwen zijnde en toestaan dat de bouwhoogte van kunstwerken en van zend-, 
ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot niet meer dan 40 m; 

f. de bestemmingsregels en toestaan dat de grenzen van het bouwvlak naar de 
buitenzijde worden overschreden door: 

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
schoorstenen; 

2. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken; 

3. (hoek)erkers over maximaal 2/3 van de gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, 
balkons en galerijen; 
mits de bouwvlakgrens met niet meer dan 1,5 m wordt overschreden; 

g. het bepaalde over de afstand van uitbouwen tot aan de voorgevel en het verlengde 
daarvan voor het bouwen van (hoek)erkers, mits de diepte van de (hoek)erker, 
gemeten uit de zijgevel, niet meer bedraagt dan 1,5 m; 

h. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en 
toestaan dat de bouwhoogte van de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van 
plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 
lichtkappen.  

10.1.1  Afwegingskader 

Een in 10.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. een goede milieusituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de sociale veiligheid. 
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels 

11.1  Wijzigingsbevoegdheid 

11.1.1  Wijziging 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en: 

a. aanduidingen met betrekking tot de functie verwijderen of aangeven 

b. grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en van aanduidingen zodanig 
wijzigen, dat de oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer 
dan 10% wordt verkleind of vergroot en de grenzen daarbij met niet meer dan 10 m 
worden verschoven; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' de bestemming(en) 
te wijzigen in de bestemming 'Bedrijventerrein' met als doel het vestigen van een 
bedrijf tot en met categorie 3.1. van Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 
Bedrijventerrein.   

11.1.2  Afwegingskader 

Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van een wijziging vindt een evenredige 
belangenafweging plaats, waarbij betrokken worden: 

a. de mate waarin waarden, die het plan beoogt te beschermen, kunnen worden 
geschaad; 

b. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende 
gronden worden geschaad; 

c. de mate waarin de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, de 
waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de ecologische-, de 
verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid is 
aangetoond.      
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Artikel 12  Algemene procedureregels 

12.1  Nadere eis 

Voor het stellen van een nadere eis geldt de volgende voorbereidingsprocedure: 

a. een ontwerpbesluit ligt, met bijhorende stukken, gedurende twee weken ter inzage; 

b. de terinzagelegging wordt vooraf bekend gemaakt in één of meer dag-, nieuws- of 
huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze; 

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren 
brengen van zienswijzen gedurende de onder a genoemde termijn; 

d. burgemeester en wethouders delen aan hen die zienswijzen naar voren hebben 
gebracht de beslissing daaromtrent mede.  
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Artikel 13  Overige regels 

13.1  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden 
zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan. 

13.2  Uitsluiting aanvulling Bouwverordening 

De regels van de bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de 
Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

a. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 

b. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 

c. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 

d. de parkeergelegenheid en laad- en los mogelijkheden; 

e. de ruimte tussen bouwwerken.         
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 14  Overgangsrecht bouwwerken 

14.1  Bouwwerken 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk teniet is gegaan. 

14.2  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

14.3  Uitzondering 

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 
dat plan.  
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Artikel 15  Overgangsrecht gebruik 

15.1  Gebruik 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, behoudens 
voor zover uit de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna, beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde 
van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik. 

15.2  Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste 
lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

15.3  Verbod 

Indien het gebruik, bedoeld in eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

15.4  Uitzondering 

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan. 
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Artikel 16  Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'De Grift III (Nieuwleusen)'. 

 

 

 

 

december 2011. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de Raad in de vergadering d.d. ..................... 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

Griffier, 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein  
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15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2
151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C 50 R 300 4.2
151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2
151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1
151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1
151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1

151 108 8
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 
m² 50 0 50 10 50 3.1

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C 30 200 4.1
152 102 3 - roken 300 0 50 C 0 300 4.2
152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C 30 300 D 4.2
152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50 30 100 3.2
152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1
1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C 50 R 300 4.2
1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1
1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2
1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2
1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2
1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 300 4.2
1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2
1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C 30 R 200 4.1
1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300 4.2
1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C 100 R 200 4.1
1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300 4.2
1543 1042 0 Margarinefabrieken:

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C 30 R 200 4.1
1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300 4.2
1551 1052 0 Zuivelprodukten fabrieken:
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1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2
1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300 4.2
1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 R 300 4.2
1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2
1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2
1561 1061 0 Meelfabrieken: 

1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2
1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C 50 R 200 4.1
1561 1061 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 4.1
1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C 30 R 200 4.1
1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2
1571 1091 0 Veevoerfabrieken:

1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C 30 300 4.2
1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 200 4.1
1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2
1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 200 4.1
1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2
1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2
1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2
1583 1081 0 Suikerfabrieken:

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2
1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50 30 R 300 4.2
1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2
1585 1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1
1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2
1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1
1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1
1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 4.1
1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2
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1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 R 300 4.2
1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1
1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2
1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 R 200 4.1
1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C 50 R 300 4.2
1596 1105 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2
1597 1106 Mouterijen 300 50 100 C 30 300 4.2
1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2
16 12 -
16 12 - VERWERKING VAN TABAK

160 120 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 200 4.1
17 13 -  

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2
172 132 0 Weven van textiel:

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2
172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300 Z 50 300 4.2
173 133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1
174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1
1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 200 4.1
176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1
18 14 -  

18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1
183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1
19 15 -  

19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

191 151, 152 Lederfabrieken 300 30 100 10 300 4.2
192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1
193 152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1
20 16 -  

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2
2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:
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2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1
2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1
202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2
203, 204, 205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2
203, 204, 205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1
21 17 -  

21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN

2111 1711 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1
2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1
2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200 4.1
2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2
212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2
2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2
2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200 4.1
22 58 -  

22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1
2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2
2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2
23 19 -  

23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN

2320.1 19201 Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500 6
2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2
2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 R 300 4.2
2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200 50 R 300 D 4.2
233 201, 212, 244 Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100 1500 1500 D 6
24 20 -  

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 R 200 D 4.1
2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:

2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C 300 R 300 D 4.2
2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:
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2414.1 20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C 300 R 300 D 4.2
2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C 100 R 200 4.1
2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300 4.2
2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C 100 R 300 4.2
242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:

243 203 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 R 300 D 4.2
2441 2120 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C 300 R 300 4.2
2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1
2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 R 300 4.2
2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C 50 R 300 4.2
2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2
2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2
2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1
2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C 200 R 200 D 4.1
247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C 200 R 300 4.2
25 22 -  

25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 R 300 4.2
2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1
2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 R 200 4.1
2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2
252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 R 200 4.1
252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 R 300 4.2
252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1
26 23 -  

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

261 231 0 Glasfabrieken:
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261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100 30 100 3.2
261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300 4.2
261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100 30 300 4.2
2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1
262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:

262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2
264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 200 4.1
264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 100 R 200 4.1
2651 2351 0 Cementfabrieken:

2652 235201 0 Kalkfabrieken:

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1
2653 235202 0 Gipsfabrieken:

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1
2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1
2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300 30 300 4.2
2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2
2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300 Z 30 300 4.2
2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2
2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100 10 100 3.2
2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300 Z 10 300 4.2
2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2
2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300 Z 200 R 300 4.2
267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100 0 100 D 3.2
267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1
267 237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300 10 300 4.2
2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1
2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100 30 300 4.2
2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30 300 4.2
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2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4.1
2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2
2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1
2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 Z 50 300 4.2
27 24 -  

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN

271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:

271 241 2 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500 6
272 241 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:

273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2
274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300 30 R 300 4.2
274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2
2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2
28 25 -  

28 25, 31 -
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen:

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2
281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1
281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1
281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300 Z 30 300 4.2
2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 R 300 4.2
2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1
284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1
284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2
284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1
2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2
2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200 30 200 D 4.1
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2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2
2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2
2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2
2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2
2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2
2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 100 3.2
2851 2561,3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2
2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2
2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2
2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2
2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2
2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1
287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1
29 27, 28, 33
29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2
29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1
29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2
30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 -
30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2
31 26, 27, 33 -  

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30 50 200 4.1
312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1
313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 R 200 D 4.1
314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2
315 274 Lampenfabrieken 200 30 30 300 R 300 4.2
3162 2790 Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500 6
32 26,33 -  

32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.
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321 t/m 323 261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 30 0 50 30 50 D 3.1
3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1
33 26, 32, 33 -  

33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2
34 29 -  

34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 R 200 D 4.1
341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2
3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 4.1
3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1
343 293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2
35 30 -  

35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1
351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2
351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1
352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2
352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2
353 303,3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1
354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2
355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2
36 31 -  

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1
362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2
364 323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1
365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1
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3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2
3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1
37 38 -  

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2
372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 R 300 4.2
372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 300 4.2
40 35 -  

40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

40 35 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)

40 35 A4 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C 1500 1500 D 6
40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

40 35 B1
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 
voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2
40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2
40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1
40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2
40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2
40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2
40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1
40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2
41 36 -  

41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1
41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2
41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2
41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2
45 41, 42, 43 -  
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45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID

45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100 10 100 3.2
45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1
45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1
45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2
50 45, 47 -  

50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS

501 451 Groothandel in vrachtauto's (incl. import) 10 10 100 10 100 3.2
5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2
5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1
51 46 -  

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1
5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1

5121 4621 1
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur 
of meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2
5123 4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2
5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1
5125, 5131 46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1
5132, 5133 4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1
5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2
5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2
5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2
5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2
5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2
514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2
5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2
5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1
5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2
5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1
5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 R 200 D 4.1
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5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 R 300 D 4.2
5151.3 46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2
5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:

5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 300 4.2
5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2
5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1
5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2
5153.4 46735 4 zand en grind:

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100 0 100 3.2
5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2
5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1
5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2
5155.1 46751 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2
5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2
5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2
5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100 30 100 3.2
5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1
5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 10 30 100 10 100 D 3.2
5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1
518 466 0 Grth in machines en apparaten:

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2
518 466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1
519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2
60 47 -  

60 49 - VERVOER OVER LAND

6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2
6023 493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2
6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2
6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1
603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2
61, 62 50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10 0 10 1
63 52 -  

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
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6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:

6311.1 52241 2 - stukgoederen 0 30 300 C 100 R 300 D 4.2
6311.1 52241 7 - tankercleaning 300 10 100 C 200 R 300 4.2
6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:

6311.2 52241 1 - containers 0 10 300 50 R 300 4.2
6311.2 52242 10 - tankercleaning 300 10 100 200 R 300 4.2
6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2
6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300 30 300 4.2
6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200 50 R 300 4.2
6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300 50 300 4.2
6312 52102, 52109 A Distributiecentra, koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1
6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2
6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2
6322, 6323 5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1
634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 1
64 53 -  

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2
642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1
65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1
71 77 -  

71 77 -
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN

712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1
713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1
714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2
72 62
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2

74
63, 69tm71, 
73,74,77,78, 80tm82 -  

74
63, 69tm71, 
73,74,77,78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
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74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 D 1

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1
7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2
7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C 50 R 200 4.1
90 37, 38, 39 -  

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:

9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 200 4.1
9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10 300 4.2
9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2
9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1
9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1
9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300 30 300 4.2
9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2
9002.2 382 A3 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C 1500 1500 6
9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1
9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 R 100 D 3.2
9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50 300 D 4.2
9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2
9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300 10 300 4.2
9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2
9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100 30 200 4.1
9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100 100 R 200 4.1
9111 941, 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10 0 10 1
926 931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C 0 30 2
93 96 -  

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1
9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1
9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2




