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Zienswijzen 

1.1. Algemeen 

Op 24 augustus 2011 heeft de Raad van State het besluit van de gemeenteraad van Dalf-
sen van 23 november 2009 tot vaststelling van het Bestemmingsplan De Grift III vernietigd.  
Naar aanleiding daarvan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waarin is voorzien in 
aanpassingen naar aanleiding van de deze uitspraak, maar waarbij de bestemmingen en de 
regels die geen aanleiding hebben gegeven tot de vernietiging, ongewijzigd zijn gebleven. 
 
Vanaf 14 december 2011 tot en met 24 januari 2012 heeft het ontwerp bestemmingsplan 
“De Grift III” in Nieuwleusen ter inzage gelegen. 
 
De zienswijzen zijn hierna weergegeven en voorzien van een reactie. Daarbij is ook aan-
gegeven of de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot het aanpassen van het be-
stemmingsplan. 
 
In het kader van de kennisgeving ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is het ont-
werp bestemmingsplan aan de daartoe aangewezen instanties digitaal toegezonden.  
 
Om privacyredenen zijn alle ingekomen zienswijzen geanonimiseerd. De zienswijzen zijn in 
deze nota daarom aangeduid met een nummer. Reclamanten worden hiervan schriftelijk op 
de hoogte gesteld. Ook is aangegeven op welk nummer in deze nota hun zienswijze be-
trekking heeft. 

1.2. Zienswijzen 

 

1. Indiener 1 (brief van 22 januari 2012, ontvangen 22 januari 2012, kenmerk 396) 

 
Het  vorige bestemmingsplan is in zijn volle omvang verdwenen. Het college heeft een aan-
tal malen de indruk gewekt dat met een aanpassing van het plan en de onder het plan lig-
gende onderzoeken, kan worden volstaan. Er is in eerste instantie in de publicatie zelfs 
aangegeven dat alleen zienswijzen konden worden ingediend betrekking hebbende op de 
wijzigingen van het plan. Dit is onjuist. Er is een volledig nieuwe plansituatie ontstaan. 
Vanaf 2009 wordt steeds meer duidelijk dat de aanleiding voor gemeente om het ge-
bied De Grift III te ontwikkelen ten doel heeft om de uitbreiding van het transportbedrijf 
Westerman te faciliteren.  
Westerman is een landelijk, zelfs internationaal, opererend transportbedrijf. Er worden 
vraagtekens gesteld bij de plaatselijke worteling van dit bedrijf. Het is al sinds een aantal ja-
ren niet meer in het bezit van een plaatselijke ondernemer, ook de werknemers komen in 
overwegende mate van buiten de gemeente. Westerman Logistics BV is volledig eigendom 
van Special Transport Holding BV, dat weer volledig eigendom is de Stichting Administra-
tiekantoor Special Transports Holding. Het college stelt de belangen van zo’n onderne-
ming, in eigendom van niet plaatsgenoten, boven belangen van de eigen inwoners, wat ten 
koste mag gaan van het woon- en eigendomsgenot van die inwoners.  
Deze onderneming hoort thuis op bijvoorbeeld een industrieterrein als Hessenpoort te 
Zwolle. Inderdaad daar is de grond duurder.  
In een eerder aangehaald gesprek met de vertegenwoordigers van het college is duide-
lijk geworden dat door omwonenden aangegeven alternatieven vanwege prijstechnische 
overwegingen voor Westerman c.s. niet aanvaardbaar zijn en ook vanuit andere belan-
gen tussen Westerman c.s. en de gemeente niet in overweging genomen zijn. Voor mij is 
helder dat het college van burgemeester en wethouders zich in een afhankelijkheidsposi-
tie ten opzichte van Westerman c.s. heeft laten brengen. 
In dit kader wijs ik u er op dat overheidssteun in directe of indirecte zin in het kader van 
Europese regelgeving verboden is.  
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Verkeerseffecten 
In het ontwerp gaat het college ervan uit dat de verkeersafwikkeling van De Grift zal 
plaats vinden via de Jagtlusterallee naar de N377. Waarop deze veronderstelling is 
gebaseerd is onduidelijk. Enige feitelijke onderbouwing van deze aanname ontbreekt. 
Ook het onderzoeksbureau Goudappel Coffeng biedt geen onderbouwing van deze 
aanname, sterker nog, ook zij gaan van deze is er een relatie tussen de activiteiten op 
de industrieterreinen in Nieuwleusen en Dalfsen en is er dus verkeer tussen deze twee 
terreinen. In de tweede plaats is de route De Grift naar de N340 een normaal beweg-
wijzerde route over de Jagtlusterallee, Westeinde, Dedemsweg. In de derde plaats is 
er verkeer tussen de Grift en Hessenpoort. Hoe je het ook wendt of keert de route via 
de Jagtlusterallee, Westeinde, Nieuwleusenerdijk is 2 tot 3,5 kilometer korter dan via 
de N377/A28. Dit is een verschil van ruim 20%.Daarnaast is het bij de bewoners aan 
de Meeleweg (west) bekend dat zelfs deze route door vrachtwagens wordt gebruikt om 
van en naar Hessenpoort te komen. Ik ben dus van mening dat u de verkeersgevolgen 
elders op basis van de huidige gegevens niet kunt beoordelen, hetgeen wel nodig is 
om een goed onderbouwd besluit te nemen. 

Een tweede reden om een besluit over het plan op te schorten is het rapport van Goud-
appel Coffeng zelf.  

Het rapport ziet voor het verkeer uitsluitend op de vaststelling dat de aansluiting van het 
bedrijventerrein op N377 en de interne wegenstructuur van het bedrijventerrein vol-
doende capaciteit hebben om een toenemend verkeersaanbod goed en veilig af te wik-
kelen. Alleen al dit doel is een beperking, die een volledige afweging van alle verkeersef-
fecten van het plan in de weg staan. In het eerder aangehaalde gesprek met leden van 
het college van burgemeester en wethouders is door hen bevestigd, dat Goudappel Cof-
feng gestandaardiseerde gegevens voor haar rapportage heeft gebruikt.  

Daarin is geen rekening gehouden met de specifieke situatie op het bedrijventerrein De 
Grift en met het specifieke gegeven van een bestaand en uit te breiden transportonder-
neming, of de werkwijze van die onderneming. Daarnaast is voor het rapport geen nieuw 
onderzoek verricht naar de bestaande verkeersintensiteit. De situatie uit 2006 is door de 
onderzoekers als basis genomen voor de herziening van hun rapport uit mei 2009. Met 
andere woorden het rapport van Goudappel Coffeng alleen biedt onvoldoende onder-
bouwing voor de verkeereffecten van het plan. 
Een derde element voor het onderdeel verkeer is de situatie rond de kruising Jagtlusteral-
lee/Rollecate. Deze kruising is onoverzichtelijk en door de daarin aanwezige S-bocht ook 
gevaarlijk. Met name in de bocht kunnen twee vrachtwagens niet normaal passeren. Bij 
een toename van vrachtverkeer zal de gevaar setting alleen maar toenemen. Hoewel 
Goudappel Coffeng ervan uitgaat dat deze situatie veilig is, zet ik al in de huidige situatie 
daar vraagtekens bij. Dat Goudappel Coffeng dit concludeert, lijkt logisch, omdat zij de fei-
telijke verkeerssituatie slecht modelmatig en niet vanuit de feitelijke situatie beoordelen. 
Dan laat ik nog buitenbeschouwing de situatie dat tussen deze kruising en de kruising met 
De Grift het bedrijf ARCABO aan beide zijde van de Jagtlusterallee is gevestigd. 
Gevraagd wordt om een betere onderbouwing, op basis van uitgebreider 
onderzoek, te leveren voor het bestemmingsplan De Grift III. 
 
Reactie gemeente 
In de publicatie volgens artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt gesteld dat 
een ieder zienswijzen kan indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente-
raad. Dat geldt voor het gehele ontwerpbestemmingsplan, ook ten aanzien van bestem-
mingen en regels die ongewijzigd uit het vorige bestemmingsplan zijn overgenomen, 
hoewel uiteraard mag worden verwacht dat de besluitvorming naar aanleiding daarvan, 
alsmede ook een eventuele rechterlijke toetsing, niet tot andere uitkomsten leidt. 
Het nieuw vast te stellen Bestemmingsplan De Grift III is gebaseerd op de Omgevingsvi-
sie en de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel. In tegenstelling tot het 
Streekplan Overijssel bevat het huidige provinciaal beleid niet een kwantitatieve, maar 
uitsluitend een kwalitatieve norm (ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid). 
Westerman Logistics heeft besloten vooralsnog geen bedrijfskavel af te nemen in de Grift 
III en zal haar bedrijfsvoering handhaven op de huidige locaties, namelijk op de De Grift II 
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en in het bedrijfspand Meeleweg 32. Eind september 2012 zal het bedrijf definitief een 
besluit nemen over wel of niet uitbreiden in Nieuwleusen. 
De geprojecteerde locatie aan de zuidzijde van de singel die was bedoeld voor uitbrei-
ding van het transportbedrijf wordt afgewaardeerd tot een categorie 3.1 locatie, met een 
bouwhoogte van 7.5 meter. 
Als Westerman Logistics in de toekomst alsnog zou willen uitbreiden kan dit met een bin-
nenplanse afwijkingsprocedure. Daartegen kan afzonderlijk bezwaar en beroep worden 
ingesteld. 
Om aan de provinciale eisen van ruimtelijke kwaliteit te kunnen voldoen is tussen de 
Meeleweg en de toekomstige bebouwing een groenzone opgenomen. Deze wordt gerea-
liseerd. Dit groenplan is samen met de belanghebbende bewoners speciaal ontwikkeld 
voor de landschappelijke inpassing van bedrijfsbebouwing aan de zuidzijde van het plan-
gebied. Voor de zuidzijde van dit plangebied worden er bovendien eisen gesteld aan de 
vormgeving en materialisering van de op te richten bebouwing in een vast te stellen 
Beeldkwaliteitplan De Grift III. In combinatie met de groenzone en het groenplan, wordt 
de bebouwing hier op een ruimtelijk verantwoorde manier ingepast. 
 
Wat betreft de opmerkingen over de verkeerseffecten wordt het volgende aangetekend. 
Daarbij wordt opgemerkt dat Westerman Logistics  in het voorliggende plan niet uitbreidt. 
De route via de Jagtlusterallee en de Dedemsweg richting N340 is een gebiedsontsluiten-
de route. Het is inderdaad mogelijk dat verkeer die route kiest vanaf de Grift. Die mogelijk-
heid is ook meegenomen in de verkeersberekeningen, want een verkeersmodel berekent 
de gevolgen op een weg vanuit het hele regionale netwerk, niet alleen vanuit de betreffen-
de weg.  
Uit die berekeningen blijkt dat het meeste verkeer van en naar de Grift naar de N377 rijdt. 
Dat is ook logisch, want dat is de kortste route naar het regionale hoofdwegen-netwerk.  
Naar bepaalde bestemmingen zal de route via de Jagtlusterallee en N758 of Dedems-
weg/N340 inderdaad korter zijn, maar voor vele anderen ook niet. Daarom is het aantal ki-
lometers maar één aspect in de routekeuze van (vracht)automobilisten. Comfort en bruik-
baarheid van een weg zullen – zeker bij groter verkeer – zwaarder wegen.  
Vanuit die wetenschap zijn de uitkomsten van het verkeersmodel logisch. Er is geen reden 
om aan te nemen dat de route Jagtlusterallee – Meeleweg of Dedemsweg/N340 vaker ge-
kozen zal worden dan in het model is aangegeven.  
Zoals hierboven is aangegeven berekent een verkeersmodel de gevolgen op een weg ge-
zien vanuit het hele regionale netwerk, niet alleen vanuit de betreffende weg. Uitgangspunt 
zijn tellingen en berekeningen van de intensiteiten in de spits, dus de drukste momenten 
van de dag. Als een weg de intensiteiten op die momenten qua capaciteit aan kan, is dat 
automatisch voor de rest van de dag ook zo.  
Van hieruit zijn etmaalintensiteiten berekend. Een transportbedrijf of een ander bedrijf zal 
niet alleen in de spits, maar over de hele dag door bewegingen opleveren. Die zijn in het 
model niet specifiek terug te vinden, maar ze zijn wel meegenomen in de etmaalintensitei-
ten. Voor het model zijn namelijk demografische- en economische gegevens uit relevante 
specifieke Dalfser ontwikkelingsplannen – dus ook die van de Grift - als input genomen. 
Het model biedt daarom wel degelijk voldoende informatie om een volledige afweging van 
alle verkeerseffecten te kunnen maken.  
Bovendien zijn de intensiteiten uit 2006 niet ongewijzigd overgenomen zoals indiener van 
de zienswijze veronderstelt.. Het Dalfser verkeersmodel is namelijk in 2010 geactualiseerd.   
De situatie rond de kruising Jagtlusterallee/Rollecate is niet objectief onveilig, wat wil zeg-
gen dat de locatie niet hoog scoort in de (geregistreerde) ongevallencijfers. Gevoelsmatig 
kan het wel degelijk als onveilig punt ervaren worden, maar dat resulteert hier niet in 
daadwerkelijke serieuze aanrijdingen. Hoe verkeer zich bij de aansluiting met de Rollecate 
moet gedragen, kan niet voor verwarring zorgen, want dat is met een voorrangsregeling 
aangegeven. Verkeer op de Jagtlusterallee heeft voorrang en (vracht)auto’s die elkaar in 
deze bocht tegen komen hoeven dus geen voorrang te verlenen aan verkeer vanaf de Rol-
lecate.  
De breedte van de Jagtlusterallee varieert hier van 6,5 meter (recht stuk) tot 12,5 meter. 
Dat is voldoende volgens voorkeursprofiel A uit het GVVP, gebaseerd op CROW-richtlijnen 
voor een gebiedsontsluitende weg binnen de kom.  
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Het bestemmingsplan is naar aanleiding van deze zienswijze gedeeltelijk  aangepast. 

 

 

 

2. Machiels advocaten te Sneek namens drie appellanten (kenmerk 477) 

 
1. Verwezen wordt naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 
aklgustus 2011 in de zaak met zaaknummer 201002095/1/R3. Deze uitspraak had betrek-
king op een eerdere versie van het bestemmingsplan De Grift lII. Uit het feit dat uw ge-
meente ervoor heeft gekozen om opnieuw een ontwerp ter inzage te Ieggen volgt dat het 
bestemmingsplan thans integraal opnieuw dient te worden beoordeeld. Dit uitgangspunt 
lijkt cliënten juist, temeer nu het gebied waarop het onderhavige ontwerp ziet, afwijkt van 
het gebied waarop de eerdere versie zag. De plangrens is gewijzigd.  
2. Uit het voorgaande volgt tevens dat het ontwerp dient te worden getoetst aan het vige-
rend beleid, waaronder begrepen het provinciale beleid. Voor zover cllënten hebben kun-
nen nagaan wijken de beleidskaders af van het beleid waaraan de eerdere versie van het  
bestemmingsplan moest worden getoetst  
3. Het plangebied bevindt zich aan de rand van de bebouwde kom van het dorp Nieuwleu-
sen, waar een groot aantal mensen woont, en maakt het mogelijk dat ter plaatse een  
onderneming die zich bezighoudt met transport en overslag van goederen, wordt geves-
tigd. Het is evident dat dit zal gaan Ieiden tot een toename van de geluidsoverlast, waarbij 
met name valt te denken aan afremmend en optrekkend vrachtverkeer en een daarmee 
gepaard gaande toename van de uitstoot van fîjnstof. Het plan tast derhalve de woon- en  
Ieefomgeving van cliënten aan en ook de inbreuk op het leefmilieu is evident. Cliënten zijn  
alleen al hierom van oordeel dat een dergelijk grootschalig bedrijventerrein qua  
schaalgrootte niet past bij het dorp Nieuwleusen.  
4. Zulks klemt temeer nu op het grondgebied van de gemeente Zwolle wordt ontwikkeld het  
bedrijventerrein 'Hessenpoort', welk bedrijventerrein ligt aan de snelweg A28, ten noorden  
van Zwolle en deels op grondgebied van de voormalige gemeente Nieuwleusen. Dit  
bedrijventerrein ligt op een afstand van plusmin|s vijf kilometer van De Grift III. Volstrekt 
niet in te zien valt waarom uw gemeente zo nodig in Nieuwleusen een bedrijventerrein 
moet  ontwikkelen aan de rand van de bebouwde kom, terwijl er op een afstand van enkele  
kilometers een sroot areaal reeds ontwikkeld bedrijventerrein braak Iigt. Al evenmin valt in 
te zien waarom de bedrijven die zich In Nieuwleusen zouden willen vestigen zich niet in  
'Hessenpoort' zouden kunnen vestigen.  
5. Om deze redenen zijn cliënten van oordeel dat de provincie hier dient in te grijpen nu de  
gemeenten In de betreffende regio er kennelijk niet in |lagen om onderling afspraken te  
maken over het ontwikkelen van bedrijventerreinen.  
6. Los hiervan dient uw gemeente, alvorens de procedure kan worden voortqezet, bestuur-
lijk overleg te hebben met haar buurgemeenten en naar het voorkomt kan het  
verder ontwikkelen van dit plan slechts sprake zijn indien uw gemeente met de  
buurgemeenten een samenhangende visie heeft ontwikkeld over de aanleg van grootscha-
lige bedrijventerreinen. Zoals bekend heeft de wethouder toegegeven in de raadsvergade-
ring waar De Grift III voor de 1e keer ter goedkeuring aan de raad werd gepresenteerd dat 
door twee gemeenten waaronder Zwolle, niet gereageerd is op de mail van de gemeente 
Dalfsen. Er is dus nooit enig overleg met deze buurgemeente geweest. Hiermee vervalt de 
basis voor dlt bestemmingsplan en had de provincie in het ''vooroverleg'' reeds de ge-
meente Dalfsen moeten terugwijzen.  
7. Bovendien valt volstrekt niet in te zien op welke wijze gewaarborgd zou kunnen worden 
dat het plan binnen de planperiode kan worden gerealiseerd, Nederland zit midden in een 
grote economische crisis, welke ertoe beeft geleid dat de vraag naar bedrijventerrein volle-
dig is ingestort en te verwachten valt dat het nog wel geruime tijd kan duren voordat de 
vraag zich herstelt. Zulks klemt temeer nu, zoals gezegd, op enkele kilometers afstand nog 
een groot areaal bedrijventerrein braak Iigt, waarmee de vraag voor de komende jaren vol-
doende kan worden ingevuld, Tevens geeft de provincie aan dat er na 2020 geen uitbrei-
ding van het areaal bedrijfskavels op bedrijventerrein meer nodig zijn als gevolg van de 
demografische ontwikkelingen binnen de provincie. Dat, gevoegd bij de wetenschap dat er 
nog kavels beschikbaar zijn/komen op De Grift 11, Evenboersweg en de Meele, maakt dat 
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er geen noodzaak is om De Grift 111 te ontwikkelen. Toepassen van de SER-ladder is dus 
gewenst.  
8- De provincie stelt: ''Wij geven ruimte aan de eigen groei van Iokaal qewortelde bedrijven 
op Iokale bedrijventerreinen. Voor die bedrijven kan uitbreiding van Iokale bedrijventerrei-
nen worden toegestaan op basis van een kwantitatief en kwalitatief  bedrijventerreinplan 
dat de gemeente heeft afqestemd met haar buurgemeenten. Voorwaarde îs altijd goede 
Iandschappelijke inpassing en een ruimtelijke kwaliteit. 
Cliënten stellen dat er niet voldoende aandacht is voor de ruimtelijke kwaliteit met betrek-
king tot het Ieefklimaat van de bewoners aan de Meele. En daarmee is het plan strijdig met 
de uitgangspunten van de provincie.  
9. De milieueffecten zijn door Goudappel Coffeng in het verkeersonderzoek (d.d. 28 okto-
ber 2011) onderzocht. Grote vraagtekens kunnen gezet worden bij de analyse die is uitge-
voerd.  
De volgende opmerkingen worden over dit rapport gemaakt:  
A. Het rapport gaat uit van 10 meetpunten rond het bestaande bedrijventerrein De Grift IIII. 
Dat is uiterst merkwaardig aangezien de grootste problemen met betrekking tot  
geluidsoverlast en fijnstof-problematiek meer richting het westen op de locatle van de  
uitbreiding De Grift 111 gaan plaatsvinden daar waar een transport/warehouse  
onderneming extreem mag uitbreiden). Er zijn dus geen nieuwe meetgegevens  
beschikbaar gekomen voor de Iocatie waar de meeste overlast te verwachten valt. Het  
rapport is dus ondeugdelijk.  
B. De toename van de verkeersintensiteit is volkomen willekeurig vastgesteld. Ik consta-
teer dat in de huidige situatie op meetpunt ''De Grlft'' 1.550 motorvoertuigen per etmaal  
passeren (zie pagina 6 van het rapport). Dat is op het meetpunt waar de huidige  
transportonderneming een 10.000m2 groot warehouse heeft staan. Verreweg de meeste  
verkeersbewegingen (Iaten we zeggen 1.2007 worden door deze onderneming  
veroorzaakt. In de nieuwe situatie toont het rapport een verkeersintensiteit op dit punt  
van circa 3.200 motorvoertuigen per etmaal. In deze situatie is de warehouseonderneming 
4 x zo groot geworden als in de huidige situatie. Er komt een warehouse bij van 30.000m2. 
De verkeerstoename zal naar mijn stellige overtuiging toenemen van 1.550 bewegingen 
naar (1.550 + 3 x 1.200) = $.1.50 bewegingen. Daar komt nog bij dat de huidige bezetting 
van het warehouse op De Grift 11 nog Iang niet 100% is. Dat betekent dat ook een verdere 
verkeerstoename zal plaatsvinden indien deze bezetting toeneemt zodra de economie 
weer gaat aantrekken. ook zullen er op De Grift III meer bedrijven kunnen starten waarbij 
het nu nog volstrekt onduidelijk is hoeveel verkeer dit zal genereren.  
C. Er zijn vraagtekens te zetten bij de verkeersafwikkeling die in bet rapport worden  
genoemd. Het rapport gaat uit van de volgende verdeling van de verkeersafwikkeling:  
N377-A28 +900; Jaglusterallee-N377-Balkbrug +300; Jaglusterallee-Dedemsweg-N34o  
+300. De verkeersafwikkeling wordt voornamelijk bepaald door de business van de  
warehouse onderneming. Echter het is op dit moment niet bekend waar de business van  
deze onderneming geografisch gezien vandaan komt. De verdeling zoals in het rapport is  
bepaald is m.i. Zo bepaald dat er geen problemen ontstaan op de Jagtlusterallee. Al! de  
keerstoename veel hoger zal worden zoals ik eerder heb voorgerekend, dan valt te ver-
wachten dan het weggedeelte Jaglusterallee In zuidelljke richting het verkeer niet kan af-
handelen. ln dit weggedeelte wordt ook nog een extra aansluiting gemaakt t.b.v. het door-
trekken van de Prinses Beatrixlaan tot aan de Jagtlusterallee' Deze verkeersafwikkeling is 
niet meegenomen in de verkeersbelasting op het weggedeelte Jagtlusterallee-zuid. Dat is 
van belang omdat dit weggedeelte de maximum verkeersintensiteit mijns inziens gaat 
overschrijden.  
D. De Jagtlusterallee in zuidelijke richting is niet geschikt als ontsluitingsweg voor een  
groot bedrijventerrein. Langs weerszijden van de weg staan grote bomen die aI jaren  
hoog opgesnoeid moeten worden om verkeersproblemen te voorkomen. Met name bij  
harde wind is er nu reeds een gevaarlijke situatie. Daar komt bij dat in het weggedeelte  
twee nieuwe verkeerspleinen worden aangelegd. Eén als gevolg van het doortrekken van  
de Prinses Beatrixlaan en één ter hoogte van het Westeinde. Voor grote vracbtwagens is  
dlt verre van ideaal en we zien nu al dat er sluipverkeer plaatsvindt via de Meeleweg en  
de zijwegen ervan. Dit sluipverkeer zal alleen maar gaan toenemen.  
B. In de Wet geluidhinder is gesteld dat wanneer een plan of wijziging Ieidt tot  
(substantiële) toenames van de geluidsbelasting Iangs wegen buiten het plangebied, het  
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onderzoek ook op die wegen belrekking dient te hebben. Het gaat hierbij om de  
zogenaamde 'gevolgen elders'. Daarvan is sprake als zich Iangs wegen buiten het  
landgebied geluidstoenames voordoen van +2 dB of meer, ten gevolge van het plan. Ik  
ben van mening dat niet op de juiste wegvlakken is gemeten. Er ontbreken  
meetgegevens in meer westelijke richting op de Meeleweg, in de richting van De Grift III,  
daar waar de warehouse/transportondernemig drastisch gaat uitbreiden. Het rapport  
voldoet daarmee niet aan de eisen m.b.t. de Wet geluidshinder .  
 
10. Het bestemmingsplan Ieidt ook tot een significante verslechtering van de  
waterhuishoudkundige situatie van het omliggend gebied. Een en ander dient te worden  
bezien tegen de achtergrond van de waterwet welke blijkens haar doelstelling (artikel 2.1)  
strekt tot voorkoming en beperking van overstromingen en wateroverlast en tot bescher-
ming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Artikel 
3.5 van de Waterwet bepaalt dat de Raad en B & W zorg dienen te dragen voor een doel-
matige verwerking van hemelwater. Dit artikel legt een duidelijke 'link' tussen de planologie 
en het waterbeheer. ook moet daarbij rekening worden gehouden met de planologische 
status van omliggende terreinen (in casu woningen en agrarisch gebied). In de waterbijlage 
bij de Provinciale omgevingsvisie is verwoord dat het waterbelang mede ordenend is en 
dat bij ruimtelijke ontwikkelingen die met het belang van het water strijdig zijn een afweging 
dient plaats te vinden waarbij het waterbelang een duidelijke rol speelt en er zo nodig miti-
gatie of compensatie plaatsvindt.  
11. In dit verband zij er nogmaals op gewezen dat de heer Spijker op korte afstand van het  
plangebied een melkveehouderij exploiteert, waarvan de Ianderijen liggen in een relatief 
Iaag gelegen gebied, waar zeer regelmatig wateroverlast plaatsvindt. Dit wordt veroorzaakt 
door de afstroom van water uit hoger gelegen gebieden, al dan niet in combinatie met 'op-
stuwing' van water uit het IJsselmeer. Dit is een vaststaand gegeven. Als gevolg van deze 
combinatie van factoren kan het water na hevige regenval slechts worden afgevoerd, 
waardoor het grasland van Spijker regelmatig bijna onder water staat. Ook begin 2012 was 
dat weer het geval.  
12. Cliënten begrijpen niet waarom er uitgerekend een bedrijventerrein moet komen in een  
gebied met een overbelast watersysteem. Indien het bestemmingsplan rechtskracht zou  
krijgen en dit zou worden opgericht, leidt dit tot een toename van het verhard oppervlak 
met plusminus 14 hectare. Deze 14 hectare kan tijdens regenval niet meer functioneren als  
'spons' respectievelijk 'buffer' hetgeen ertoe zal leiden dat het water in het agrarisch gebied  
terecht komt. De kans op wateroverlast zal dus toenemen.  
13. Cliënten wijzen er daarbij op dat uit een onderzoek naar het voorkomen van waterover-
last in het werkgebied van het waterschap Groot-Salland is gebleken dat zich grote knel-
punten voordoen in het gebied tussen Hasselt Dalfsen en Nieuwleusen.  
14. Ten onrechte ook is bij de voorbereiding van het bestemmingsplan niet onderzocht wat 
de effecten zijn kan de vergroting van het verhard oppervlak op het omliggend agrarisch 
gebied. Indien dit onderzoek wel zou zijn uitgevoerd, zou gebleken zijn dat de kans op wa-
teroverlast toeneemt.  
15. Cliënten behouden zich het recht voor om later in deze procedure een eigen rapporta-
ge in het geding te brengen met betrekking tot de waterproblematiek.  
16. Ten slotte zijn cliënten van oordeel dat het bestemmingsplan Ieidt tot verkeersoverlast  
waarop het wegenstelsel ter plaatse niet is berekend.  
17. De raad moet zich er van vergewissen dat zowel een eventuele bouwaanvraag en de  
financiering hiervan volledig voor rekening is van een ''Iokale'/onderneming. Dlt om te  
voorkomen dat externe partijen via een achterdeur zich gaan vestigen op De Grift 111. 
18. Bekend is dat enkele woningen/agrarische bedrijven in het beoogde plangebied De 
Grift III door de gemeente zijn ''uitgekocht''. In de vergoeding aan de eigenaren van deze 
panden is ook een zeker bedrag aan planschade meegenomen. Het is evident dat er meer 
planschade in het qebied wordt veroorzaakt. Cliënten zijn van mening dat ook voor de ove-
rige panden/bewoners in de directe nabijheid van De Grift III, te denken valt in ieder geval 
aan de Iocaties Meeleweg 84, het oude schoolgebouw (een gemeentelijk monument) en 
de hiernaast gelegen woning Meeleweg 82, de oude schoolmeesters woning (ook een  
gemeentelîjk monument). (Maar voor aanzienlijk meer woningen zullen te zijner tijd  
planschadeprocedures worden opgestart. Cliënten zijn van mening dat de gemeente met  
twee maten meet door aan een deel van de bewoners al planschade uît te keren. Hier is  
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sprake van rechtsongelijkheid. En er Is dus sprake van onbehoorlijk bestuur.  
19. Uw gemeente geeft in haar plattelandsvisie aan dat zij uitbreiding wenst van recreatie-
ve ondernemingen. Daartoe heeft de gemeente in haar buitengebied enkele zoeklocaties 
aangegeven. Ons is gebleken dat een recreatie ondernemer niet gelijk behandeld wordt 
zoals overige ondernemingen op bijvoorbeeld het beoogde bedrijventerrein De Grift III. In-
dien een onderneming een camping wil starten in het buitengebied en daar een bedrijfs-
woning en bebouwing ten behoeve van sanitair en receptie etc. wil oprichten, zal deze on-
derneming voor eenzelfde bedrag als er aan waarde in het gebied wordt toegevoegd (door 
de bebouwing), aan ''nieuwe natuur'' of kwaliteitsverbetering dienen te investeren. Anders 
gezegd, als een recreatie onderneming voor EUR 500.000,00 aan bebouwing toevoegt, 
dîent de onderneming ook voor EUR 500.000,00 aan kwaliteitsverbetering te investeren. 
Voor de ondernemers op De Grift geldt dit niet. Voor hen is slecht! een zeer beperkt bedrag  
opgenomen in het plan welke wordt verrekend in de grondprijs. Wanneer echter een trans-
portonderneming een bedrijfspand van EUR 15 miljoen wil neerzetten op De Grift III, hoeft 
deze onderneming niet voor eenzelfde bedrag aap kwaliteitsverbetering te investeren. Het 
uitgangspunt is in beide situaties gelijk. De huidige bestemming is ''agrarisch'' of iets derge-
lijks, in beide gevallen dient de bestemming gewijzigd te worden en in beide situaties is het 
de wens van de gemeente en vinden de activiteiten plaats in het door de gemeente afge-
kaderde gebied. Wat verschilt is de compensatievoorwaarde voor de recreatieonderne-
ming. Hier is sprake van rechtsongelijkheid. Derhalve dient naar mijn mening een verge-
lijkbare compensatievoorwaarde ook voor De Grift III te worden opgenomen.  
20. Het bestemmingsplan is naar het oordeel van cliënten slechts bedoeld om Westerman 
te faciliteren. Cliënten zijn van mening dal dit neerkomt op (verboden) staatssteun aan een  
bedrijf dat zich in een afhankelijkheidsrelatie tot de gemeente bevindt. Cllënten behouden  
zich het recht voor dit nader uit te werken, maar de conclusie kan slechts Iuiden dat het 
plan niet in procedure kan worden gebracht.  
21. De aan te Ieggen vijvers zullen een enorme toename van knutten en muggen veroor-
zaken. 
 
Reactie gemeente 
 
1.Het klopt dat er gekozen is voor een volledig nieuw bestemmingsplan, zodat het be-
stemmingsplan inhoudelijk voldoet aan het huidige rijks- en provinciaal beleid. Bovendien 
is de planbegrenzing enigszins aangepast aan de kadastrale begrenzing. Dat neemt niet 
weg dat dit bestemmingsplan tevens grotendeels een herhaling is van hetgeen in het eer-
der vastgestelde bestemmingsplan was bepaald. Inzet van het nieuwe bestemmingsplan is 
vooral om de onderdelen die aanleiding hebben gegeven voor de vernietiging van het eer-
dere plan, te voorzien van een nadere afweging en een nadere onderbouwing, een en an-
der overeenkomstig de uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak voortvloeien-
de aanwijzingen. 
 
2.  Er kunnen daarom zienswijzen naar voren worden gebracht tegen alle onderdelen van 
het plan. Aangenomen mag worden dat de zienswijzen tegen de onderdelen van het plan 
waarover de Afdeling bestuursrechtspraak eerder uitspraak heeft gedaan en die niet zijn 
gewijzigd, thans niet tot een wezenlijk andere uitkomst zullen leiden. 
 
3. In de Structuurvisie kernen gemeente Dalfsen die op 27 september 2010  door de ge-
meenteraad is vastgesteld, is een ruimtelijke afweging gemaakt over de uitbreidingsrichting 
van wonen, werken en recreatie in de kernen van de gemeente Dalfsen. De gemeente 
Dalfsen heeft veel aandacht besteed aan inspraak over deze plannen. Tegen dit onderdeel 
van de ontwerpstructuurvisie zijn geen zienswijzen ingediend. Nieuwleusen is samen met 
Lemelerveld de aangewezen plaats voor de (beperkte) ontwikkeling van bedrijvigheid. Van 
deze twee kernen heeft Nieuwleusen prioriteit als voorraadgebied. Gekozen is voor deze 
locatie vanwege de uitstekende ligging langs de N377 in de richting van de A28. Overigens 
was de uitbreidingsrichting van het bedrijventerrein de Grift in westelijke richting al in het 
Streekplan Overijssel 2000+ aangegeven als de meest logische uitbreiding. 
 
In het bestemmingsplan is rekening gehouden met de ruimtelijke inpassing van een bedrijf 
categorie 3.2. Omdat Westerman Logistics heeft besloten geen bedrijfskavel af te nemen in 
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de Grift III wordt het daarvoor geprojecteerde bouwvlak afgewaardeerd tot categorie 3.1 en 
een bouwhoogte van 7.5 m. 
 
Op de verbeelding is door middel van de aanduiding rekening gehouden met het voorko-
men van geluidsoverlast op deze kavel. Het gaat om de aanduiding:  specifieke vorm van 
bedrijventerrein - geluidsbron uitgesloten, zoals die is gesteld voor het gedeelte van het 
plangebied dat valt binnen de 100 m zone ten opzichte van de meest dichtbijzijnde woning 
van derden. Te zijner tijd zal in het kader van de Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit 
een milieutechnische afweging worden gemaakt met betrekking tot de inpassing van een 
bedrijf. Op dat moment zal door middel van een akoestisch rapport moeten worden aange-
toond dat aan de geldende geluidseisen kan worden voldaan. Uit onderzoek van Goudap-
pel Coffeng blijkt het volgende. Uit het onderzoek luchtkwaliteit is gebleken dat in alle 
toetsjaren, langs alle beschouwde wegvakken wordt voldaan aan de normen voor de jaar-
gemiddelde concentratie stikstofdioxide, de jaargemiddelde concentratie fijn stof en het 
aantal overschrijdingsdagen van de etmaalgemiddelde concentratie fijn stof. Geconclu-
deerd kan worden dat de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de uitvoering van de 
plannen voor bedrijventerrein 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 grens-
waarde. 
 
4. Omdat Westerman Logistics haar bedrijf in het voorliggende plan niet uitbreidt in de Grift 
III en dit bouwvlak wordt afgewaardeerd wordt aan dit bezwaar tegemoet gekomen. 
Door middel van de op 27 september 2010 vastgestelde Bedrijventerreinvisie, waarmee 
Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben ingestemd, heeft er afstemming plaatsgevon-
den met de buurgemeenten, onder andere met de gemeente Zwolle. In de Bedrijventer-
reinvisie is het Bestemmingsplan De Grift 3 integraal opgenomen. 
 
5. Zie de reactie onder 4. 
 
6. Zie de reactie onder 4. 
 
7. De economische uitvoerbaarheid van het plan is gewaarborgd. De gemeente Dalfsen is 
eigenaar van de gronden. Conjuncturele bewegingen in de economie zijn wellicht van in-
vloed op het tempo van uitgifte van de kavels, maar niet op de haalbaarheid en de realisa-
tie van het plan. 
De looptijd van het bestemmingsplan bedraagt 10 jaar. De geprognosticeerde behoefte 
naar bedrijfskavels (in dit bestemmingsplan 15 ha) is verantwoord in de op 27  september 
2010 vastgestelde Bedrijventerreinvisie. 

De uitvoering van dit plan  kan juist een stimulerende werking hebben voor economische 
ontwikkelingen, met name ook in het belang van de werkgelegenheid en daarmee de leef-
baarheid en de vitaliteit van de gemeente Dalfsen. 

 
8. Al in het vorige bestemmingsplan De Grift III is er voor gekozen een groenzone langs de 
Meeleweg te realiseren  met de intentie rekening te houden met de landelijke karakter van 
de Meeleweg. Direct na de vaststelling van ditt bestemmingsplan (december 2009 en ja-
nuari 2010) is samen met een landschapsarchitecte en in goed overleg met de belangheb-
bende bewoners gewerkt aan het opstellen van een landschapsplan. Dit landschapsplan is 
bij de bewoners van de Meeleweg en Jan Heereweg goed ontvangen. In het plan is ruimte 
voor beleving van water en groen. Aan de inrichting van het plan worden hoge eisen ge-
steld. Het onderhoud en beheer wordt bij de bewoners neergelegd. 
Bovendien worden door middel van een Beeldkwaliteitsplan De Grift 3 eisen gesteld aan 
de vormgeving en de materialisering van gebouwen die uitstraling hebben naar de Meele-
weg. Het beeldkwaliteitsplan wordt gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan aan de 
gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. 
De provincie heeft zich in positieve zin uitgelaten over de wijze waarop in het landschaps-
plan met ruimtelijke kwaliteit wordt omgegaan. 
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9A De nieuwe weg is niet in de milieuonderzoeken beschouwd, omdat binnen de geluids-
zone van deze nieuwe weg (200 meter aan weerszijden van de weg) geen geluidsgevoeli-
ge bestemmingen (woningen, onderwijs- of zorggebouwen) liggen. Dit staat iin paragraaf 
4.1 van het rapport. 
 
9B De verkeerseffecten van de uitbreiding van bedrijventerrein De Grift zijn berekend met 
het verkeersmodel Dalfsen. Het gehanteerde uitgangspunt is dat de omvang van het be-
drijventerrein toeneemt met 15 ha netto en 550 arbeidsplaatsen. Dit betekent dat de ritpro-
ductie van het bedrijventerrein zal toenemen. Deze extra ritproductie is modelmatig be-
paald op grond van kentallen en rekening houdend met relevante (en bestuurlijk vastge-
stelde!) infrastructurele en sociaal-economische ontwikkelingen. Aangezien de exacte 
(ruimtelijke) vulling van het bedrijventerrein nog niet bekend is, is dit de meest gangbare 
methode om de verkeerseffecten van de uitbreiding te bepalen.  
Het is niet correct om de verkeerstoename op De Grift toe te schrijven aan één individueel 
bedrijf en als maatgevend te beschouwen voor het gehele bedrijventerrein. De etmaalin-
tensiteit op De Grift betreft de totale verkeersproductie en -attractie van bedrijven en (be-
drijfs)woningen op bedrijventerrein De Grift. 
 
9C Het verkeersmodel Dalfsen is een zgn. zwaartekrachtmodel. Dit betekent dat de route-
keuze vooral tijdsafhankelijk is. Dit betekent dat de routekeuze wordt bepaald door de 
snelste route, niet door de kortste route. Het zwaartepunt in de verkeersafwikkeling van 
bedrijventerrein De Grift zal modelmatig gezien dan ook liggen op het regionale hoofdwe-
gennet (N377-A28) en niet op het onderliggende (lokale) wegennet (zuidelijke Jagtlusteral-
lee-Meeleweg). De regionale wegen bieden immers de snelste routes met de minste weer-
stand.  
In de modelberekeningen is wel degelijk rekening gehouden met de doortrekking van de 
Prinses Beatrixlaan tot aan de Jagtlusterallee (zie tabel 2.1 rapport Goudappel Coffeng). 
Het effect van deze doortrekking op de Jagtlusterallee is beperkt. De totale verkeersintensi-
teit op de zuidelijke Jagtlusterallee is met de doorgetrokken Pr. Beatrixlaan ca. 4.000 
mvt/etm. Dit blijft ruim beneden de maximaal aanvaardbare intensiteit van ca. 6.000 
mvt/etm voor een gebiedsontsluitingsweg (80 km/uur) met een vrijliggend fietspad, maar 
een relatief smal wegprofiel (zie ook hieronder). 
 
9D De Jagtlusterallee is in het GVVP van de gemeente Dalfsen gecategoriseerd als ge-
biedsontsluitingsweg, type B (80 km/uur met vrijliggend fietspad). Dit betekent dat de weg 
een functie heeft in de afwikkeling van vrachtverkeer. De feitelijke inrichting van de Jagtlus-
terallee is echter nog niet op het niveau van een gebiedsontsluitingsweg, vooral waar het 
de profielbreedte betreft. De minimaal gewenste breedte van 6,00 meter wordt niet overal 
gehaald. Daarom is de verbreding van het wegprofiel van de Jagtlusterallee in het GVVP 
Dalfsen als uitvoeringsproject benoemd.  
De realisatie van rotondes hoeft – indien rekening wordt gehouden met de voorkeursmaat-
voering van vrachtauto’s – geen beperking te zijn voor de afwikkeling van vrachtverkeer.  
 
9E De situatie langs het westelijk deel van de Meeleweg is beschouwd op punt 8 (zie kaart 
en weggegevens in bijlage 2 van het rapport). Ten gevolge van de plannen is het aantal 
verkeersbewegingen op het westelijk deel van de Meelweg nagenoeg onveranderd. Ook 
de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Meeleweg, en de luchtkwaliteit 
langs deze weg, zullen daarom nauwelijks veranderen als gevolg van de plannen. Op het 
meer westelijk gelegen deel van de Meeleweg liggen de verkeersintensiteiten iets hoger. 
Het aantal verkeersbewegingen verandert hier echter niet ten gevolge van de uitbreiding 
van bedrijventerrein De Grift. Uit het verkeersmodel in bijlage 1 van het rapport blijkt dat in 
beide situaties de verkeersintensiteit 1.080 mvt/etm bedraagt. 
 
 10 Er wordt gesteld “Het bestemmingsplan leidt ook tot een significante verslechtering van 
de waterhuishoudkundige situatie van het omliggend gebied” en “ … tegen de achtergrond 
van de Waterwet, welke blijkens haar doelstelling (artikel 2.1) strekt tot voorkoming en be-
perking van overstromingen en wateroverlast en tot bescherming en verbetering van de 
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen”. 
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In bijlage 6 van het bestemmingsplan is het ‘Waterhuishoudings- en rioleringsplan’ opge-
nomen. In dit plan is beschreven op welke wijze waterberging wordt gerealiseerd en hoe 
omgegaan wordt met afstromend regenwater van het verhard oppervlak. Om verslechte-
ring van de waterkwaliteit tegen te gaan wordt een verbeterd gescheiden stelsel (VGS) 
aangelegd. Dit systeem zorgt voor de afvoer van het eerste vuile straatwater naar het vuil-
waterriool (DWA), de First flush. Het overige regenwater wordt afgevoerd naar de ber-
gingsvoorzieningen die binnen het plangebied aangelegd worden. Deze voorzieningen zijn 
zo gedimensioneerd dat daarin een neerslag die 1 x 100 jaar (+10% klimaatsverandering) 
voorkomt, geborgen kan worden. De afvoer uit deze bergingsvoorzieningen van 1,2 l/s/ha 
voldoet aan de landelijke afvoernorm van Waterschap Groot Salland. Voor het plangebied 
is dit berekend op een afvoer van 27,4 l/sec of te wel 99 m

3
/h. Daarmee wordt ook voldaan 

aan de Waterwet. 
 
Uit de waterparagraaf die is gebaseerd op het waterhuishoudings- en rioleringsplan "Be-
drijventerrein De Grift III" (Grontmij, mei 2009, geactualiseerd oktober 2011) en die is op-
gesteld in overleg met het waterschap,  volgt daarom dat er voldoende ruimte is gereser-
veerd voor de benodigde waterberging in het plangebied. Dit is bevestigd  in de uitspraak 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 augustus 2011. 
 
11 t/m 13. In uw zienswijze geeft u aan dat “…zeer regelmatig wateroverlast plaats vindt. 
Dit wordt veroorzaakt door afstroom van water uit hoger gelegen gebieden..” en “…Deze 
14 hectare kan tijdens regenval niet meer functioneren als ‘spons’ respectievelijk ‘buffer’ 
hetgeen er toe zal leiden dat het water in het agrarische gebied terecht komt. De kans op 
wateroverlast zal dus toenemen.” 
In 2006 heeft waterschap Groot Salland de kans op wateroverlast in het beheergebied in 
beeld gebracht (Waterbeheerplan 2010-2015, pag. 19). De in uw zienswijze genoemde 
knelpunten in het gebied tussen Hasselt, Dalfsen en Nieuwleusen liggen, volgens het Wa-
terbeheerplan 2010-2015, met name in het stroomgebied Streukelerzijl. Het plangebied ligt 
in het Stroomgebied Galgenrak. In het waterbeheerplan zijn geen extra maatregelen be-
schreven ter hoogte van het plangebied. Binnen het stroomgebied neemt het waterschap 
wel maatregelen om de waterkwantiteit te verbeteren (bijvoorbeeld de Beentjesgraven). 
Vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) ligt er een gezamenlijke plicht van zo-
wel het waterschap als de gemeente hoe omgegaan dient te worden met de waterkwanti-
teit en waterkwaliteit in het stedelijk gebied. De beschreven maatregelen in het waterhuis-
houdings- en rioleringsplan zijn ook gestoeld op deze gezamenlijke zorg. De zorgplicht wat 
betreft de afwatering van het landelijk gebied ligt echter wel bij het Waterschap Groot Sal-
land. 
Volgens het ‘Waterhuishoudings- en rioleringsplan’ wordt de berging van water binnen het 
plangebied opgelost. De afvoer uit het plangebied voldoet aan de afvoernorm voor het lan-
delijk gebied en draagt als zodanig niet bij aan extra belasting van het omliggend agrarisch 
gebied. De veronderstelling dat de kans op wateroverlast zal toenemen lijkt ons dan ook 
niet juist.  
 
14. U stelt: “Ten onrechte ook is bij de voorbereiding van het bestemmingsplan niet onder-
zocht wat de effecten zijn van de vergroting van het verhard oppervlak op het omliggend 
agrarisch gebied.”  
Zoals ook is omschreven in de vorige punten is het plangebied te beschouwen als een ge-
bied dat in haar eigen waterberging voorziet. De toegestane landelijke afvoernorm, die ook 
nu al door het waterschap voor het gehele agrarische gebied wordt aangehouden, wordt 
niet overschreden vanuit het plangebied. Er is daarom ook geen sprake van toename van 
wateroverlast. 
 
15. Als u een nieuw onderzoek verricht, moet dit worden afgestemd met het Waterschap 
Groot Salland en gemeente, om de integrale ruimtelijke werking te waarborgen. De kosten 
komen voor rekening van de opdrachtgever. 
 
16. Zie de reactie onder 9. 
 



 

 

 

 

13 

 

17. De raad heeft zich er al eerder van vergewist dat hij er op toeziet dat uitsluitend het “lo-
kaal gewortelde” bedrijf Westerman logistics de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
zal indienen en hier het bedrijf uitoefent.  
 
18. Er is nog geen planschade op grond van artikel 6.1  van de Wet ruimtelijke ordening 
vergoed. Dit is ook nog niet mogelijk omdat het bestemmingsplan niet onherroepelijk is. 
Voor het aanvragen van planschade bestaat een afzonderlijke procedure. Deze procedure 
kan worden gestart nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. 
 
19. De gemeente Dalfsen heeft een actieve grondpolitiek. Dit impliceert dat de gemeente 
gronden aankoopt, bouwrijp maakt en bouwrijpe kavels verkoopt. Bij het bouwrijp maken 
van de gronden wordt ook rekening gehouden met de ruimtelijke kwaliteitseisen die daar-
aan volgens het omgevingsbeleid van de provincie worden gesteld. Deze kosten worden in 
de grondexploitatie meegenomen, voor zover deze worden toegekend aan de bedrijfsmati-
ge exploitatie van de gronden. Een koper van een bedrijfskavel hoeft niet nog eens zelf in 
ruimtelijke kwaliteit te investeren, omdat die kosten in de grondexploitatie worden meege-
nomen. Wel zal de koper van een bouwkavel aan de zuidzijde van het plangebied moeten 
voldoen aan het Beeldkwaliteitsplan. Deze (meer)kosten zal hij zelf voor zijn rekening moe-
ten nemen. 
Anders ligt het voor onder andere een recreatieondernemer, die zelf een perceel agrari-
sche grond koopt en dit terrein wil inrichten als camping. Ter compensatie voor het verlies 
aan natuur zal de ondernemer zelf de kosten moeten dragen. De initiatiefnemer draagt de 
kosten van de compensatie. Vanzelfsprekend wordt in de compensatie gekeken naar de 
kwaliteit van de natuur. 
 
20. Omdat Westerman Logistics niet uitbreidt in de Grift III vervalt dit bezwaar. 
 
21. In de eerder genoemde uitspraak van de Raad van State is  vastgesteld dat de raad in 
redelijkheid heeft kunnen afzien van onderzoek naar de gevolgen van deze vijvers in ver-
band met de dierziekte blauwtong, aangezien niet aannemelijk is dat deze vijvers zodanige 
besmettingsrisico's op genoemde dierziekte met zich brengen dat deze hierom in strijd met 
een goede ruimtelijke ordening zouden moeten worden geacht. 

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van deze zienswijze gedeeltelijk aangepast. 

 

 

3. Indiener 3 (brief van 23 januari, ontvangen 24 januari, kenmerk 445) 

Deze zienswijze stemt overeen met de onder  2 genoemde zienswijze van Machiels advo-
caten , met uitzondering van: 

- Punten 1,20 en 21 die niet worden benoemd; 
- Punt 8, waarin tevens wordt gevraagd of het bedrijf Westerman logistics wel een lo-

kaal geworteld bedrijf is. Daaraan wordt getwijfeld omdat het bedrijf (firma Van Die-
ren) is geworteld in Genemuiden en dat de voorgenomen bebouwing gedaan wordt 
in opdracht van en voor kosten van een landelijk opererende projectontwikkelaar.  

- Bovendien wordt gesteld dat er niet voldoende aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit 
met betrekking tot het leefklimaat van de bewoners van de Meele. En daarmee 
strijdig is met de uitgangspunten van zowel de gemeente als de provincie. Boven-
dien wordt er gewezen op de grote cultuurhistorische waarde van de houtsingels, 
die uit het landschap dreigen te verdwijnen. 

 
 
 
Reactie gemeente 
Omdat Westerman Logistics in het voorliggende bestemmingsplan niet uitbreidt in de Grift 
III vervalt het bezwaar met betrekking tot de vraag of dit bedrijf wel of niet lokaal is gewor-
teld. 
 
Behoud van de landschappelijke uitstraling van de Meeleweg wordt gerealiseerd door mid-
del van de aanleg en inrichting van een groenzone. Deze groenzone is samen met bewo-
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ners opgesteld. De meeste bewoners hebben zich in positieve zin uitgelaten over de 
groenzone en de inrichting daarvan. Een groot aantal bewoners, ook degenen die ziens-
wijzen hebben ingediend, hebben meerdere malen interesse getoond een stuk grond in 
bruikleen af te nemen. 
 
Slechts een ondergeschikt gedeelte van een houtsingel zal worden gekapt. 
 

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van deze zienswijze gedeeltelijk  aangepast. 

 

4. Indiener 4 (brief van 23 januari, ontvangen 23 januari, kenmerk 472) 

Deze zienswijze stemt overeen met de onder 3 genoemde zienswijze. 

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van deze zienswijze gedeeltelijk  aangepast. 

 

5. Indiener 5 (brief van 23 januari, ontvangen 23 januari, kenmerk 470) 

Deze zienswijze stemt overeen met de onder 3 genoemde zienswijze. 

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van deze zienswijze gedeeltelijk  aangepast. 

 

6. Indiener 6 (brief van 23 januari, ontvangen 23 januari, kenmerk 475) 

In een tot het College van Burgemeester en Wethouders gerichte zienswijze haalt de heer 
Spijker de volgende bezwaren aan: 
1. Het is een nieuw plan waartegen opnieuw bezwaar en beroep mogelijk is. 
2. Het is een dermate grote wijziging en daarmee een grove inbreuk op het leef- en woon-

genot in de buurtschap De Meele. De buitenproportionele bedrijfsgebouwen met een 
oppervlak, inhoud en gevelhoogte van ca. 11 m hoog is geen optie voor deze locatie. 

3. De verkeersafwikkeling is in dit plan met motivatie ondeugdelijk en de lokale wegen zijn 
hier niet op berekend waardoor een flinke toename van de verkeersdrukte/bewegingen 
op de omgeving valt te verwachten; 

4. Er vindt geen of onvoldoende natuurcompensatie plaats. 
5. Voor de waterhuishouding in het plan wordt onvoldoende rekening gehouden met de 

consequenties van de omgeving. 
6. Ook ten aanzien van de stoffenuitstoot en emissies schieten maatregelen tekort. 
7. De aan te leggen vijvers of plasdras situaties kunnen plaatdier- en muggenoverlast ver-

oorzaken. 
8. Ook de geluidsbelasting op de omgeving neemt dermate toe dat het ongewenst is. Ook 

de voorzorgsmaatregelen zijn ontoereikend. 

 

Reactie gemeente 

1. Zie de reactie als bedoeld in 2.1 en 2.2 
2. Om de woningen langs de Meeleweg niet onnodig te belasten is er voor gekozen 

de verkeersbewegingen te laten plaatsvinden langs de Grift, een groenzone te rea-
liseren en door middel van een Beeldkwaliteitsplan eisen te stellen aan de vorm-
geving en materialisering van de gevels aan de zuidzijde van het plangebied. Deze 
gevels wordt bovendien landschappelijk ingepast. 
Omdat Westerman Logistics in het voorliggende plan niet uitbreidt in de Grift III is 
dit bouwvlak voor een categorie 3.2 bedrijf afgewaardeerd tot een categorie 3.1 
bedrijf. De bouwhoogte wordt 7.5 m. in plaats van 11 m. 

3. Zie de relevante onderdelen onder 1 en 2.9. 
4. Een groot aantal hectares in het plangebied is gereserveerd als groenzone, die bo-

vendien volgens een landschapsplan wordt ingericht. 
5.  In 2006 heeft waterschap Groot Salland de kans op wateroverlast in het beheer-

gebied in beeld gebracht (Waterbeheerplan 2010-2015, pag. 19). De knelpunten in 
het gebied tussen Hasselt, Dalfsen en Nieuwleusen liggen, volgens het Waterbe-
heerplan 2010-2015, met name in het stroomgebied Streukelerzijl. Het plangebied 
ligt in het Stroomgebied Galgenrak. In het waterbeheerplan zijn geen extra maat-
regelen beschreven ter hoogte van het plangebied. Binnen het stroomgebied 
neemt het waterschap wel maatregelen om de waterkwantiteit te verbeteren (bij-
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voorbeeld de Beentjesgraven). Vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water 
(NBW) ligt er een gezamenlijke plicht van zowel het waterschap als de gemeente 
hoe omgegaan dient te worden met de waterkwantiteit en waterkwaliteit in het ste-
delijk gebied. De beschreven maatregelen in het waterhuishoudings- en riolerings-
plan zijn ook gestoeld op deze gezamenlijke zorg. De zorgplicht wat betreft de af-
watering van het landelijk gebied ligt echter wel bij het Waterschap Groot Salland. 
Volgens het ‘Waterhuishoudings- en rioleringsplan’ wordt de berging van water 
binnen het plangebied opgelost. De afvoer uit het plangebied voldoet aan de af-
voernorm voor het landelijk gebied en draagt als zodanig niet bij aan extra belas-
ting van het omliggend agrarisch gebied.  
Het plangebied is te beschouwen als een gebied dat in haar eigen waterberging 
voorziet. De toegestane landelijke afvoernorm, die ook nu al door het waterschap 
voor het gehele agrarische gebied wordt aangehouden, wordt niet overschreden 
vanuit het plangebied. Er is daarom ook geen sprake van toename van waterover-
last. 

6. De geluidsbelasting van het verkeer op de Meeleweg, en de luchtkwaliteit langs 
deze weg, zullen nauwelijks veranderen als gevolg van de plannen. Op het meer 
westelijk gelegen deel van de Meeleweg liggen de verkeersintensiteiten iets hoger. 
Het aantal verkeersbewegingen verandert hier echter niet als gevolg van de uit-
breiding van bedrijventerrein De Grift. Uit het verkeersmodel in bijlage 1 van het 
rapport blijkt dat in beide situaties de verkeersintensiteit 1.080 mvt/etm bedraagt. In 
de eerder genoemde uitspraak van de Raad van State is  vastgesteld dat de raad 
in redelijkheid heeft kunnen afzien van onderzoek naar de gevolgen van deze vij-
vers in verband met bepaalde dierziektes, omdat niet aannemelijk is dat deze vij-
vers zodanige besmettingsrisico's met zich brengen dat deze hierom in strijd met 
een goede ruimtelijke ordening zouden moeten worden geacht. 

7. In het kader van de Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit zal een milieutechni-
sche afweging worden gemaakt voor de inpassing van een bedrijf. Op dat moment 
zal door middel van een akoestisch rapport moeten worden aangetoond dat aan de 
geluidseisen kan worden voldaan. 

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van deze zienswijze gedeeltelijk aangepast. 
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Kennisgeving 

In het kader van de kennisgeving ex artikel 3.8 van de Wro is het ontwerp bestemmings-

plan De Grift III Nieuwleusen aan de daartoe aangewezen instanties digitaal toegezonden.  

 

De volgende instanties hebben schriftelijk gereageerd: 
1. Provincie Overijssel; 
2. Veiligheidsregio IJsselland 
3. Burgemeester en wethouders van Staphorst 

 

Deze instanties hebben laten weten geen reden te zien om een zienswijze in te dienen. De 

reactie is in deze paragraaf kort samengevat. 

 
1. Provincie Overijssel 

Per mail van 20 januari 2010, ingeboekt als nummer 3332, heeft de Provincie Overijssel de 

volgende reactie gegeven: 

In reactie op de kennisgeving van de terinzagelegging van het bovengenoemde plan laat 

de Provincie Overijssel (ambtelijk) weten dat het plan geen reden heeft geboden om GS te 

adviseren een zienswijze in te dienen. 
Reactie gemeente: 
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

2. Veiligheidsregio IJsselland  

Bij brief van 25 januari 2009 (kenmerk V10.000096 SC J. Kromhof), ingekomen op 27 ja-

nuari 2010, ingeboekt als nummer 3048, heeft de Veiligheidsregio IJsselland de volgende 

reactie gegeven: 

Wij constateren dat er geen relevante veiligheidsaspecten zijn. 

Reactie gemeente: 
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

3. Burgemeester en wethouders van Staphorst 

Burgemeester en wethouders van Staphorst zien geen reden om inhoudelijk anders te rea-

geren dan in 2009. Destijds pleitten B&W van Staphorst er voor rekening te houden met de 

woningen die zijn gelegen op het grondgebied van Staphorst.  

Het bestemmingsplan heeft geen ruimtelijke consequenties voor woningen in de gemeente 

Staphorst. 
Reactie gemeente: 
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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Conclusie 

 
Burgemeester en wethouders hebben met waardering kennis genomen van de naar voren 

gebrachte zienswijzen. Daaruit blijkt niet alleen betrokkenheid bij de ruimtelijke ontwikke-

ling van dit gedeelte van Nieuwleusen, maar ook een kritische bezorgdheid ten aanzien 

van de effecten die een bedrijventerrein nu eenmaal met zich mee kan brengen voor de 

woonsituatie.  

Het is de overtuiging van het gemeentebestuur en zoals uit de reacties kon worden afge-

leid ook van veel bewoners en andere belanghebbenden, dat het voor de toekomst van de 

leefbaarheid van de kern Nieuwleusen van belang is over eigen werkgelegenheidsvoorzie-

ningen te kunnen beschikken. Bij het eerdere bestemmingsplan bleek de ruimtelijke afwe-

ging en onderbouwing op enkele onderdelen onvoldoende te zijn om het in stand te laten. 

Bij het aanpassen en wijzigen van het plan is lering getrokken uit de kritiek die door de ap-

pellanten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is aangereikt en die 

na de uitspraak van de Afdeling heeft geleid tot een herbezinning op deze kritiekpunten. 

Met de daarin aangebrachte wijzigingen en met de verbeterde onderbouwing van het plan, 

maar ook met de huidige reacties op de zienswijzen, wordt verwacht een ieder ervan te 

hebben overtuigd dat met dit nieuwe bestemmingsplan de tekortkomingen van het vorige 

bestemmingsplan zijn opgelost. Het vernieuwde omgevingsbeleid van de provincie Over-

ijssel heeft daarbij ook een rol gespeeld. 

 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen 


