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Voorstel: 

1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een 
kantoor in het koetshuis op het perceel Heinoseweg 6 in Dalfsen; 

2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als 
hiertegen geen zienswijze wordt ingediend. 
 

 
Inleiding: 
Door Van Dedem Den Berg Stichting is op 16 november 2011 een omgevingsvergunning aangevraagd. 

Initiatiefnemer is van plan om het al enige jaren leegstaande koetshuis en bijbehorende ruimten weer 
in gebruik te laten nemen als kantoor voor de Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland. 
De wens is, om in dit pand 12 tot 20 werkplekken te realiseren. Voor een duidelijke omschrijving van 
de verbouwingsactiviteiten wordt u verwezen naar de bijlagen die bij het ontwerp van de 
omgevingsvergunning horen.  
 
Argumenten: 

1. Het koetshuis is een rijksmonument. De functiewijziging is gunstig voor het behouden van 
het rijksmonument en het landgoed. Dit plan is goedgekeurd door de 
monumentencommissie. 

2. Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen, moet van het bestemmingsplan worden 
afgeweken met een projectafwijkingsbesluit.  Het kantoor past niet binnen de geldende 
bestemming “Landhuizen”. De omgevingsvergunning is voorzien van een goede 
ruimtelijke onderbouwing (zie bijlage). Als onderdeel van deze procedure moet de 
gemeenteraad verklaren geen bedenkingen te hebben tegen de aanvraag. De verklaring 
kan alleen worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De 



   
  
 
 
 

functiewijziging geeft een (financiële) bijdrage aan de levensvatbaarheid van het 
landgoed. 

3. De functiewijziging is in overeenstemming met gemeentelijk-, provinciaal- en rijksbeleid; 
4. Er zijn geen negatieve ruimtelijke effecten te verwachten; 
5. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening.  
 

Alternatieven: 

• Het is mogelijk dat u besluit om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. De 
gevraagde omgevingsvergunning moet dan worden geweigerd. Dit kan alleen als er geen 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het koetshuis blijft dan leeg staan en het 
landgoed krijgt geen financiële impuls; 
Een alternatief is het opstellen van een bestemmingsplan. Wettelijk gezien kan de 
initiatiefnemer kiezen tussen het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning of een 
verzoek om herziening van het bestemmingsplan. Bij beide planologische besluiten worden 
dezelfde ruimtelijk relevante aspecten overwogen.  

 
Risico’s: 
Naar aanleiding van het ontwerp van de omgevingsvergunning kan een ieder een zienswijze indienen. 
Indieners van zienswijzen die ook belanghebbende zijn kunnen in beroep bij de rechtbank en in hoger 
beroep bij de Raad van State tegen de verleende omgevingsvergunning 
 
Financiële dekking: 
Programma 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 
Het voorstel wordt gedekt door het in rekening brengen van de leges voor de verklaring van geen 
bedenkingen samen met de overige leges voor de omgevingsvergunning met afwijking van het 
bestemmingsplan. 
 
Communicatie: 
Volgens de wettelijke procedure. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen wordt samen met het 
ontwerp van de omgevingsvergunning en overige stukken gedurende zes weken ter inzage gelegd 
met de mogelijkheid voor een ieder om een zienswijze in te dienen. 
 
Vervolg: 

1. Als er een zienswijze wordt ingediend, krijgt uw raad een voorstel over de vervolgprocedure; 
2. Als er geen zienswijze wordt ingediend, is de verklaring van geen bedenkingen definitief en 

wordt de omgevingsvergunning verleend. Via het RIS wordt u geïnformeerd.   
 
 
Bijlagen: 

• Ontwerp-omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing. 
 
 Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
 
 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart  
 
 



   
  
 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ?? februari 2012, nummer ??; 
 
overwegende dat  

- Er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het verbouwen van en het wijzigen van de 
functie van het koetshuis naar kantoor op het perceel Heinoseweg 6 in Dalfsen; 

- De omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen” omdat 
binnen de geldende bestemming “Landhuizen” alleen een kantoor is toegestaan als de 
gronden ook de aanduiding “Kantoren” hebben. Deze aanduiding is niet aanwezig; 

- Het college bevoegd is te besluiten over een aanvraag omgevingsvergunning waarbij volgens 
artikelen 2.1, 2.2, 2.10 en 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo dat betrekking heeft op de 
onderdelen “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” en “handelen met gevolgen voor 
beschermde monumenten”; 

- Het besluit van het college moet zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing; 
- Het bouwplan betrekking heeft op een rijksmonument; 
- De monumentencommissie positief heeft geadviseerd over het bouwplan; 
- Vanwege genoemde strijdigheid een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad 

is vereist.  
 
gelet op     

- Het bepaalde in artikel 2.27, lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 

6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht; 
 
gezien  

- de ontwerp omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 

1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de verbouwing en de wijziging 
van de functie van het koetshuis naar kantoor op het perceel Heinoseweg 6 in Dalfsen; 

2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als 
hiertegen geen zienswijze wordt ingediend. 

 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van       *. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
de voorzitter,         de griffier,  
drs. H.C.P. Noten              N.A. IJnema Msc 
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Ruimtelijke onderbouwing 
Heinoseweg 6 in Dalfsen  
 
Projectomschrijving 
Door Van Dedem Den Berg Stichting is er op 16 november 2011 een omgevingsvergunning aangevraagd. 

Initiatiefnemer is van plan om het leegstaande koetshuis en bijbehorende ruimten in gebruik te laten nemen 
door de Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland. De Stichting Monumentenwacht is nauw 
betrokken bij het onderhoud en het houden van inspecties aan monumentale gebouwen en het geven van 
adviezen aan eigenaren van monumenten, waaronder Huis Den Berg. 
 
De afwijking betreft het verbouwen van het al enige jaren leegstaande koetshuis tot een 
kantoor. De wens is, om in dit pand 12 tot 20 werkplekken te realiseren. Voor een duidelijke omschrijving van 
de verbouwingsactiviteiten zie de bijlagen behorende bij het besluit. Het koetshuis is een rijksmonument. De 
functiewijziging draagt bij aan de instandhouding van het rijksmonument en het landgoed. Dit plan is 
goedgekeurd door de monumentencommissie. 
 
Het koetshuis ligt samen met de naastgelegen woning en de overige bijgebouwen op het 
terrein Havezate Den Berg aan de Heinoseweg 2 te Dalfsen. Het parkeren op het terrein voor de gebouwen 
is niet toegestaan, hiervoor is de een parkeerplaats beschikbaar op korte loopafstand, op eigen terrein. 
 
Voor een duidelijke weergave zie het eerste onderstaande figuur. Hierop is aangegeven welk gedeelte 
initiatiefnemer wenst te wijzigen naar een kantoorfunctie. Op het tweede figuur is de ligging van het perceel 
in de gemeente Dalfsen inzichtelijk (A in het figuur). 
 

        
 
 
Geldende planologische situatie 
Het perceel Heinoseweg 6 in Dalfsen ligt in het bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen” en heeft de 
bestemming “Landhuizen” en is nader aangeduid met “appartementen toegestaan”. Deze gronden zijn 
bestemd voor - binnen gronden met een parkachtige aanleg gesitueerde - aanzienlijke woningen of 
buitenverblijven met de daarbijbehorende gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen en erven. Er is één 
landhuis toegestaan. Nu de gronden zijn aangeduid met “appartementen toegestaan” geldt dat dubbele 
bewoning (twee appartementen) is toegestaan. Als de gronden zijn aangeduid voor “kantoren” mogen de 
gronden ook gebruikt worden voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige c.q. financiële, 
organisatorische en/of zakelijke functies. De aanduiding “kantoren” is echter op het perceel niet aanwezig. 
Het gebruik en de verbouwing van het koetshuis past dan ook niet in het geldende bestemmingsplan.  
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Afwijking van het bestemmingsplan 

Voor de gevallen, waarbij buitenplans afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, eerste 
lid, sub a, onder 1°of 2° Wabo niet mogelijk is, biedt artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 Wabo de 
mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken bij omgevingsvergunning indien de activiteit niet in 
strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 
onderbouwing bevat.  
 
Een op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 Wabo gebaseerde zelfstandige instructie voor de inhoud en 
inrichting van deze ruimtelijke onderbouwing, zoals vervat in het bij de invoering van de Wabo ingetrokken 
artikel 5.1.3 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), ontbreekt in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Artikel 5.20 van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor) verklaart voor de inhoud van het besluit de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, 
eerste lid, van het Bro van overeenkomstige toepassing. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing belicht alle 
relevante aspecten vanuit de ruimtelijke ordening en toont aan dat voorliggend project in overeenstemming 
is met een goede ruimtelijke ordening. 
 
Omgeving van het plangebied 
In het stroomdal van de Vecht, in het buurtschap Millingen, nabij de kern Dalfsen, ligt het landgoed Havezate 
Den Berg uit het begin van de 18e eeuw. Het perceel ligt in het bosrijke landschap. 
 
Het koetshuis (en overige bebouwing) wordt omgeven door een park, van ongeveer 60 hectare, dat in 1742 
mede werd ontworpen door Samuel van Beinum. Het park bevindt zich voornamelijk aan de voorzijde en aan 
de zijkant van het huis. Dit park bestaat uit elkaar loodrecht kruisende lanen. De hoofdlaan is de Berger 
Allee, die 2,5 km lang is. Hiervoor werd ook de rivierduin doorgraven. 
De oorspronkelijk rechte waterpartijen kregen in de 19e eeuw een meer vloeiende vorm onder invloed 
van de toen populaire Landschapsstijl. 
 
Omgeving Heinoseweg 6 

 
 
Gemeentelijk beleid 
Plattelandsvisie 
Het doel van de plattelandsvisie is om de ontwikkelingen die in het buitengebied van de gemeente Dalfsen 
spelen in samenhang in beeld te brengen en om de toekomstige ontwikkelingsrichting van het landelijk 
gebied en de kleine kernen aan te geven. De plattelandsvisie formuleert hiervoor een ambitie voor de 
toekomst en geeft oplossingsrichtingen aan voor de opgaven die in het gebied spelen. Daarmee vormt de 
Plattelandsvisie een integraal richtinggevend kader (een ‘hoofdfilter’) voor toekomstige ontwikkelingen 
waaraan initiatieven en plannen en ook gemeentelijke activiteiten getoetst kunnen worden. 



3 

De Plattelandsvisie deelt de gemeente in deelgebieden in. Het perceel Heinoseweg 6 ligt in het deelgebied 
‘Vechtdal’. Het streefbeeld van dit gebied is het behouden en versterken van de aanwezige natuurlijke, 
landschappelijke kwaliteiten en de recreatieve en cultuurhistorische aantrekkelijkheid en de instandhouding 
van de aanwezige landgoederen. De voorgestelde ontwikkeling draagt dan ook bij aan dit streefbeeld.  
 
Verder wordt er nog concreet aangegeven dat er ruimte geboden moet worden aan nieuwe economische 
dragers op de bestaande landgoederen, voorzover dit noodzakelijk is voor de instandhouding van deze 
landgoederen. De voorgestelde plannen passen binnen de plattelandsvisie nu de nieuwe economische 
drager als doel heeft het landgoed in stand te houden. Verder worden er diverse “groene” projecten 
uitgevoerd die medegefinancierd kunnen worden door deze economische drager. 
 
Provinciaal beleid 

Omgevingsverordening 
De Omgevingsverordening geeft aan dat de SER-ladder toegepast dient te worden als nieuwe 
bestemmingsplannen voorzien in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen en 
verharden leggen op de groene omgeving. In de onderhavige situatie wordt aan die voorwaarde voldaan nu 
de bestaande bebouwing benut wordt. 
 
De Omgevingsverordening kent verder nog de kwaliteitsimpuls groene omgeving. Deze is van toepassing op 
de gewenste ontwikkelingen op het perceel Heinoseweg 6. Nu de ontwikkeling bijdraagt aan de 
instandhouding van een rijksmonument en een landgoed wordt toepassing gegeven aan de kwaliteitsimpuls. 
Deze ontwikkelingen zijn besproken met de provincie. Gebleken is, dat de ontwikkelingen in 
overeenstemming zijn met het provinciale beleid. 
 
Verder geeft de Omgevingsverordening aan dat de nieuwe ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk 
maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de geldende gebiedskenmerken. 
Ook met de ontwikkeling passen binnen het ontwikkelingsperspectief.  
 
Het plangebied ligt in het gebied met het ontwikkelingsperspectief “mixlandschap” zoals zichtbaar op 
onderstaan figuur. Het ontwikkelingsperspectief mixlandschap ziet op gebieden voor gespecialiseerde 
landbouw en mengvormen van landbouw met ander functies (recreatie, zorg , natuur, water) en bijzondere 
woon-, werk- en recreatiemilieus die de karakteristieke gevarieerde opbouw van de cultuurlandschappen in 
deze gebieden versterken. Hierbij staat de kwaliteitsambitie 'Voortbouwen aan de kenmerkende structuren 
van de agrarische cultuurlandschappen' voorop. De onderhavige ontwikkeling past binnen het 
ontwikkelingsperspectief. In mixlandschap is namelijk ruimte voor een verscheidenheid aan functies.  
 
Kaart: ontwikkelingsperspectief 

 
 
Het plangebied ligt volgens de natuurlijke laag binnen een gebied met dekzandvlakten en ruggen zoals de 
kaart “natuurlijke laag” weergeeft. 
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De afwisseling van opgewaaide ruggen en uitgesleten beekdalen en de daarbij behorende hoogteverschillen 
kenmerken de dekzandvlaktes van Overijssel. Het is een reliëf rijk landschap, gevormd door de wind dat 
gekenmerkt wordt door relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied. Soms vlak bij elkaar, 
soms verder van elkaar verwijderd. De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en droog en 
nat functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk 
watersysteem en door beplanting met 'natuurlijke' soorten. En door de (strekkings)richting van het landschap 
te benutten in gebiedsontwerpen. 
De norm is dat dekzandvlakten en ruggen een beschermende bestemmingsregeling krijgen, gericht op 
instandhouding van de hoofdlijnen van het huidige reliëf. In de richtinggevende uitspraak staat dat als 
ontwikkelingen plaatsvinden, deze dan bijdragen aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de 
hoogteverschillen en het watersysteem. Verder is bij ontwikkelingen de (strekkings)richting van het 
landschap, gevormd door de afwisseling van beekdalen en ruggen, het uitgangspunt. Dergelijke 
dekzandvlakten en ruggen zijn binnen het plangebied niet aanwezig. Het besluit vlak ligt namelijk uitsluitend 
over de bebouwing. 
 
Kaart: natuurlijke laag 

 
 
De locatie ligt binnen het gebied van het agrarisch cultuurlandschap in het "jonge heide- en 
broekontginningslandschap" zoals de kaart “laag van het agrarische cultuurlandschap” weergeeft. 
 
Veel heidegebieden en nattere delen van het landschap zijn ontgonnen en/of vergaand ontwaterd. Daarmee 
is een nieuw landschap ontstaan. Hierdoor vertonen de natte en droge jonge ontginningen nu gelijkenis. Dit 
heeft geresulteerd in grote en kleinere landbouwontginningslandschappen en in landschappen van grote 
boscomplexen en heidevelden, zoals op de Sallandse Heuvelrug. De landbouwontginningen zijn relatief 
grote open ruimtes, deels omzoomd door boscomplex. Erven liggen als blokken aan de weg geschakeld. 
Wegen zijn lanen met lange rechtstanden. Vaak zijn het 'inbreidings'- landschappen met rommelige 
driehoekstructuren als resultaat. De ambitie is de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden een stevige impuls 
te geven en soms een transformatie wanneer daar aanleiding toe is. De dragende lineaire structuren van 
lanen, bosstroken en waterlopen en ontginningslinten met erven en de kenmerkende grote ruimtematen 
bepalen nu het beeld. 
De richtingbepalende uitspraak geeft aan als ontwikkelingen plaats vinden in de agrarische 
ontginningslandschappen, deze dan bijdragen aan behoud en versterking van de dragende lineaire 
structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en ontginningslinten met erven en de kenmerkende 
ruimtematen. Het plan heeft uitsluitend betrekking op een verbouwing (zonder extra ruimtebeslag) en een 
functiewijziging. Genoemde voorwaarden zijn dan ook niet relevant voor dit plan 
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Kaart: laag van het agrarische cultuurlandschap 

 
 
In de lust- en leisurelaag is aangegeven dat het perceel onderdeel uitmaakt van een landgoed. Verder loopt 
er een recreatieve route langs het perceel. De ontwikkeling versterkt het landgoed en heeft geen negatief 
effect op de recreatieve route. 
 
Kaart: lust- en leisurelaag 

 
 
Rijks’ kaders 
Nota Ruimte 
De Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal hebben op respectievelijk 17 mei 2005 en 17 januari 2006 
ingestemd met de Nota Ruimte. Met de bekendmaking op 27 februari 2006 is de nota formeel in werking getreden. 
In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020. De periode 2020-2030 geldt daarbij als 
doorkijk naar de langere termijn. 
 
De Nota Ruimte bevat de visie van het Rijk op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste 
bijbehorende doelstellingen. De nota levert de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en 
leefbare samenleving en een aantrekkelijk land.  
 
Het behoud van landgoederen en het voorkomen van leegstand en verval van rijksmonumenten kan worden 
gezien als een ruimtelijke bijdrage aan een leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Gezien het 
voorgaande is het project in overeenstemming met de uitgangspunten die de Nota Ruimte beschrijft. 
 
Monumentenwet 1988 
Het koetshuis is een aangewezen rijksmonument. Het plan is voorgelegd aan de monumentencommissie, welke 
een positief advies heeft uitgebracht over het plan. Met de omgevingsvergunning wordt tevens het onderdeel 
“Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten”  vergund. Er wordt derhalve voldaan aan de vereisten van 
de Monumentenwet 1988. 
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Ruimtelijke effecten 

Flora en Fauna 
Door Bosgroep Noord-Oost Nederland is 23 januari 2012 een quickscan Flora en Fauna opgesteld. Een 
belangrijk onderdeel van een ecologisch onderzoek is het beoordelen of deze maatregelen uitvoerbaar zijn 
en er geen belemmeringen aanwezig zijn gelet op het beschermingsregime dat is neergelegd in de Flora en 
faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en gelet op de Ecologische Hoofdstructuur. In dit ecologisch 
onderzoek wordt dan ook in gegaan op soortbescherming (Flora- en faunawet) als op gebiedsbescherming 
(Natuurbeschermingswet 1998 en Ecologische Hoofdstructuur). In het onderzoek zijn de in het projectgebied 
voorkomende natuurwaarden geïnventariseerd en de voorgenomen activiteiten getoetst aan de 
onderscheiden beschermingsregimes. 
 
Het projectgebied is op 29 december 2011 door een ecoloog van Bosgroep Noord-Oost Nederland bezocht 
om een indruk te krijgen van de terreinomstandigheden in het projectgebied en de voorkomende flora en 
fauna. Bij het veldbezoek is gelet op het voorkomen van beschermde habitattypen, soorten en op de 
geschiktheid van het gebied voor die soorten. De in het projectgebied en de directe omgeving daarvan 
aangetroffen beschermde plantensoorten en (sporen van) beschermde diersoorten zijn genoteerd. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat gezien de aard van de plannen en de afstand tot Natura 2000 gebieden, er geen 
negatieve effecten op Natura 2000 gebieden worden verwacht. Voor deze plannen is geen vergunning op 
grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. Gezien de aard van de plannen en het huidige gebruik 
van het terrein worden geen negatieve effecten op de doelstellingen van de Ecologische hoofdstructuur 
verwacht. 
 
Uit het onderzoek blijkt voorts dat er door de plannen geen negatieve effecten worden verwacht ten aanzien 
van vaatplanten, zoogdieren (ten aanzien van vleermuizen zijn wel diverse voorwaarden gesteld waarover 
hieronder meer), vogels, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en overige fauna. 
 
Ten aanzien van vogels is wel aangegeven dat met er in dit plangebied van uitgegaan kan worden dat geen 
verbodsbepalingen worden overtreden als buiten het broedseizoen wordt gewerkt of als voor het 
broedseizoen wordt begonnen en de werkzaamheden continu voortduren. Als de werkzaamheden voor het 
broedseizoen worden gestart en continu voortduren zullen broedvogels een rustiger broedplaats (op enige 
afstand) zoeken en niet door de werkzaamheden worden gestoord. De Flora- en faunawet kent geen 
standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de 
periode. Voor de meeste vogels geldt evenwel dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli loopt. 
 
Ten aanzien van vleermuizen is aangegeven dat het noodzakelijk is om de functionaliteit van de vaste rust- 
en verblijfplaatsen van de gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis te waarborgen, en te 
voorkomen dat verbodsbepalingen worden overtreden, gewerkt moet worden volgens de volgende 
maatregelen:  

• De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd buiten de winterslaap (1 november - 1maart) van 
vleermuizen;  

• Ruim voorafgaand aan de werkzaamheden (ten minste 1 maand) alternatieve verblijfplaatsen realiseren:  

• Op de woonhuiszolder extra balken/planken plaatsen tegen het dakbeschot, waarbij minimaal 20 
millimeter dikke spleetvormige ruimte overblijven voor vleermuizen(dient als compenserende maatregel);  

• Het ophangen van vleermuiskasten op zolder bij woning nr. 2 en in enkele bomen nabij het 
projectgebied;  

• De koetshuiszolder wordt minimaal 1 maand voorafgaand aan de sloop ongeschikt gemaakt voor 
vleermuizen. Het ongeschikt maken van de vleermuisverblijfplaats kan worden gerealiseerd door het 
verwijderen van dakpannen en dakranden;  

• Het strippen en de werkzaamheden in het gebouw wordt gefaseerd gedaan en in de actieve periode van 
de vleermuissoorten (april tot en met oktober);  

• Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een vleermuisdeskundige het gebouw controleren op 
aanwezigheid van vleermuizen. Wanneer vleermuizen aanwezig zijn wordt advies van de deskundige 
opgevolgd;  

• De exacte invulling van de mitigerende maatregelen (locatie kast, tochtgaten ed.) dient onder 
ecologische begeleiding van een vleermuisdeskundige plaats te vinden.  
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Tot slot dient opgemerkt te worden dat de Flora- en faunawet uitgaat van een algemene zorgplicht:  
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor alle in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 

hun directe leefomgeving.  
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden 
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover dat in redelijkheid kan worden 
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd ten 
einde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze 
zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.  

 
Om de aan de zorgplicht te voldoen worden de volgende maatregelen aangeraden:  

• werkzaamheden zoveel mogelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang plaats te laten vinden;  

• werkzaamheden (zoals slopen) vanaf één kant aan te vangen;  

• tijdens werkzaamheden alert te zijn op dieren en deze de ruimte te geven te vluchten;  

• bij het voorkomen van (beschermde) dieren, deze de tijd te gunnen om te vluchten;  

• waar noodzakelijk de hulp van een ter zake kundige in te roepen;  

• indien men (andere) beschermde soorten aantreft, dient altijd het advies van een ter zake kundige te 
worden ingeroepen. 

 
Verkeer 
Het perceel heeft diverse parkeerplaatsen waardoor er geen parkeerprobleem ontstaat. Verder ligt het 
perceel aan de Heinoseweg. Deze weg heeft een capaciteit heeft van 5000 a 6000 motorvoertuigen per 
etmaal. De maximale capaciteit van deze weg is nog lang niet benut waardoor er geen (ontoelaatbare) 
verkeersdrukte wordt verwacht. Verder kan nog opgemerkt worden dat het perceel vlakbij het station ligt, 
waardoor een kantoorfunctie op die plek zeer aantrekkelijk is. 
 
Luchtkwaliteit 
Op basis van de CROW-publicatie nr. 256 'Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden' (oktober 2007) is de 
ritproductie van een bedrijf bepaald op 2,3 ritten per medewerker per etmaal. Aangezien binnen het (inpandig)  
nieuw te realiseren kantoorgebouw volgens informatie van de initiatiefnemer ruimte is voor maximaal 20 
medewerkers, zal de ritproductie maximaal 46 ritten per etmaal bedragen. De ritproductie van het aantal 
bezoekers wordt bepaald op vier ritten per etmaal. De ritproductie bedraagt derhalve 50 ritten. 
 
Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft het Ministerie van 
Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in samenwerking met InfoMil de nibm-tool mei 2010 
ontwikkeld (laatste versie 8 juni 2011). Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een 
plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met behulp van deze rekentool is de toename 
van de stoffen NO2 en PM10 bepaald. 
 
Nader onderzoek in het kader van de luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Bij de berekening is uitgegaan van 
een toename van 100 voertuigbewegingen per dag (werkelijk verwacht wordt maximaal 50). 
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Geluid 
Het kantoor wordt niet aangemerkt als geluidsgevoelige functie in het kader van de Wet geluidhinder. Een 
onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder kan hiermee achterwege blijven. 
 
Bodem 
Een project vereist in bepaalde gevallen dat inzicht verkregen wordt in de milieukundige gesteldheid van de 
bodem. Doordat het gehele perceel op grond van de huidige bestemming reeds toegankelijk is voor mensen 
en geschikt moet zijn voor mensen, de bodem niet geroerd wordt en de verbouwing inpandig plaatsvindt 
wordt een verkennend bodemonderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
Water 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is een watertoets 
verplicht bij gemeentelijke bestemmingsplannen en projectbesluiten. De watertoets is een procesinstrument, 
waarbij het waterschap en de initiatiefnemer (gemeente) onderlinge afstemming zoeken. 
 
Relevant beleid 
Er zijn veel beleidstukken over water vastgesteld. Zowel de provincie, het waterschap als de gemeente 
stellen waterbeleid vast. De belangrijkste kaders zijn de Omgevingsverordening en –visie van de provincie 
Overijssel, het Waterbeheersplan 2010 – 2015 van het waterschap Groot Salland, het gemeentelijk 
rioleringsplan en het Waterplan van de gemeente Dalfsen.  
 
Invloed op de waterhuishouding 
Het plangebied grenst aan een hoofdwatergang (zie kaart “Waterstructuur”). De hoofdwatergang maakt 
onderdeel uit van een ecologische hoofdstructuur. Het betreft hier geen kwetsbaar water. 
 
Kaart: Waterstructuur 
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In de onderstaande tabel is kort de relevantie van de waterhuishoudkundige aspecten aangegeven.  
 
Waterhuishoudkundig aspect Relevantie Toelichting 

Veiligheid Ja De locatie ligt binnen dijkringgebied 53 
'Salland'.Er moet een 
overstromingsrisicoparagraaf worden 
opgenomen.  

Riolering en afvalwaterketen Ja Het dichtstbijzijnde lozingspunt ligt op 
600 m afstand van het plangebied. In de 
huidige situatie wordt gebruik gemaakt 
van een IBA.  

Wateroverlast 
(oppervlaktewater) 

N.v.t. Hemelwater van verhard oppervlak moet 
ter plaatse van het plangebied vast 
worden gehouden en/ of geborgen 
worden.  

Grondwateroverlast N.v.t. De locatie heeft grondwatertrap Vll, er is 
geen grondwateroverlast. 

Grondwaterkwaliteit N.v.t. -  

Volksgezondheid N.v.t. Er is geen sprake van invloed op de  
frequentie van overstorten. 

Verdroging Nee Er is geen bedreiging voor 
karakteristieke grondwaterafhankelijke 
ecologische, cultuurhistorische of  
archeologische waarden. 

Natte natuur Nee Plangebied grenst aan een ecologisch 
hoofdstructuur of verbindingszone 

Inrichting/beheer en onderhoud Ja Grenzend aan plangebied zijn 
watergangen aanwezig die beschermd 
worden door de Keur van het 
waterschap. De locatie bevindt zich 
buiten de beschermingszone. Het is 
onduidelijk of het lozingswerk van de 
IBA in de beschermingszone zit van de 
aangrenzende hoofdwatergang. 

Recreatie N.v.t. Er is geen sprake van stedelijk water. 

Cultuurhistorie N.v.t. Er zijn geen cultuurhistorische 
waterobjecten in het plangebied. 

  
Voorkeursbeleid hemel- en afvalwater 
Hemelwater: niet van toepassing het betreft hier alleen een functiewijziging 
Afvalwater: In de directe omgeving is geen riolering aanwezig. Het afvalwater vanuit het koetshuis wordt 
behandeld met behulp van een IBA en geloosd op oppervlaktewater (bron: gemeente Dalfsen). Hierdoor valt 
de zuiveringsvoorziening onder het bevoegd gezag van het waterschap Groot Salland. Uit nader onderzoek 
moet blijken of de capaciteit van de huidige IBA voldoende is om het afvalwater vanuit het kantoorpand 
(maximaal 20 personen) te behandelen. Hiervoor geldt dat het effluent moet voldoen aan de lozingsnorm 
opgenomen in het activiteitenbesluit. Indien de IBA binnen de beschermingszone van de watergang wordt 
gerealiseerd is een Watervergunning noodzakelijk. Dit geldt ook voor andere activiteiten binnen de 
beschermingszone van de watergang. 
 
Overstromingsrisicoparagraaf 
Quickscan 
Het plangebied is gelegen binnen dijkring 53: Salland. 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 53 valt in de laatste categorie: minder snel en ondiep.  
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Bron: nederland.risicokaart.nl 

 

 
Dijkring 53 
 

53

 
 
Kaart: dijkring 53: Salland  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risico-inventarisatie 
Voor de keringen van dijkring 53 geldt een veiligheidsnorm van 1/1250

e
 per jaar. De overschrijdingskans is 

1/1250
e 
per jaar. De daadwerkelijke kans voor een overstroming op de betreffende locatie is klein. De 

Risicokaart geeft geen maximale waterdiepte en de tijd tot een overstroming aan voor het plangebied. Wel 
voor de gebieden die direct grenzen aan het plangebied. Op kaart … is het overstromingsgebied 
weergegeven. Dit betekend dat voor de betreffende locatie geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
De hoogte op de locatie is circa 3.00 m + NAP (bron: www.ahn.nl).  
 
Kaart: Overstromingsgebied  
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Conclusie 
In geval van overstroming zijn er geen belemmeringen om de beoogde ontwikkelingen op de locatie toe te 
staan. De locatie ligt binnen dijkring 53 in de tweede overstromingsrisicozone: minder snel en ondiep. Op de 
Risicokaart zijn op de locatie geen overstromingsdiepten weergegeven en ligt het ook niet in een 
overstromingsgevoelig gebied. De locatie ligt dusdanig hoog, dat er geen extra preventieve maatregelen 
nodig zijn in geval van een mogelijke overstroming. Daarnaast is de locatie vanuit verschillende kanten te 
bereiken, waardoor bereikbaarheid en zelfredzaamheid bij calamiteiten gewaarborgd is.  
 
Watertoetsproces 
De gemeente Dalfsen heeft de watertoets voorgelegd ter controle en goedkeuring voor aan Gerrit Vrielink 
van het waterschap Groot Salland.  
 
Externe veiligheid 
Het "Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer" (Bevi) is op 27 oktober 2004 in werking 
getreden. Hierin zijn de normen voor de maximaal toelaatbare en aanvaardbare risico's als gevolg van de 
aanwezigheid van risicovolle inrichtingen of vervoersassen van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water en via 
buisleidingen vastgelegd. Op een afstand van ruim 880 meter zijn aardgastransportleidingen gelegen. 
 
Wat is externe veiligheid? 
Externe veiligheid gaat over veiligheid van bedrijven en bedrijfsmatige activiteiten en de risico’s die zij 
vormen voor hun omgeving. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan LPG-tankstations. Bewoners en 
werknemers, recreanten en publiek lopen risico’s bij het betreden van het publieke domein en gebouwen. 
Thema’s als brandveiligheid en milieurisico’s zijn de laatste jaren sterk onder de aandacht gekomen, mede 
naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in Enschede en Volendam.  
 
Bij externe veiligheid spelen twee termen een grote rol: plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het 
plaatsgebonden risico is ‘de kans, dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar een 
dodelijk ongeluk voordoet, als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich op die 
plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden.’ Het is hierbij niet van belang of zich op 
die plaats daadwerkelijk een persoon bevindt. Het plaatsgebonden risico is een abstracte grootheid. 
Personen die daadwerkelijk op die plaats zouden verblijven, lopen dat risico. De norm voor het plaats-
gebonden risico in Nederland is in beginsel een kans van 1 op de miljoen per jaar (ofwel 10-6 per jaar). 
Groepsrisico geeft de kans aan dat in één keer een groep personen die zich in de omgeving van een 
risicosituatie bevindt, overlijdt vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de grootheid groepsrisico is 
getracht een maat voor maatschappelijke ontwrichting te creëren. Bij het groepsrisico gaat het om de 
werkelijk aanwezige bevolking in de omgeving van een activiteit met gevaarlijke stoffen en de spreiding van 
de bevolking in dat gebied. 
 
Externe veiligheidsbeleid 
Op landelijk niveau is afgesproken dat iedere gemeente zijn eigen externe veiligheidsbeleid dient te voeren. 
Daartoe heeft de gemeenteraad op 26 maart 2007 de Externe veiligheidsvisie gemeente Dalfsen 
vastgesteld. De doelstelling van het nieuwe beleid is om samen met alle veiligheidspartners de huidige 
veilige woon- en leefomgeving in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Met het nieuwe beleid 
wordt ernaar gestreefd dat alle generaties bewoners van de gemeente Dalfsen zich veilig (blijven) voelen in 
hun leefomgeving. In de gemeente Dalfsen maakt externe veiligheid onderdeel uit van het integrale 
veiligheidsbeleid.  
Uit een inventarisatie is gebleken dat binnen de gemeente een aantal risicobronnen aanwezig zijn. Naast 5 
LPG-tankstations en een ammoniak koelinstallatie zijn ook vuurwerkopslagen en propaantanks aanwezig. 
Ook transporten van gevaarlijke stoffen zijn van belang. Met name het transport van gevaarlijke stoffen over 
de weg en via buisleidingen (aardgas). 
 
In het kort komt het erop neer dat in woongebieden geen nieuwe risicobronnen worden geïntroduceerd en 
dat op bedrijventerreinen een nieuwe risicobron kan worden geïntroduceerd indien de veiligheids-contour 
binnen de eigen inrichtingsgrens blijft. Dit betekent dat de bestaande risicobronnen wel mogen blijven, totdat 
de risicovolle activiteiten op die plek worden gestaakt. 
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Ten aanzien van het groepsrisico is in het beleid aangegeven dat het bestuur van de gemeente 
Dalfsen verantwoordt of een bepaalde situatie aanvaardbaar wordt geacht. Een beslissing op het wel of niet 
aanvaardbaar zijn van een bepaald risico is in de regel niet eenvoudig, in verband met de verschillende 
belangen die hierin spelen. Naast het veiligheidsbelang speelt vanzelfsprekend ook een economische 
belangenafweging. 
 
De ontwikkeling 
Aan de Heinoseweg 6 wordt een leegstaand gebouw gewijzigd in een kantoorfunctie met 20 werkplekken. 
Aangezien deze locatie in het buitengebied ligt, past het in het gemeentelijk externe veiligheidsbeleid. 
 
Berekening externe veiligheid 
Er is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) gemaakt. Deze is in de bijlage van de toelichting te vinden. De 
locatie ligt op bijna 500 meter van het invloedsgebied van de twee ten zuiden gelegen leidingen. Hierdoor 
hoeft de groepsrisico niet verantwoord te worden. 
 

 
 
Wel ligt de ontwikkeling binnen het effectgebied van de buisleidingen. Daarom wordt door de 
Veiligheidsregio aangeraden de ontwikkeling bij hen kenbaar te maken, zodat zij vanuit hun rol er rekening 
mee kunnen houden. 
 
Milieuzonering 
Milieuaspecten worden weliswaar geregeld via de daartoe geëigende wetgeving, maar daar waar het de 
ruimtelijke ordening raakt, dient met deze aspecten rekening te worden gehouden. Het gaat dan met name om de 
situering van milieugevoelige objecten ten opzichte van milieuhinderlijke objecten. Om te bepalen welke afstanden 
tussen beide dienen te worden aangehouden, is de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering (2009) 
geraadpleegd. In deze brochure staan richtafstanden van milieuhinderlijke bedrijven tot milieugevoelige 
bebouwing aangegeven. 
 
Een kantoor wordt aangemerkt als een Categorie 1-object als bedoeld in de VNG-brochure Bedrijven en 
Milieuzonering, waarvoor in beginsel een afstandsnorm ten opzichte van de omliggende bebouwing van tien 
meter geldt, althans indien het gelegen is in een rustige woonwijk of vergelijkbaar omgevingstype. Aan het 
koetshuis grenst een woning. Deze woning en het koetshuis zijn en blijven in eigendom van initiatiefnemer. 
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De omvang van het kantoor is beperkt waardoor last van geluid beperkt zal zijn. Verder wordt er 
geluidsisolatie gerealiseerd dat geschikt is voor toepassing tussen twee verschillende gebruiksfuncties. 
Gezien vorenstaande en gelet op het feit dat het kantoor direct grenst aan bergruimte is er sprake van een 
aanvaardbare situatie. 
 
Archeologie 
Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van 
Valletta/Malta. Daarmee heeft de zorg voor het archeologisch 
erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van 
de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag 
zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in 
de planvorming, het behoud van archeologische waarden ter 
plaatse en de introductie van het zogenaamde 
“veroorzakerprincipe”. Dit principe houdt in dat degene die de 
ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor 
behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek van 
eventueel aanwezige archeologische waarden.  
 
Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt 
rekening gehouden met zowel de bekende als de te 
verwachten archeologische waarden. Voor de bekende 
waarden kan de beleidskaart behorende bij het Archeologisch 
beleidsplan gemeente Dalfsen worden geraadpleegd. Het 
plangebied ligt volgens de archeologische beleidskaart van de 
gemeente Dalfsen in archeologisch waardevol gebied A. Nader archeologisch onderzoek echter niet 
noodzakelijk geacht aangezien de bodem niet wordt geroerd. 
 
Economische uitvoerbaarheid 

De uitvoering van het project is geheel voor rekening en risico van de initiatiefnemer. Het is niet noodzakelijk 
een exploitatieplan vast te stellen. 
De kosten voor de procedure worden via leges  door de initiatiefnemer betaald. Eventuele planschade kan 
via de reeds afgesloten verhaalsovereenkomst worden verhaald op de initiatiefnemer.  
 
De economische uitvoerbaarheid is hiermee voldoende gegarandeerd.  

 



 

 

Van Dedem Den Berg Stichting 
De heer G.W.K. van Dedem 
Heischeutstraat 98 
5345 VX OSS 
 
 
Uw  brief/kenmerk: Ons kenmerk: Inlichtingen bij: Centrale nummer: 

              Z01940/… dhr. R. Pap (0529) 48 83 88 
Onderwerp:    Datum: 

Omgevingsvergunning HZ-2011-3818 23 mei 2012 
 
 
Geachte heer Van Dedem,
 
U heeft op 16 november 2011 een aanvraag voor een uitgebreide omgevingsvergunning ingediend voor de 
onderdelen “slopen” en “handelen met gevolgen voor beschermde monumenten”. Het betreft het verbouwen 
en het wijzigen van het gebruik van het koetshuis van Huis Den Berg aan de Heinoseweg 6 in Dalfsen 
(kadastraal bekend Gemeente Dalfsen, sectie H, nummer 1545). Uw aanvraag is bij het omgevingsloket 
geregistreerd onder het aanvraagnummer 247189.  
 
Wij besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de 
omgevingsvergunning voor de onderdelen “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” en “handelen 
met gevolgen voor beschermde monumenten” te verlenen. Hierbij hebben wij het volgende overwogen: 

- het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft, ligt in het bestemmingsplan “buitengebied 
Dalfsen” en heeft daarin de bestemming ”landhuizen (M)”, het bouwplan is niet in 
overeenstemming met de bestemming omdat het niet mogelijk is om binnen deze bestemming het 
koetshuis te verbouwen of in gebruik te nemen als kantoor; 

- de monumentencommissie “Het Oversticht” heeft het bouwplan op 25 januari 2012 van een positief 
advies voorzien mits er in elke strook een raam komt te laten vervallen van de vier ramenreeksen 
in het achtervlak. Dat advies nemen wij over. Op 13 februari 2012 zijn  de tekeningen aangepast 
conform de bovengenoemde opmerking; 

- uw aanvraag voor omgevingsvergunning voldoet aan de eisen van de gemeentelijke 
bouwverordening en is hiermee in overeenstemming; 

- het aangevraagde onderdeel “slopen” is niet vergunningsplichtig indien de hoeveelheid sloopafval 
maximaal 10 m3 bedraagt conform het aanvraagformulier onderdeel “slopen”; 

- met de aanvraag en de daarbij ingediende gegevens heeft u aannemelijk gemaakt dat de 
herstelwerkzaamheden voldoen aan het Bouwbesluit 2003; 

- het verbouwen van het koetshuis is volgens de Monumentenwet 1988 of een provinciale of 
gemeentelijke erfgoedverordening vergunningsplichtig. Het koetshuis aan de Heinoseweg 6 te 
Dalfsen, is geregistreerd als rijksmonument onder het monumentennummer: 406211; 

- er onderzoek is verricht in het kader flora en fauna en er geen negatieve effecten optreden mits er 
voorwaarden worden gesteld aan het besluit; 

- de uit het flora en faunaonderzoek voortvloeiende voorwaarden zijn als voorwaarden in dit besluit 
opgenomen; 

- de aangevraagde vergunning is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing (zie “bijlage  
ruimtelijke onderbouwing Heinoseweg 6”); 

- dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. 

ONTWERP – BESLUIT 
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- dat er geen exploitatieplan vastgesteld hoeft te worden; 
- dat er een planschadeovereenkomst is gesloten; 
- dat op de van het besluit onderdeel uit makende digitale verbeelding het besluitvlak is 

aangegeven. 
 
Op 3 april 2012 hebben wij bekend gemaakt dat wij een uitgebreide omgevingsvergunning willen  verlenen 
in onze rubriek Kernpunten in de Dalfser Marskramer en dat het ontwerp van de omgevingsvergunning en 
de ontwerp verklaring van geen bedenkingen met ingang van 16 april 2012 gedurende zes weken ter 
inzage liggen bij de balie Milieu en Bouwen in het gemeentehuis. Er zijn PM reacties binnengekomen. 
 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken 
van de vergunning. 
 
Onderdelen van het besluit vormen: 

1. Aanvraagformulier voor omgevingsvergunning, d.d. 16-11-2011; 
2. Tekening De Witte van der Heijden architecten projectnr. E0986.00 blad 001, d.d. 18-10-2011; 
3. Tekening De Witte van der Heijden architecten projectnr. E0986.00 blad 301, d.d. 13-02-2012; 
4. Tekening De Witte van der Heijden architecten projectnr. E0986.00 blad 302, d.d. 13-02-2012; 
5. Detailboekje; 
6. Transformatieplan De Witte van der Heijden architecten projectnr. E0986.00, d.d. 15-11-2011; 
7. Bouwbesluittoetsing De Witte van der Heijden architecten projectnr. E0986.00, d.d. 15-11-2011; 
8. Advies monumentencommissie kenmerk: M00002-2012, d.d. 25 januari 2012; 
9. Statische berekening Herbestemming Koetshuis Den Berg project EE07426, d.d. 28-09-2011; 
10. Ecologische Quickscan Bosgroep Noord-Oost Nederland Koetshuis Landgoed Den Berg, januari 

2012; 
11. Ruimtelijke Onderbouwing Heinoseweg 6; 
12. Kwantitatieve Risicoanalyse Heinoseweg 6; 
13. Digitale verbeelding tekeningnummer B4 - 138; 
14. Afschrift verklaring van geen bedenkingen. 

 
Aan deze omgevingsvergunning zijn “voorwaarden en voorschriften” verbonden. Deze zijn bij de uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden van toepassing. Tenslotte delen wij u nog mede, dat belanghebbenden 
binnen zes weken na verzending van het (definitieve) besluit beroep kunnen instellen. 
 
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de heer R. Pap, die uw aanvraag voor 
omgevingsvergunning heeft behandeld. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
 
M. Volkers 
hoofd afdeling Milieu & Bouwen 
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VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN  
 
Behorende bij de omgevingsvergunning van Van Dedem Den Berg Stichting voor het verbouwen en 
herbestemmen van het koetshuis behorende bij Huis Den Berg aan de Heinoseweg 6 in Dalfsen (kadastraal 
bekend Gemeente Dalfsen, sectie H, nummer 1545). 
 
 
Bouwbesluit 
 
Het bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit 2003. 
 
Opmerkingen: 

1. Afdeling 2.21 Bestrijding van brand § 2.21.2 bestaande bouw eis: Artikel 2.196 Een bestaand 
bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand dat brand binnen redelijke 
tijd kan worden bestreden. Toelichting: er is opgemerkt in de stukken dat er een brandslanghaspel 
wordt aangebracht, deze is niet ingetekend en niet vereist. U kunt ook volstaan met op elke 
bouwlaag een sproeischuimblusser van 6 liter om een beginnende brand te bestrijden. 
 

2. Besluit brandveilig gebruik bouwwerken § 2.2 tijdig vaststellen van brand, Brandmeldinstallatie 
Toets artikel 2.2.1: op blad 1 van de werkomschrijving onder het kopje ‘Algemeen’ is een stelpost 
(75) opgenomen over een brandmeldinstallatie. Zowel in Bouwbesluit 2003 als het toekomstige 
BB2012 is echter in deze situatie geen brandmeldinstallatie vereist. De installatie wordt op eigen 
initiatief aangebracht en doorgemeld naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC). In de praktijk 
betekent dit dat een PAC na een automatische melding eerst zelf moet verifiëren of er wel of geen 
sprake is van brand voordat de brandweer uitrukt. 
 

3. Besluit brandveilig gebruik bouwwerken § 2.3: vluchten bij brand, vluchtrouteaanduidingen 
Toets artikel 2.3.7: Het bouwwerk dient te zijn voorzien van vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in 
NEN 6088:2002, een pictogram of nalichtend bordje is voldoende, het hoeft geen verlicht armatuur 
te zijn. 

 
  

Bouwverordening 
 
 
Artikel 2.7.4  Aansluiting gemeenteriool 
 
Hemelwater moet, na buffering, worden geïnfiltreerd in de bodem en/of afgevoerd worden naar 
oppervlaktewater. 
 
 
Artikel 4.2       Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden 

 

Op het bouwterrein moet de omgevingsvergunning aanwezig zijn en op verzoek aan het bouwtoezicht ter 
inzage worden gegeven. 
 
 
Artikel 4.5       Kennisgeving start bouwwerkzaamheden 

 

1. De afdeling Milieu en Bouwen wordt minstens 2 werkdagen voor de aanvang van de 
volgende onderdelen van het bouwproces in kennis gesteld: 
a. bij de aanvang van de werkzaamheden; 
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b. bij de aanvang van de ontgravingswerkzaamheden; 
c. bij de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden. 

2. De afdeling Milieu en Bouwen wordt tenminste 2 werkdagen van tevoren in kennis te 
gesteld van het storten van beton. Per fax: 4 werkdagen van tevoren. 
U kunt dit ook via onze site melden, www.dalfsen.nl. 

 

Artikel 4.11        Bouwafval 

 

1. Het bouwafval wordt op de bouwplaats ten minste gescheiden in de volgende fracties: 
 a. de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de Afvalstoffenlijst behorende bij de 

Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9); 
 b. steenwol, mits dit meer dan 1 m

3
 per bouwproject bedraagt; 

 c. glaswol, mits dit meer dan 1 m
3
 per bouwproject bedraagt; 

 d. overig afval. 
 Overig afval, zoals bedoeld onder d, moet op de bouwplaats gescheiden worden gehouden van de 
 fracties, bedoeld onder a, b en c. 
2. Overig afval dat uit één afvalstof bestaat, evenals de fracties bedoeld onder a, b en c, moeten worden 

afgevoerd naar een bewerkingsinrichting of verwerkingsinrichting, dan wel een inzamelaar die 
bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen. 

3. Bedraagt de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder dan de inhoud van 
één container van 10 m

3
, dan mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit 

bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag. 
 

 
Artikel 4.14        Verbod ingebruikneming 
 
Het is verboden na de bouw van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is 
verleend, het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen, indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij het 
bouwtoezicht. 
 
 
Flora en Faunawet 
 
 
Om de functionaliteit van de vast rust- en verblijfplaatsen van de Gewone grootoorvleermuis en Gewone 
dwergvleermuis te waarborgen, en te voorkomen dat verbodsbepalingen worden overtreden, dient gewerkt 
te worden volgens de volgende maatregelen:  

• De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd buiten de winterslaap (1 november – 1 maart) 
van vleermuizen;  

• Ruim voorafgaand aan de werkzaamheden (ten minste 1 maand) alternatieve verblijfplaatsen 
realiseren; 

• Op de woonhuiszolder extra balken/planken plaatsen tegen het dakbeschot, waarbij minimaal 20 
millimeter dikke spleetvormige ruimte overblijven voor vleermuizen(dient als compenserende 
maatregel);  

• Het ophangen van vleermuiskasten op zolder bij woning nr. 2 en in enkele bomen nabij het 
projectgebied;  

• De koetshuiszolder wordt minimaal 1 maand voorafgaand aan de sloop ongeschikt gemaakt voor 
vleermuizen. Het ongeschikt maken van de vleermuisverblijfplaats kan worden gerealiseerd door het 
verwijderen van dakpannen en dakranden;  

• Het strippen en de werkzaamheden in het gebouw wordt gefaseerd gedaan en in de actieve periode 
van de vleermuissoorten (april tot en met oktober);  
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• Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een vleermuisdeskundige het gebouw controleren op 
aanwezigheid van vleermuizen. Wanneer vleermuizen aanwezig zijn wordt advies van de deskundige 
opgevolgd;  

• De exacte invulling van de mitigerende maatregelen (locatie kast, tochtgaten ed.) dient onder 
ecologische begeleiding van een vleermuisdeskundige plaats te vinden.  

 
 
Overig 
 
Algemene wet bestuursrecht 
 
Het besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke informatiepagina van KernPUNTEN in het plaatselijk 
weekblad De Dalfser Marskramer en op onze website www.dalfsen.nl. Het besluit heeft de uitgebreide 
procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. U of andere belanghebbenden 
kunnen tegen het besluit, rechtstreeks beroep instellen bij de Rechtbank Zwolle, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.  
  
Verder kan de belanghebbende indien onverwijlde spoed en de betrokken belangen dat eisen, de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank schriftelijk verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Bij 
dit verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden meegestuurd. Voor het indienen van een 
beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 
 
Er bestaat geen mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift.  
     
 
NB. Statiegeld, restitutie volgt bij inlevering “melding aanvang bouw” minimaal 2 dagen voor aanvang 

bouw (€ 25,00) en bij “gereedmelding bouw” minimaal 1 dag voor voltooiing bouw (€ 25,00). 

 


