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Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor deze ontwikkeling en de ligging en begrenzing van 
het gebied aangegeven. Verder wordt een opsomming van het geldende bestemmingsplan 
gegeven, die met het nieuwe verzamelbestemmingsplan binnen het plangebied komt te 
vervallen. 

1.1 Beschrijving van de ontwikkeling

Op het perceel Dommelerdijk 20/20a was een illegale meubelhal gevestigd. De toenmalige 
eigenaar heeft het college van B&W gevraagd of hij in ruil voor het slopen van verschillende 
opstallen en het staken van de bedrijfsactiviteiten een nieuwe woning met bijgebouw mocht 
bouwen.

Met toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving wordt een extra woning op het 
perceel toegestaan. De KGO gaat uit van een balans tussen de ontwikkeling die wordt 
toegestaan en een investering in de ruimtelijke kwaliteit. De investering in de ruimtelijke 
kwaliteit bestaat uit het slopen van de op het perceel aanwezig 780 m² aan legale (of onder 
het overgangsrecht vallende) landschapsontsierende bebouwing en de beëindiging van de 
illegale bedrijfsactiviteiten voor de meubelhal. In dit geval vindt het college het slopen van 780 
m² in combinatie met definitieve bedrijfsbeëindiging van de meubelhal een verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. Deze verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is dusdanig, dat het college 
mogelijkheden ziet voor het toestaan van een extra wooneenheid op het perceel 
Dommelerdijk 20-20a.

Omdat het plan niet past in het bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen, is een 
aanpassing van de bestemming nodig. 

Kaart 1.   Ligging van het perceel Dommelerdijk 20/20A

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen
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1.2 Geldende bestemming

Het perceel ligt in het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen en heeft hierin de 
bestemming 

Kaart 2. Huidige bestemming

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen

De initiatiefnemers willen de huidige meubelhandel op het perceel staken. In ruil daarvoor ziet 
het college mogelijkheden om met behulp van het KGO-beleid mee te werken aan het 
realiseren van een extra (compensatie)woning. Hiervoor zal alle landschapsontsierende 
bebouwing (780 m2) op het perceel gesloopt worden. 

Het perceel Dommelerdijk 22 maakt onderdeel uit van de woonbestemming, maar niet van de 
ontwikkeling. Het perceel krijgt uiteindelijk de bestemming 

m aantal wooneenheden: 3 voor de gehele woonbestemming en 
maximum oppervlakte bijbehorende bouwwerken: 250 voor het perceel Dommelerdijk 
20/20A. Daarnaast wordt de aanduiding 'specifieke vorm van wonen uitgesloten -
milieugevoelige functie' toegevoegd aan het perceel daar waar de woonbestemming op 
minder dan 25 meter van het naastgelegen agrarische bedrijf op de Dommelerdijk 18 ligt. Dit 
om te voorkomen dat het agrarische bedrijf wordt belemmerd in haar 
ontwikkelingsmogelijkheden. 
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Hoofdstuk 2 Beleid

2.1 Rijksbeleid

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De basiskwaliteit van het gebied blijft gewaarborgd. Er wordt een grote hoeveelheid 
leegstaande landschapsontsierende agrarische bebouwing gesloopt. Hiervoor in de plaats 
komt één (compensatie)woning terug, die met een erfinrichtingsplan wordt ingepast in de 
bestaande omgeving. Deze inpassing draagt positief bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het 
landschap, terwijl de negatieve invloed van de leegstaande schuren verdwijnt. Het project 
draagt hiermee bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Er zijn geen nadelige 
gevolgen voor de omgeving, de economie of de samenleving. Het 6e Verzamelplan 
Buitengebied (bestemmingsplan) is in overeenstemming met de Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte

2.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing bij een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Beoordeeld moet dan worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. 
Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk 
maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, 
of kon worden gerealiseerd. Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat bij functiewijzigingen moet 
worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige functiewijzing, dat 
toch gesproken kan worden van een nieuw stedelijke ontwikkeling. Daarbij moet ook het
ruimtebeslag betrokken worden.

Aan de Dommelerdijk 20/20A zal 780m² aan schuren worden gesloopt. Deze vierkante 
meters worden gezien als KGO-investering, waarmee de bouw van een extra woning op het 
perceel mogelijk kan worden gemaakt. Deze woning heeft een maximale grootte van 750 m³, 
met maximaal 150 m² bijbehorende bebouwing. Dit betekent dat hoeveelheid bebouwing op 
het perceel per saldo afneemt. Er is daardoor geen sprake van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling in de zin van artikel 3.1.6, tweede lid Bro.

2.2 Provinciaal beleid

2.2.1 Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om te bepalen of het initiatief bijdraagt aan de Provinciale ambities, wordt het initiatief 
getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel. In dit model staan de stappen 

Als de ontwikkeling wordt getoetst aan de Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie Overijssel ontstaat het volgende beeld.

2.2.2 Toetsing generieke beleidskeuzes

ontwikkeling kan worden meegewerkt. Een deel van deze beleidskeuzes geldt voor heel 
Overijssel, een deel voor specifieke gebieden in Overijssel. Voor heel Overijssel geldt de 

Integraliteit, toekomstbestendigheid, 
concentratiebeleid, (boven)regionale afstemming en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik zijn 

2.2.2.1 Generieke beleidskeuzes

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten 
worden. De normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening
Overijssel 2017.
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Dit bestemmingsplan maakt geen extra ruimtebeslag op de Groene Omgeving mogelijk.
Artikel 2.1.3 Zuinig en Zorgvuldig ruimtegebruik van de Omgevingsverordening is dan ook 
niet van toepassing. De ontwikkeling draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 
volgens de geldende gebiedskenmerken. Om dit te waarborgen is een advies van de 
ervenconsulent van het Oversticht gevraagd (zie bijlage 2). Daarnaast wordt de ontwikkeling 
in paragraaf 2.2 getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel, waar het 
ontwikkelingsperspectief en de vier-lagenbenadering onderdeel van uitmaken. Dit alles maakt 
dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd en daar waar kan versterkt wordt, overeenkomstig 
artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit van de Omgevingsverordening. 

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is daarnaast een belangrijk instrument van de 
verordening. Ook hier is het extra ruimtebeslag het criter
opgave is de kwaliteitsimpuls maar in beperkte mate van toepassing, omdat er geen extra 
ruimtebeslag op de Groene Omgeving wordt gelegd. Er wordt meer oppervlakte gesloopt dan 
dat er terug wordt gebouwd. Er is in ieder geval een basisinvestering in de ruimtelijke kwaliteit 
nodig, volgens de geldende gebiedskenmerken. Het erfinrichtingsplan van de initiatiefnemers
(bijlage 1 van de ruimtelijke onderbouwing) welke naar aanleiding van het advies van de 
ervenconsulent van het Oversticht (bijlage 2) is gemaakt, voorziet hierin. De uitstraling van de 
omgeving blijft behouden en de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. 

Naast de basisinspanning die wordt gedaan door het erf opnieuw in te richten is er ook een 
extra investering nodig om mee te kunnen werken aan de ontwikkeling. Het stopzetten van de 
meubelhandel en het slopen van de schuren wordt gezien als een investering in de ruimtelijke 
kwaliteit. Hiermee kan een extra woning op het perceel worden gerealiseerd. 

De ontwikkeling 

kwaliteitsimpuls in de groene omgeving (buitengebied) van de gemeente Dalfsen. De 
investeringen in de ruimtelijke kwaliteit staan in verhouding tot de geboden 

hallen gesloopt, en als compensatie wordt één 
(compensatie)woning gebouwd, met een kleiner oppervlak. Hierdoor neemt het aantal 
bebouwde meters in het buitengebied van de gemeente Dalfsen af.

2.2.2.2 Gebiedsspecifieke beleidskeuzes

Voor specifieke gebieden in Overijssel geldt dat niet alle initiatieven mogelijk zijn. Dit heeft te 
maken met zwaarwegende belangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

Het beschermen tegen overstromingen en wateroverlast

Het veilig stellen van ons drinkwater

Het behoud van plant- en diersoorten (biodiversiteit)

De bescherming van zeldzame of unieke landschapskwaliteiten

Op het perceel Dommelerdijk 20/20A is geen gebiedsspecifieke beleidskeuze van toepassing. 
Er zijn dus geen zwaarwegende belangen die dit initiatief beïnvloeden. 

2.2.3 Toetsing ontwikkelingsperspectief

Een ontwikkelingsperspectief schetst een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van 
functies en geeft aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. Het 

t ontwikkeld zou kunnen worden.
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Het perceel Dommelerdijk 20/20A ligt in het gebied waarvoor het ontwikkelingsperspectief 
Agrarisch ondernemen in het grootschalige landschap geldt. Zie voor een weergave hiervan 
onderstaand figuur. 

Kaart 3 .  Dommelerdijk 20/20A

Relevant gedeelte kaart Ontwikkelingsperspectieven 

Dit ontwikkelingsperspectief omvat de gebieden waar het ruimtelijk raamwerk van lanen, 
waterlopen, lintbebouwingen en bosstroken optimaal in harmonie zijn met deze 
schaalvergroting. Het omvat gebieden waar verdere modernisering en schaalvergroting van 
de landbouw in combinatie met verduurzaming ruimte krijgt. Die ruimte kan verdiend worden 
door te investeren in kwaliteitsvoorwaarden. Dit ontwikkelingsperspectief biedt ruimte aan 
concurrerende en innovatieve vormen van landbouw en aan opwekking van hernieuwbare 
energie. Initiatieven binnen dit ontwikkelingsperspectief mogen de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw niet beperken en moeten aansluiten bij 
bestaande bebouwing, weginfrastructuur en openbaar vervoer routes. 

De ruimtelijke kwaliteitsambitie is om voort te bouwen aan de kenmerkende structuren van de 
agrarische cultuurlandschappen. Daarnaast gelden ook de ambities zichtbaar en leefbaar 
mooi landschap, sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel, en continu en 
beleefbaar watersysteem.

Op het perceel Dommelerdijk 18, naast het plangebied, is een agrarisch bedrijf gevestigd. Om 
te voorkomen dat dit agrarische bedrijf belemmerd wordt in hoor mogelijkheden door de 
ontwikkeling op het perceel Dommelerdijk 20/20A, wordt rekening gehouden met een zone 
van 25 meter van het zoekgebied. Daar waar de zone de woonbestemming raakt, wordt een 
milieugevoelige functie uitgesloten. Denk hierbij aan een woning, maar ook een gastenverblijf 
of een kantoor. Daardoor past deze ontwikkeling op Dommelerdijk 20/20A binnen het 
ontwikkelingsperspectief. Op geen enkele manier wordt verdere modernisering en 
schaalvergroting van de landbouw beperkt. Verder wordt het erf volgens het advies van het 
Oversticht (bijlage 2) aangesloten bij het landschap. Het landschap blijft zodoende 

herkenbaar

2.2.4 Toetsing gebiedskenmerken

Op de Dommelerdijk 20/20A zijn vier lagen van toepassing; de natuurlijke laag, de laag van 
het agrarisch cultuurgebied, de stedelijke laag en de laag van de beleving. 
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2.2.4.1 Natuurlijke laag

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze 
vormen de basis voor het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van 
ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke 
kwaliteiten van de provincie weer beeldbepalend worden. Ook in steden en dorpen bij 
voorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en dorp. 

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Natuurlijke laag' aangeduid met het 
gebiedstype 'Dekzandvlakte en ruggen'. 

Kaart 4. Dommelerdijk 20/20A

Figuur: Relevant deel atuurlijke laag

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.

Het perceel Dommelerdijk 20/20A bevindt zich niet op een dekzandvlakte of -rug. Met een 
erfinrichtingsplan (bijlage 1) wordt gewaarborgd dat het perceel aansluit op het landschap.

2.2.4.2 Laag van het agrarisch cultuurlandschap

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke 
omstandigheden en die benut. Hierbij hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. 
Wel zijn we ze in de loop van de tijd gaan waarderen om hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral 
herkenbaarheid, contrast en afwisseling worden gewaardeerd. De ambitie is gericht op het 
voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen door óf 
versterking óf behoud óf ontwikkeling of een combinatie hiervan.
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De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' 
aangeduid met het gebiedstype 'Jonge heide- en broekontginningslandschap . 

Kaart 5. Dommelerdijk 20/20A

Figuur: aag va

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.

Bij de herinrichting van het erf is er aan de hand van het advies van de ervenconsulent 
(bijlage 2) rekening gehouden met de karakteristiek van het landschap. Door sloop van de 
opstallen komt er meer 'lucht' op het erf. De schaal van het erf wordt weer verkleind en 
zichtlijnen naar het open landschap worden hersteld. Hiermee wordt de overgang tussen het 
Veenkoloniaal Landschap en het Jonge heide- en broekontginningslandschap versterkt. Het 
agrarische nutskarakter wordt versterkt door het accent op nutsbeplanting en het aanleggen 
van een halverharde erfopgang. 

2.2.4.3 Stedelijke laag

De stedelijke laag is de laag van de steden, dorpen, verspreide bebouwing, wegen, 
spoorwegen en waterwegen. Het gaat in deze laag om de dynamiek van de steden en de 
grote infrastructurele verbindingen, maar ook om de rust van de dorpen en de landelijke 
wegen en paden. De ligging van een stad of dorp in het landschap, op een kruispunt van 
infrastructuur of in de nabijheid van grondstoffen speelt een belangrijke rol in het functioneren 
ervan. Efficiëntie en bereikbaarheid zijn belangrijke vestigingsfactoren, maar de kwaliteit, 
eigenheid en het onderscheidend vermogen van de regio is ook steeds belangrijker. De 
stedelijke leefwijze en cultuur waaiert meer en meer uit over het agrarisch cultuurlandschap. 
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Burgers op getransformeerde boerenerven houden er een stedelijke leefwijze op na; weinig
(economische) binding met grond en landschap, genietend van de onafhankelijkheid op eigen 
erf. De ruimtelijke kwaliteitsambitie is om een brede waaier aan woon-, werk-, en mixmilieus 
te creëren: elk buurtschap, dorp en stad heeft zijn eigen kleur. Daarnaast ligt er de ambitie 
om het contrast tussen dynamische en luwe gebieden te versterken door het 
infrastructuurnetwerk. 

De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de ' aangeduid met het 
gebiedstype Omdat de kaartlaag slecht zichtbaar is in de viewer van 
de provincie Overijssel, is er geen uitsnede van opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing.

Verspreide bebouwing

De agrarische erven hebben van oudsher een hele sterke binden met het landschap. Door 
eenheid in handelen van boeren ontstonden er samenhangende landschappen, die nu nog 
steeds herkenbaar zijn. Bijzonder is dat elk landschap zijn eigen erftype heeft: de opbouw van 
erf, erfbebouwing, erfbeplantingen en relaties met de omliggende gronden zijn specifiek voor 

burgerwoningen met veelal een eigen, individueel karakter en eigen verhaal van ontstaan. 
Door transformatie van erven kan de samenhang tussen erf en landschap vervallen. De erven 
gaan binnen de landsschappelijke eenheid steeds meer verschillen.

De ambitie is om erven opnieuw te verbinden met het landschap en te verkennen als 
alternatief woon/werkmilieu. De erven die vrijkomen worden steeds groter. Soms is sloop een 
goede optie, maar hierdoor worden erven zo klein dat ze kunnen verdwijnen. Deze erven 
kunnen ook een anders gebruikt worden. Door voort te bouwen op de karakteristieken en 
kwaliteiten van de vaak eeuwenoude erven, ligt hier een kans om unieke, echt Overijsselse 
woon/werk-, recreatie- en zorgmilieus te ontwikkelen: sterk verbonden met de historie, het 
omliggende landschap en met veel ruimte voor individuele invulling. 

De norm is dat ontwikkeling van nieuwe erven bijdraagt aan het behoud en ontwikkeling van 
de ruimtelijke kwaliteit overeenkomstig de KGO. In de richtinggevende uitspraken staat dat 
ontwikkelingen die op erven plaatsvinden, bijdragen aan behoud en versterking van de 
kenmerkende erfstructuur en volumematen. Daarnaast blijft er een duidelijk onderscheid 
tussen voorkant en achterkant en vindt koppeling van het erf aan het landschap plaats. Bij 
transformatie van erven kan de ervenconsulent van het Oversticht adviseren over de 
ruimtelijke kwaliteit. 

Informele en trage netwerk

vaarroutes) van de provincie, dat delen van het agrarisch cultuurlandschap en het natuurlijke 
laag toegankelijk en ervaarbaar maakt. De oude zandwegen en paden vormen het 
basisstramien. Van oudsher verbonden deze routes vaak de kernen met het ommeland en 
met elkaar. Doordat bepaalde schakels in dit netwerk in de loop van de tijd zijn verdwenen, is 
er sprake van onderbrekingen. 

De ambitie is om het verplaatsingsgedrag te verschuiven van auto naar fiets. Daarnaast ligt er 
de ambitie om de onderbrekingen op te heffen. Het fiets- en wandelpaden netwerk wordt op 
nieuw van de regio samengevoegd tot een compleet systeem. Verbinden van kernen met het 
buitengebied, ommetjes, gericht op het beleefbaar maken van de directe leefomgeving en het 
landschap en het verknopen van dit netwerk aan overstapplaatsen aan de hoofd- en 
regionale infrastructuur. 

De norm is om informele routes en netwerken in beeld te brengen en een beschermende 
bestemmingsregeling te geven. Bij ruimtelijke ontwikkelingen nabij zandwegen, wandel- en 
fietsroutes worden onderbrekingen in het netwerk voorkomen. In de richtinggevende 
uitspraken staat dat wanneer ontwikkelingen plaatsvinden in gebieden dichtbij de stad of 
dorp, dan dragen deze bij aan het behoud van het padennetwerk. Nieuwe mogelijkheden 
worden benut.

Op historische kaarten is te zien dat er in het midden van de vorige eeuw er in weg over het 
perceel heeft gelopen. Deze verbond de Dommelerdijk met een nu niet meer bestaande 
verlenging van de Westerkampen. Omdat deze weg nu ook ontbreekt is het niet mogelijk om 
deze historische verbinding te herstellen. 
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2.2.4.4 Laag van de beleving

Met de 'Natuurlijke laag', de 'Laag van het agrarische cultuurlandschap' en de 'Stedelijke laag' 
is het spectrum van de ruimtelijke kwaliteit nog niet compleet. In de 
komen de natuurlijke, functionele en sociale processen bij elkaar. Dit is de laag die gaat over 
de beleefbaarheid van ruimtelijke kwaliteit, identiteit en tijdsdiepte, van recreatieve 
gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen bij de waardering van de leefomgeving. 
De laag van de beleving is de laag van de verbinding en het netwerk. Het voegt kenmerken 
toe als landgoederen, recreatieparken, recreatieve routes maar benut ook vooral de kwaliteit 
van de andere drie lagen. Het maakt ze beleefbaar en tot een belevenis. De 
verblijfsrecreatiecomplexen, de attracties, de routes voor wandelen, fietsen en varen zijn een 
belangrijke economische factor geworden met een vergelijkbaar aandeel in de economie als 
de agrarische sector

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de aangeduid met 
'Donkerte' 

Kaart 6. Dommelerdijk 20/20A

Figuur: 

Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. De ambitie is de huidige 'donkere' gebieden, op 
zijn minst zo donker te houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te 
maken. Dit betekent op praktisch niveau terughoudend zijn met verlichting van wegen, 
bedrijventerreinen e.d. en verkennen waar deze 's nachts uit kan of anders lichtbronnen 
selectiever richten. Structureel is het vrijwaren van donkere gebieden van verhoging van de 
dynamiek het perspectief. De ambitie is het rustige en onthaaste karakter te behouden, zodat 
passages van autosnelwegen en regionale wegen niet leiden tot stedelijke ontwikkeling aan 
eventuele op- en afritten. Bundeling van stedelijke functies en infrastructuur in de 'lichte' 
gebieden.

In de richtinggevende uitspraken staat dat in de donkere gebieden alleen minimaal 
noodzakelijk kunstlicht toegepast mag worden. Dit vereist het selectief inzetten en 'richten' 
van kunstlicht. Daarnaast vraagt het veel aandacht voor vermijden van onnodig kunstlicht bij 
ontwikkelingen in het buitengebied.

Het wordt niet verwacht dat de ontwikkeling leidt tot een toename van de hoeveelheid 
kunstlicht in het buitengebied. De hoeveelheid bebouwing op het perceel neemt per saldo af. 
Daarnaast is er in het erfinrichtingsadvies aandacht besteed aan het behoudt van donkerte. 
Dat wil zeggen: minimale en functionele verlichting, bij voorkeur met sensor (tegen de gevel) 
en wanneer wenselijk ter aanvulling verlichting laag bij de grond.
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2.2.5 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

De kwaliteit van het Overijsselse landschap en de sociaaleconomische ontwikkeling van het 
landelijk gebied gaan hand in hand en vormen de basis voor allerlei ontwikkelingen. Nieuwe 
ontwikkelingen moeten mogelijk zijn onder voorwaarde dat ze bijdragen aan de kwaliteit van 
de leefomgeving. Met de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving biedt de provincie Overijssel 
beleidsruimte aan gemeenten voor ontwikkelingen in de groene ruimte. Ruimtelijke kwaliteit 
wordt gerealiseerd door naast bescherming vooral in te zetten op het verbinden van 
bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen, waarbij bestaande kwaliteiten 
worden beschermd en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd.

De balans tussen ontwikkelingsruimte en de gevraagde investering in de groene omgeving 
wordt bepaald aan de hand van de mate waarin de ontwikkeling gebiedsvreemd/gebiedseigen 
is en de schaal en impact op de ruimtelijke kwaliteit.

Gebiedseigen of gebiedsvreemde functie

De voorgestelde ontwikkeling aan de Dommelerdijk 20/20A wordt gedaan om de kwaliteit van 
het buitengebied te verbeteren. Wonen is niet aan te merken als een buitengebied gebonden 
functie en moet daarom worden aangeduid als gebiedsvreemd. Het uitgangspunt is dat 
gebiedsvreemde functies zoveel mogelijk in of aansluitend aan bestaand bebouwd gebied 
een plek moeten krijgen. Wanneer er toch een aanleiding is om een stedelijke functie te 
ontwikkelen in de groene omgeving (bijvoorbeeld vanwege maatschappelijke belangen) dan 
geeft het ontwikkelingsperspectief aan of dit op hoofdlijnen past in de ontwikkelingsrichting die 
de provincie voor een gebied als voorkeur aangeeft. 
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het ontwikkelen van de agrarische functie. Woonfuncties zijn hierbinnen mogelijk, zolang ze 
de landbouw niet hinderen in de verdere ontwikkeling. Aangezien het hier gaat om een extra 
woonbestemming, is met de inrichting van het perceel rekening gehouden met de in het 
gebied gevestigde agrarische bedrijven en is een zone van 25 meter van het naastgelegen 
agrarische bedrijf gevrijwaard van milieugevoelige functies. 

In de Structuurvisie Buitengebied ligt het plangebied in het Landschap van de jonge 
heideontginningen (noord aangeduid, waarbij wordt 
aangegeven dat het gebied een waardevol agrarisch productiegebied is. Woningbouw kan 
hiermee op een gespannen voet staan. Daarom wordt altijd afstemming gezocht met de 
omliggende functies. Wonen wordt beschouwd als een ondergeschikte functie in het 
deelgebied. 

De functie Wonen is gebiedsvreemd en is volgens de gemeentelijke structuurvisie een 
ondergeschikte functie in het deelgebied. Daarom wordt er een hogere KGO-inspanning
gevraagd dan voor een gebiedseigen functie. 

Schaal en impact op de ruimtelijke kwaliteit 

De uitbreiding vindt plaats op het bestaande erf, waarbij er schuren worden gesloopt in ruil 
voor een woning. Bovendien worden de (illegale) bedrijfsactiviteiten gestaakt. Hierdoor zal het 
bebouwde oppervlak per saldo afnemen. De nieuwe woning zal een kleinere ruimtelijke 
impact hebben dan de meubelhandel die voorheen op het perceel gevestigd was. Ook het 
aantal vervoersbewegingen zullen door het staken van de meubelhal afnemen. Daarnaast zal 
de nieuwe woning met behulp van een erfinrichtingsplan worden ingepast in het bestaande 
landschap. 

De nieuwe bebouwing is kleiner dan de bebouwing die het vervangt. Daarnaast worden de 
nieuwe elementen goed ingepast in het landschap en neemt de verkeersaantrekkende 
werking van het perceel af. De schaal en de impact op de ruimtelijke kwaliteit zijn daardoor 
klein te noemen. 

Eigen belang of maatschappelijk belang

De ontwikkeling aan de Dommelerdijk 20/20A dient deels een maatschappelijk, deels een 
eigen belang. Doordat de meubelhandel wordt gestaakt en de bedrijfsgebouwen worden 
gesloopt verdwijnt een gebiedsvreemde functie uit het buitengebied. Ook neemt de 
hoeveelheid bebouwing af. Hierdoor wordt de ruimtelijke kwaliteit sterk verbeterd. 

Daarnaast hebben de initiatiefnemers ook een eigen belang. Doordat het college mee wil 
werken aan het realiseren van een extra woning op het perceel, stijgt de waarde van het 
perceel. Hiermee behalen zij een financieel voordeel. 

Basisinspanning

Voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt altijd een basisinspanning verlangd. Hiermee wordt 
goede ruimtelijke inpassing gewaarborgd. In het geval van de ontwikkeling aan de 
Dommelerdijk 20/20A zal dit bestaan uit het inpassen van de nieuwe ontwikkeling in het 
bestaande landschap. De ervenconsulent heeft advies gegeven over de indeling van het erf, 
de toe te passen bouwstijlen, clustering, erfbeplanting en erfverharding (zie bijlage 2). Op 
basis hiervan is door de initiatiefnemers een voorlopig erfinrichtingsplan ontwikkelt (bijlage 1), 
welke verder uitgewerkt wordt op het moment dat de bebouwing gesloopt is en duidelijk is 
welke ruimte er ontstaat. 

Aanvullende kwaliteitsprestaties

Bovenop de basisinpassing is in het kader van de KGO-regeling een extra investering in de 
ruimtelijke kwaliteit vereist. De ontwikkeling betreft het vervangen van een meubelhal door 
een woning, welke gebiedsvreemd is, van een kleine schaal en waar zowel het
maatschappelijk als het eigen belang mee gediend is. De aanvullende prestatie bestaat uit 
het stopzetten van het bedrijf en het slopen van de hallen op het perceel. Hierdoor neemt de 
bebouwing per saldo af en blijft de ontwikkeling kleinschalig. Ook wordt de ruimtelijke kwaliteit 
door het stopzetten en het slopen sterk verbeterd. 

Hiermee zijn de investeringen in ruimtelijke en maatschappelijke doelen in balans met de 
geboden ontwikkelingsruimte.
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2.2.6 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

De ruimtelijke ontwikkeling in dit bestemmingsplan, is in overeenstemming met het provinciaal 
beleid uit de Omgevingsvisie en -verordening Overijssel.

2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Structuurvisie Buitengebied Gemeente Dalfsen

Op de kaart van de Structuurvisie Buitengebied zijn grenzen aangegeven tussen de 
deelgebieden die misschien een bepaalde 'hardheid' suggereren. Overgangen tussen 
landschappen zijn in de praktijk echter vaak 'zacht' en niet of nauwelijks op een bepaalde 
perceel scheiding te begrenzen. 

Datzelfde geldt voor de beschrijving van de karakteristiek. Niet overal in een bepaald 
deelgebied zullen in dezelfde mate waarden en karakteristieken aanwezig zijn. 

Bij (aanvragen voor) ruimtelijke ontwikkelingen is dan ook altijd een verfijningslag nodig. 
Aanvragers mogen ervan uitgaan dat zal worden getoetst aan daadwerkelijk aanwezige 
waarden. 

Het perceel Dommelerdijk 20/20A ligt in de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen in het 
Landschap van de jonge heideontginningen (noord). Zie kaart 7 voor een uitsnede uit de 
Structuurvisie Buitengebied Dalfsen.

Kaart 7. Dommelerdijk 20/20A

2.3.1.1 Karakteristiek Landschap van de jonge heideontginningen (noord)

De voormalige heidegronden zijn pas in de loop van de negentiende eeuw systematisch in 
cultuur gebracht. Dat heeft geleid tot een stevige rationele structuur en verkavelingsopzet. De 
percelen zijn meest blokvormig en bebouwing ligt verspreid aan lange, rechte wegen. De 
bebouwing vormt puntsgewijze verdichtingen aan de wegen. Dorpen komen in dit gebied niet 
voor.

Opvallend is de noord-zuidgerichtheid van de wegen, wat wordt versterkt door de aanwezige 
wegbeplanting. Het landschap is weids en open met fraaie vergezichten.

De landbouw is de belangrijkste functie in het gebied. Het grondgebruik is voornamelijk 
grasland, maar verspreid komen ook percelen met bouwland voor.
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2.3.1.2 Kernkwaliteit

Het noordelijke heideontginningslandschap kenmerkt zich door de sterke rationele opzet, wat 
zich uit in lange noord-zuidgerichte wegen met laanbeplantingen en verspreid liggende erven. 
Het is een open agrarisch productielandschap. Slechts plaatselijk komen verdichtingen voor 
in de vorm van houtsingels, bosstroken en bebouwing. 

2.3.1.3 Ontwikkelingsrichting Wonen

Het deelgebied van de heideontginningen vormt een waardevol agrarisch productiegebied. 
De gemeente zet in op een versterking en uitbreiding van deze functie. Woningbouw kan 
hiermee op gespannen voet staan. Bestaande woningen worden echter gerespecteerd en in 
het kader van het VAB-beleid kunnen wellicht in de toekomst nieuwe woningen worden 
gerealiseerd. Daarbij vindt altijd afstemming plaats met de omliggende functies. Wonen wordt 
beschouwd als een ondergeschikte functie in dit deelgebied.

Door een advies te vragen van de Omgevingsdienst IJsselland is gekeken naar de gevolgen 
van de ontwikkeling voor de agrarische sector in het gebied. Door een zone van 25 meter 
vanaf het zoekgebied van het naastgelegen agrarische bedrijf vrij te houden van 
milieugevoelige functies, wordt voorkomen dat dit bedrijf wordt belemmerd in haar 
ontwikkelingsmogelijkheden.

2.3.2 Beleidsregels Ontwikkelen met kwaliteit in het Buitengebied van de gemeente Dalfsen

De ontwikkeling die centraal staat in dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt door onder
andere de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving toe te passen. Deze regeling is geïntroduceerd 
in Omgevingsvisie Overijssel 2017, maar is ook onderdeel van de gemeentelijke 
Beleidsregels Ontwikkelen met kwaliteit in het Buitengebied van de gemeente Dalfsen. Het 
toepassen van de KGO is maatwerk. Ontwikkelingen in het buitengebied zijn zeer divers. Een 
set met regels voor de toepassing is daarom niet te geven. Wel is een stappenplan en de 
manier waarop de benodigde investering in ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald aan te geven. 
Het processchema Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving uit het Werkboek Kwaliteitsimpuls 
groene omgeving van de provincie Overijssel is hierbij uitgangspunt. Net zoals bij de 
provinciale KGO dient er sprake te zijn van een juiste balans. Hiervan is sprake. Voor een 
toetsing wordt verwezen naar paragraaf 2.2.5 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

2.3.3 Landschapsontwikkelingsplan

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is een gemeente dekkende visie op de 
landschappelijke ontwikkeling van zeven verschillende deelgebieden. In het LOP is per 
deelgebied een beschrijving van het landschap gegeven. Het perceel Kringsloot-West 12 ligt 
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De ervenconsulent van Het Oversticht heeft voor deze ontwikkeling een advies uitgebracht 
die passend is in de structuur van het landschap. Op basis hiervan hebben de initiatiefnemers 
een erfinrichtingsplan ontwikkeld. Zie kaart 8 voor het erfinrichtingsplan, welke ook als bijlage 
is toegevoegd.

Kaart 8. Erfinrichtingsplan Kringsloot-West 12

Het advies is ook als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gedaan. De ontwikkeling past 
in het Landschapsontwikkelingsplan.
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Hoofdstuk 3 Onderzoeken

3 Onderzoeken

In dit hoofdstuk worden alle ruimtelijk relevante omgevingsfactoren op een rij gezet en 
belangen afgewogen. De belangenafweging moet aantonen dat de betreffende ontwikkeling 
aan een goede ruimtelijke ordening voldoet. Daarbij wordt op het volgende ingegaan:

Archeologie;

Bodem;

Duurzaamheid;

Ecologie;

Externe veiligheid;

Milieuzonering;

Geluid;

Luchtkwaliteit;

Verkeerssituatie;

Water.

3.1 Archeologie

Volgens deze beleidskaart heeft het perceel Dommelerdijk 20/20A een lage archeologische 
verwachting (AWV-categorie 8). 

Op plekken met een lage archeologische verwachting is een voortijdig onderzoek niet vereist. 

Kaart 9. Dommelerdijk 20/20A

Figuur: relevant gedeelte archeologische beleidskaart gemeente Dalfsen

3.2 Bodemkwaliteit

De Dommelerdijk 20/20A is een voormalig bedrijfsperceel. Daarom is er door Hunneman 
milieu-advies in november 2019 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Onderstaand 
de conclusies en aanbevelingen uit het rapport, welke in zijn volledigheid in bijlage 3 is terug 
te vinden. 

Conclusies en aanbevelingen

Zintuiglijk zijn lokaal in de bovengrond sporen tot zwakke bijmengingen aan puin
waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
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In de actuele contactzone binnen RE-01 t/m RE-05 is analytisch maximaal 20 mg/kg d.s. aan 
gewogen asbest aangetoond. Het maximaal gewogen gehalte blijft beneden de ½
interventiewaarde.

een 
verhoogd gehalte aan chroom aangetoond. De aangetoonde gehalten vormen geen
aanleiding tot nader onderzoek.

Op basis van de onderzoeksresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd en
bestaan geen bezwaren voor de voorgenomen bestemmingswijziging van de locatie.

Het bureau adviseert om bij eventuele toekomstige ontwikkeling van de locatie te werken met 
een gesloten grondbalans. Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing (Bbk). Af te voeren grond dient eventueel AP-04 te 
worden ingekeurd, voor de bepaling van de definitieve afzetmogelijkheden.

3.3 Duurzaamheid

April 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het Beleidsplan duurzaamheid 2017 2025 
vastgesteld. In dit beleidsplan worden verbeterdoelen en concrete doelen gesteld. De ambitie 
is om een duurzaam leefbare gemeente te maken. Hiervoor zijn vier verbeterdoelen gesteld: 
meer lokale kracht, minder energiegebruik, meer duurzame energie en meer circulair. 

Met de toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving wordt bijgedragen aan 
duurzame ontwikkeling van het buitengebied. Leegstaande bebouwing zonder vervolgfunctie 
wordt gesloopt, waarna er duurzaam wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van het 
buitengebied. 

3.4 Ecologie

3.4.1 Natura 2000 gebieden

In 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met bijbehorende wetgeving vastgesteld en 
in werking getreden. In het PAS werkten overheden en maatschappelijke partners samen om 
de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te 
maken. Op 29 mei 2019 ontstond als gevolg van een uitspraak van de Raad van State 
jurisprudentie rond de systematiek van het PAS. Kortgezegd is het PAS door de uitspraak 
van de RvS vernietigd. Daarom moet er sindsdien voor ieder plan of project worden 
beoordeeld of het plan of project een verslechterend of significant verstorend effect kan 
hebben op een Natura 2000-gebied.

Daarom heeft de initiatiefnemer het onderzoeksbureau Econsultancy laten beoordelen wat de 
effecten zijn voor Natura 2000 gebieden. De conclusie van dit onderzoek is opgenomen in de 
QuickScan Flora & Fauna van 15 november 2019 (bijlage 4). Hieronder de conclusie uit het 
rapport.  

De onderzoek locatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou 
zijn van een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, licht of depositie 
van stikstof. Effecten ten aanzien van licht en geluid zijn vanwege de afstand, tezamen met 
de aard van de ingreep, op voorhand uit te sluiten. Externe effecten in de vorm van toename 
van stikstofdepositie, als gevolg van de voorgenomen plannen op de onderzoek locatie zijn, 
gezien de afstand (± 9,3 km) tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden in combinatie 
met de aard van de plannen (sloop en woningbouw) niet te verwachten. Vervolgonderzoek in 
het kader van de gebiedsbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming wordt niet 
noodzakelijk geacht.
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3.4.2 Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In de 
wijdere omgeving van het plangebied liggen enkele NNN-gebieden, waaronder de Vecht en 
enkele grotere bosgebieden langs de noordzijde van de Vecht onder Dalfsen. Aangezien het 
plangebied buiten het NNN ligt en van een fysieke aantasting van het NNN dus geen sprake 
is, kunnen opvallende effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden 
uitgesloten. Bovendien kent het slopen van hallen en bouwen van een woning slechts een 
beperkte effectafstand en zal geen sprake zijn van een opvallende verstoring binnen het
NNN. Verdere toetsing in de vorm van e -

3.4.3 De Wet natuurbescherming

Door Econsultancy is een veldbezoek afgelegd aan de Dommelerdijk 20/20A. De bevindingen 
van dit bezoek zijn, samen met de resultaten van een bureauonderzoek, verwerkt in een 
QuickScan Flora en Fauna. Dit rapport is aan de ruimtelijke onderbouwing toegevoegd als 
bijlage 4. De aanbevelingen en conclusies uit het plan zijn hieronder overgenomen. 

Conclusie

Ten aanzien van huismussen dient voor aanvang van de sloop van de schuren/opstallen tijdig 
duidelijk te zijn of hier nestlocaties van de huismus aanwezig zijn. Op basis van de nader te 
verkrijgen informatie kan worden bepaald of verstoring/overtreding door de ingrepen ten 
aanzien van de huismus aan de orde is. De mogelijk aanwezige nestlocaties vormen geen 
belemmering voor de bestemmingsplanwijziging en voorgenomen plannen. Middels het tijdig 
treffen van de juiste maatregelen en het eventueel aanvragen van een ontheffing kunnen de 
voorgenomen plannen alsnog worden uitgevoerd.

Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door bij 
het verwijderen van nestgelegenheden en groen buiten het broedseizoen te werken. Indien 
binnen het broedseizoen gewerkt wordt, dient voorafgaand aan de werkzaamheden een 
broedvogelinspectie te worden uitgevoerd.

Ten aanzien van vleermuizen is overtreding niet op voorhand uit te sluiten. Op basis van een 
aanvullend vleermuisonderzoek kan worden bepaald of overtreding van de Wet 
natuurbescherming als gevolg van de ingrepen aan de orde is. De mogelijk aanwezige 
verblijffuncties van vleermuissoorten vormen echter geen belemmering voor de 
bestemmingsplanwijziging. Middels het tijdig treffen van de juiste maatregelen en het 
eventueel aanvragen van een ontheffing kunnen de voorgenomen plannen alsnog worden 
uitgevoerd.

Ten aanzien van algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën geldt dat het 
verwijderen van materialen als bladeren, ruigte, takken en andere materialen die door 
langdurige opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden zorgvuldig dient te gebeuren. 
Voorkomen moet worden dat individuen gedood of verwond worden, bijvoorbeeld als gevolg 
van het beschadigen of vernielen van schuil- of voortplantingslocaties. Aanwezige dieren 
moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.

Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten 
aanzien van de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het 
ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de 
orde. Wel dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht.

Bij het huidige planvoornemen worden bomen gekapt. De bomen vallen niet onder de definitie 
van een houtopstand. Daarom geldt voor het kappen van de bomen geen melding- en 
herplantplicht onder de Wet natuurbescherming. Mogelijk dient er wel een gemeentelijke 
kapvergunning aangevraagd te worden. In dat kader wordt geadviseerd bij de gemeente 
Dalfsen navraag te doen.
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3.5 Externe veiligheid 

De ontwikkeling is getoetst aan het Externe Veiligheidsbeleid zoals aangegeven in het 
verzamelplan. Risicozonering rondom Dommelerdijk 20/20A is hieronder aangegeven.

Kaart 10. Dommelerdijk 20/20A

Uitsnede gemeentelijke risicokaart Giskit viewer 2017 gem Dalfsen

3.5.1 Toetsing Risicobronnen

Toets aan risicokaart

Het plangebied ligt in het groene gebied. Dit betekent dat externe veiligheid geen rol speelt.

Conclusie

Het plangebied ligt zo ver af van de risicobronnen, zodat externe veiligheid geen rol speelt. 
Nader onderzoek is niet nodig.

3.6 Milieuzonering

Naast het plangebied ligt op een afstand van 2 meter een agrarisch perceel met daarop een 
gemengd veebedrijf. Daarom is de Omgevingsdienst IJsseland gevraagd om een integraal 
milieuadvies uit te brengen voor deze ontwikkeling. 

Het naastliggende agrarische bedrijf worden 20 zoogkoeien, 8 stuks vrouwelijk jongvee, 1 
fokstier en 18 vleesstieren gehouden. Voor de meeste hiervan geldt er een minimumafstand 
tussen het agrarisch bouwblok en een woning. In de gemeentelijke geurverordening van 
Dalfsen is deze afstand vastgesteld op 25 meter. In het advies van de OD wordt vastgesteld 
dat het met deze minimumafstand van 25 meter ook voldoende aannemelijk is dat, gezien de 
omvang en indeling van het bedrijf, aan de geluidnormen kan worden voldaan

Daarnaast gelden voor vleesstieren geuremissiefactoren. Gezien het beperkte aantal 
vleesstieren, de plaats van de stal en de op te nemen minimale afstand van 25 meter is 
voldoende aannemelijk dat bij de nieuwe woning aan de geurnormen wordt voldaan. Het
bedrijf wordt door de woning niet belemmerd in haar bedrijfsruimte en bedrijfsvoering. 

Daarnaast bevinden zich in de weide omgeving van het perceel enkele intensieve 
veehouderijen. De dichtstbijzijnde hiervan ligt op een afstand van 850 meter. Bij deze afstand 
is voldoende aannemelijk dat aan de geurnorm wordt voldaan. Bovendien liggen in die 
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richting woningen aan de Dommelerdijk waarvoor ook de geurnorm geldt. Het bedrijf wordt 
door de compensatie woning niet belemmerd in bedrijfsruimte en bedrijfsvoering.

Wanneer de (woning gerealiseerd wordt op een minimale afstand van 25 meter van het 
naastgelegen agrarische zoekgebied, kan worden voldaan aan de wettelijke normen met 
betrekking tot geur en geluid. Aangezien de woning wordt gerealiseerd op een bestaand 
woonperceel levert dit geen belemmeringen op voor het daar gelegen bedrijf. Om te 
voorkomen dat dit ook in de toekomst niet gebeurt, zal daar waar de 25 meter zone de 
woonbestemming raakt, milieugevoelige functies uitgesloten worden. Overige veehouderijen 

ontwikkelruimte niet beperkt. 

Kaart 11. Markering minimumafstand

3.6 Geluid

De Wet geluidhinder heeft als doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op 
basis van deze wet moet bij ruimtelijke ontwikkelingen aandacht worden besteed aan het 
aspect geluid. 

Het perceel Dommelerdijk 20/20A ligt langs een landelijke gebiedsontsluitingsweg in het 
buitengebied tussen Nieuwleusen en Oudleusen. Deze weg is een lokale verbindingsweg en 
wordt voornamelijk door bestemmingsverkeer en landbouwverkeer gebruikt. Ook zal er enig 
doorgaand verkeer tussen Nieuwleusen en Oudleusen over de weg rijden. Het verwachtte 
geluidsniveau op het perceel is <43 dB, onder de wettelijke grens van 53 dB. 

Het bestemmingsplan ondervindt geen belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder.

3.7 Luchtkwaliteit

Het bestemmingsplan bevat slechts de bouw van één nieuwe woning. Geconcludeerd kan 
worden dat door de ontwikkeling, die in het onderhavige bestemmingsplan mogelijk wordt 
gemaakt, de luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal verslechteren. Aan het bepaalde 
omtrent luchtkwaliteit wordt dan ook voldaan.
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3.8 Verkeerssituatie

Het perceel ligt langs een landelijke gebiedsontsluitingsweg in het buitengebied tussen 
Nieuwleusen en Oudleusen. Het perceel is toegankelijk via een lange erfoprit. De nieuwe 
woning zal gerealiseerd worden op het bestaande erf en de toegang zal verlopen via dezelfde 
erfopgang. Het perceel zal voorzien in haar eigen parkeerbehoefte. 

Doordat de meubelhandel wordt gestaakt zal het aantal verkeersbewegingen van en naar het 
perceel sterk dalen. Het toevoegen van een (compensatie)woning leidt niet tot een significant 
toename. Door deze ontwikkeling zal de verkeerssituatie verbeteren. 

3.9 Water

3.9.1 Watertoets

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.

3.9.2 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 Waterbeheerplan 2016 2021 van het Waterschap 

Drents Overijsselse Delta, het gemeentelijk rioleringsplan en het Waterplan van de gemeente 
Dalfsen.

3.9.3 Invloed op de waterhuishouding

Binnen het bestemmingsplan worden niet meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd. Er vindt 
geen toename van het verharde oppervlak plaats. Het plangebied bevindt zich niet binnen 
een beekdal, primair watergebied of een stedelijk watercorridor. 

Bij nieuwe bouwwerken is de minimale ontwateringsdiepte een belangrijk aandachtspunt. De 
minimale ontwateringsdiepte is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand 
(GHG) en het maaiveld. Voor de aanleghoogte van gebouwen (onderkant vloer begane 
grond) wordt een aanleghoogte van de vloer geadviseerd van minimaal 80 centimeter ten 
opzichte van de GHG. Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele 
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een 
geringere ontwateringsdiepte. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te 
voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil 
te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, 
parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

In de onderstaande tabel is kort de relevantie van de waterhuishoudkundige aspecten 
aangegeven. 

Waterhuishoudkundig 
aspect 

Relevantie Toelichting 

Riolering en afvalwaterketen Nee 

 

Woning moet een aansluiting 
hebben op 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 V er is geen 
grondwateroverlast. 

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

Inrichting/beheer en 
onderhoud 

N.v.t. Het plangebied ligt op 90 
meter van een 
hoofdwatergang die 
beschermd worden door de 
Keur van het waterschap. De 
locatie bevindt zich buiten de 
beschermingszone. 

3.9.4 Voorkeursbeleid hemel- en afvalwater

Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's geniet daarbij de 
voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel 
van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of infiltratiekratten een optie. Om wateroverlast te 
voorkomen moet een voorziening komen (infiltratie en/of berging) met als uitgangspunt een 
ontwerpeis van minimaal 20 mm per vierkante meter verhard oppervlak. 

De vuilwateraansluitingen van de nieuwe woningen moeten worden aangesloten op een IBA. 

3.9.5 Watertoetsproces

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is geïnformeerd over het plan met het invullen van 
de digitale watertoets. Het watertoetsresultaat betreft de . De bestemming en 
de grootte van het plan hebben geen negatieve invloed op de waterhuishouding en het 
waterschap geeft een positief wateradvies.

3.9.6 Overstromingsrisicoparagraaf

Er is geen sprake van overstromingsrisico's. Het plangebied ligt volgens de viewer van de 
provincie Overijssel niet binnen overstroombaar gebied.
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Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de binnen het plangebieden voorkomende 
functies, zoals die in het voorgaande aan de orde zijn geweest, in het bestemmingsplan 
worden geregeld. Het betreft de uitgangspunten met betrekking tot de gewenste ruimtelijke 
structuur, de functionele structuur en de milieu-uitgangspunten. Tevens wordt aangegeven 
hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de bestemming.

4.2 Beschrijving gewenste situatie

Na herziening van het bestemmingsplan is aan de Dommelerdijk 20/20A de bestemming 

omgezet in 
al wooneenheden: 3 voor de gehele woonbestemming en 

oppervlakte bijbehorende bouwwerken: 250m2 .
Daarnaast wordt de aanduiding 'specifieke vorm van wonen uitgesloten - milieugevoelige 
functie' toegevoegd aan het perceel daar waar de woonbestemming op minder dan 25 meter 
van het naastgelegen agrarische bedrijf op de Dommelerdijk 18 ligt. Dit om te voorkomen dat 
het agrarische bedrijf wordt belemmerd in haar ontwikkelingsmogelijkheden.

De woonbestemming wordt aangepast aan het erfinrichtingsplan zoals te vinden in bijlage 1 
van de ruimtelijke onderbouwing. Verder worden de volgende voorwaardelijke verplichtingen 
aan de ontwikkeling gesteld:

Initiatiefnemers slopen 780 m2 landschapsontsierende bebouwing op het perceel 
Dommelerdijk 20 en 20A in Dalfsen;

De bedrijfsactiviteiten voor de meubelhal worden beëindigd en blijven beëindigd op het 
perceel Dommelerdijk 20 en 20A;

De inpassing van de erven en de beplanting, voor de Dommelerdijk 20 en 20A wordt volgens 
het advies van de ervenconsulent (bijlage 2) en het voorlopige erfinrichtingsplan (bijlage 1) 
gerealiseerd; 

Voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de 
compensatiewoning wordt door initiatiefnemers een nader erfinrichtingsplan aangeleverd en 
dat ter goedkeuring aan de gemeente aangeboden;

Voorafgaand aan de sloop van de landschapsontsierende bebouwing moeten initiatiefnemers
nader onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van de huismus en vleermuizen conform 
de conclusie van de QuickScan flora en fauna van Econsultancy d.d. 20 december 2019 
(bijlage 4); 

Voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning voor bouw van de compensatiewoning 
moet alle landschapsontsierende bebouwing op het perceel Dommelerdijk 20 en 20A 
gesloopt zijn;

De landschapsontsierende bebouwing moet uiterlijk drie jaar na het in werking treden of 
onherroepelijk worden van het 6e verzamel-bestemmingsplan gesloopt zijn;

De compensatiewoning en de herinrichting van het erf moet uiterlijk vijf jaar na het in werking 
treden of onherroepelijk worden van het 6e verzamel-bestemmingsplan gerealiseerd zijn.
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Hoofdstuk 5 Economische Uitvoerbaarheid

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat ruimtelijke plannen economisch 
uitvoerbaar moeten zijn. De gemeente Dalfsen heeft een ontwikkelingsovereenkomst met de 
aanvrager gesloten, waarin is vastgelegd dat de kosten voor de procedure, de 
landschappelijke inpassing en eventuele kosten voor planschade volledig voor zijn rekening 
komen.

Het is niet nodig een exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal met een 
ontwikkelingsovereenkomst is geregeld. De economische uitvoerbaarheid van deze 
ontwikkeling is hiermee voldoende gegarandeerd.
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1 INLEIDING

Econsultancy heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quickscan flora en fauna aan de

Dommelerdijk 20 te Dalfsen.

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en voorge-

nomen sloop en nieuwbouw en heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en 

diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde 

status hebben en die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. 

Tevens is beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden,

houtopstanden die middels de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uit-

maken van het Natuurnetwerk Nederland.

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 

van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-

gisch onderzoek.



2 GEBIEDSBESCHRIJVING

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving

De onderzoekslocatie (± 5.515 m²) ligt aan de Dommelerdijk 20, circa 5,9 km ten noorden van de kern 

van Dalfsen. De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie W, nummers 521, 

523 en 524. Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van het midden van

de onderzoekslocatie X = 217.300, Y = 507.810. In figuur 1 is de topografische ligging van de onder-

zoekslocatie weergegeven.

De onderzoekslocatie betreft een vrijstaande woonboerderij met bijbehorende schu-

ren/hallen/opstallen. Voorheen waren deze gebouwen in gebruik als meubelhal. Verder is van de 

schuren bekend dat beide daken asbesthoudend zijn. Vanaf de openbare weg naar de woning loopt 

een asfaltweg. Rond de woning zelf is eveneens veel verharding aanwezig in de vorm van asfalt en 

klinkers. Voor en naast de woning is een strook groen aanwezig, doorlopend tot aan de openbare 

weg.

De onderzoekslocatie wordt in alle windrichtingen omgeven door agrarisch landschap, boerderijen en 

woningen op ruime kavels.

In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-

ren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, die zijn genomen tijdens 

het veldbezoek (d.d. 6 november 2019).

 
Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie. 



Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 

 
Figuur 3. Woonboerderij, gezien vanuit 

het oosten. 

 

 
Figuur 4. Meest zuidelijke schuur, 

gezien vanuit het zuiden. 

 
Figuur 5. Binnenzijde middelste schuur. 

 
Figuur 6. Groep bomen langs noord-

oostelijke grens, gezien vanuit het 

zuiden.  

 
Figuur 7. Middelste en meest noordelij-

ke schuur, gezien vanuit het noordoos-

ten. 

 
Figuur 8. Ruimte onder dakplaten aan 

binnenzijde schuur. 



2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen

De bedrijfsactiviteiten van de meubelhal zijn beëindigd door de toenmalige eigenaar waarna de kavel 

en bebouwing verkocht is aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer is voornemens een nieuwe woning 

met bijgebouw te bouwen. Daartoe dient de bestemming van dat deel van de kavel te wijzigen van 

bestemming bedrijfsdoeleinden naar bestemming wonen, met als doel een extra bouwkavel te verkrij-

gen op het perceel Dommelerdijk 20-20a.

Ten behoeve van de voorgenomen nieuwbouw zullen de schuren en opstallen gesloopt worden. Te-

vens worden er mogelijk enkele van de wilgen langs de noordgrens van de onderzoekslocatie verwij-

derd. Verder staan er verspreid binnen de onderzoekslocatie meerdere struiken en heesters, waaron-

der meerdere ligusterstruiken. Ook deze zullen verwijderd worden.



3 ONDERZOEKSMETHODIEK

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 

deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 

beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie.

Het veldbezoek is afgelegd op 6 november 2019. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoeks-

locatie, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke 

aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat. 

Vanwege de aanwezigheid van zolders, ruimte onder dakplaten en achter betimmering is er met be-

hulp van onder andere een zaklantaarn gezocht naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 

vleermuizen, overige zoogdieren en vogels. 

Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardw

- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-

zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Overijssel opgevraagd. 

Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) opgevraagd.

De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en 

betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen 

inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meer-

dere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar. 



4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 

op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 

potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soort-

groepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel 

een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op: 

het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het 

behouden en herstellen van de biologische diversiteit;

het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maat-

schappelijke functies;

het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waarde-

volle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhisto-

rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt gro-

tendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mo-

gelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én 

voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen 

waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag.

4.1 Zorgplicht

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng 

beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden verme-

den. 

In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht. 

4.2 Soortenbescherming

Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijf-

plaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt 

beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt 

geacht. 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;

soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1);

soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5);

andere soorten (artikel 3.10).

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.



4.3 Gebiedenbescherming

Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of 

er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden 

behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. 

4.3.1 Natura 2000

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 

en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en 

fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland 

ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 

miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Euro-

pese Unie die zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Het doel van Natura 

2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit.

Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheer-

plan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is 

steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat 

particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrok-

kenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschap-

pen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Ne-

derlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000).

Het is krachtens de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten

projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudings-

doelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van 

soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de 

soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (artikel 2.7, lid 2). 

Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strik-

te voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergun-

ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en 

afgegeven worden door de desbetreffende provincie. 

4.3.2 Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na-

tuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied.

Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit: 

bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;

gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;

landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;

ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee;

alle Natura 2000-gebieden.

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen Gedeputeerde Staten in hun provincie 

zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 
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werk behoren.

De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via 

het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. 

4.4 Houtopstanden

De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als 

doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelf-

standige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of 

rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel V) worden de regels nader toege-

licht. 

Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescher-

ming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van de desbetreffende provincie (artikel 4.2 

Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling 

aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de 

houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na 

het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te plan-

ten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in 

het kader van natuurbeheer en natuurbehoud.

Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de 

herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrek-

king tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan 

wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceels-

gronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de 

andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend 

worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde 

gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen 

en een wijze van herplanten.



5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 

van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 

om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 

dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met versprei-

dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-

men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en ver-

blijfplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen 

plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In hoofd-

stuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.

5.1 Vogels

5.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd)

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voort-

planting in gebruik zijn. Binnen het agrarische buitengebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, 

huismus, kerkuil, ransuil, roek, sperwer en steenuil. Van deze soorten kan de kerkuil op voorhand 

worden uitgesloten. De kerkuil broedt (nagenoeg) uitsluitend in speciale nestkasten. Dergelijke nest-

kasten zijn binnen de onderzoekslocatie niet aanwezig.

Boomvalk

Boomvalken gebruiken oude ekster- en kraaiennesten om te broeden. Hierbij worden de randen van 

halfopen bossen geprefereerd, maar de soort broedt ook in solitaire bomen of boomsingels. Volgens 

verspreidingsgegevens van Sovon komt de boomvalk in lage dichtheid in de omgeving voor. In het 

Uitvoerportaal van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) staan geen waarnemingen van de 

boomvalk in de omgeving van de onderzoekslocatie gedurende de afgelopen vijf jaar. In de directe 

omgeving van de onderzoekslocatie is geen bos aanwezig, enkel solitaire bomen en bomenrijen. Tij-

dens het veldbezoek zijn in geen van de aanwezige bomen nesten van de boomvalk aangetroffen. 

Vanwege de afwezigheid van nesten en waarnemingen, en de afwezigheid van geschikt leefgebied in 

de omgeving van de onderzoekslocatie zijn overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aan-

zien van de boomvalk uitgesloten.

Buizerd

Buizerds broeden in hoge bomen, vaak langs de rand van een loofbos maar soms ook in een solitaire 

boom. De buizerd jaagt vaak in open terrein en langs wegen. Volgens verspreidingsgegevens van 

Sovon komt de soort in de omgeving voor. In het NDFF Uitvoerportaal staan meerdere waarnemingen 

van de buizerd in de omgeving van de onderzoekslocatie gedurende de afgelopen vijf jaar. Het me-

rendeel van de waarnemingen is gedaan langs de Kampendwarsweg, circa 380 m ten zuiden van de 

onderzoekslocatie. Een eventueel hier aanwezig nest ondervindt geen verstoring van de voorgeno-

men werkzaamheden op de onderzoekslocatie. Enkel de grote eiken langs de oprit en de bomen op 

de noordoostelijk hoek van de onderzoekslocatie zijn matig geschikt als nestboom voor de buizerd. 

Gelet op de afstand tot menselijke bebouwing is in deze bomen een nest ook onwaarschijnlijk. Tij-

dens het veldbezoek zijn in deze, of andere bomen, geen nesten van de buizerd aangetroffen. Over-

tredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de buizerd zijn vanwege het ontbreken van 

nesten uitgesloten.



Havik

De havik broedt net als de buizerd in hoge bomen. De havik broedt echter meestal in een naaldboom. 

Het jachtgebied van de havik bestaat uit bos maar ook aangrenzende open gebieden. Volgens ver-

spreidingsgegevens van Sovon komt de soort in lage dichtheid in de omgeving voor. In het NDFF 

Uitvoerportaal staat één waarneming van de havik in de omgeving van de onderzoekslocatie sinds de 

afgelopen vijf jaar. De waarneming is gedaan ten zuiden van de Kampendwarsweg, circa 500 m ten 

zuiden van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie zelf is te open om als nestplaats voor de 

havik te fungeren. Binnen de onderzoekslocatie zijn daarnaast geen naaldbomen aanwezig. Tijdens 

het veldbezoek zijn geen nesten van de havik aangetroffen. Overtredingen van de Wet natuurbe-

scherming ten aanzien van de havik zijn door het ontbreken van nesten uitgesloten.

Huismus

De huismus is een vogel die broedt in hecht kolonieverband, elk jaar op dezelfde plek. Het nest wordt 

voornamelijk gemaakt onder dakpannen, achter regenpijpen en andere openingen, spleten en ruim-

ten in menselijke bebouwing. De soort foerageert vaak op terreinen in de directe omgeving. Dekking 

is hierbij een voorwaarde. De huismus slaapt doorgaans op het nest of in de dekking in de omgeving.

Volgens verspreidingsgegevens van Sovon komt de soort in relatief hoge dichtheid in de omgeving 

voor. In het NDFF Uitvoerportaal staan geen waarneming van de huismus in de omgeving van de 

onderzoekslocatie gedurende de afgelopen vijf jaar. Tijdens het veldbezoek zijn echter meerdere 

huismussen aangetroffen in de struiken binnen de onderzoekslocatie. De opdrachtgever gaf ook aan 

dat er gedurende het broedseizoen meerdere broedende huismussen zijn aangetroffen binnen de 

onderzoekslocatie. De soort heeft geschikte nestlocaties onder de dakplaten van de schuren en vol-

doende dekking binnen de onderzoekslocatie (zie figuren 9 en 10). Op basis van gebiedskenmerken 

en waarnemingen zijn overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de huismus niet 

op voorhand uit te sluiten (zie hoofdstuk 6).

 
Figuur 9. Ruimte onder de dakplaten van de meest zuidelijke 

schuur. 

 
Figuur 10. Bomen en struiken op de noordoostelijke hoek 

van de onderzoekslocatie. 

Ransuil

Ransuilen keren ieder jaar terug naar een specifieke nest. Dit nest is veelal een oud ekster- of kraai-

ennest. Het leefgebied van ransuilen is zeer divers, van bos tot stedelijk gebied. Volgens versprei-

dingsgegevens van Sovon komt de soort in lage dichtheid in de omgeving voor. In het NDFF Uitvoer-

portaal staan geen waarnemingen van de ransuil in de omgeving van de onderzoekslocatie geduren-

de de afgelopen vijf jaar. Vanwege het open karakter van de omgeving van onderzoekslocatie is de 

aanwezigheid van een ransuil onwaarschijnlijk. Enkel de grote eiken langs de oprit en de bomen op 

de noordoostelijk hoek van de onderzoekslocatie zijn geschikt als nestboom voor de ransuil. Deze 

bomen konden goed onderzocht worden op de aanwezigheid van ransuilen, nesten daarvan of spo-



ren als braakballen en krijtstrepen. In de bomen zijn geen ransuilen, of nesten daarvan, aangetroffen.

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de ransuil zijn uitgesloten.

Roek

De roek broedt in sterk kolonieverband. Roekenkolonies bevinden zich veelal in vrijstaande, hoge 

groepen bomen (vaak populieren) langs snelwegen, treinsporen of kanalen. De hoge eiken langs de 

oprit zijn potentieel geschikt als nestboom voor de roek. Volgens verspreidingsgegevens van Sovon

komt de soort in lage dichtheid in de omgeving voor. In het NDFF Uitvoerportaal staat één waarne-

ming van de roek in de omgeving van de onderzoekslocatie gedurende de afgelopen vijf jaar. Deze 

waarneming is gedaan op circa 920 m ten noorden van de onderzoekslocatie. Tijdens het veldbezoek 

zijn geen clusters van nesten van de roek aangetroffen. Een broedgeval van een roek binnen of in de 

omgeving van de onderzoekslocatie zijn uitgesloten. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten 

aanzien van de roek is daarom uitgesloten.

Sperwer

De sperwer broedt doorgaans in dicht jong naaldbos in de buurt van halfopen landschap. De soort 

broedt echter ook in parken en stedelijk gebied. Volgens verspreidingsgegevens van Sovon komt de 

soort in lage dichtheid in de omgeving voor. In het NDFF Uitvoerportaal staan zes waarnemingen van 

de sperwer in de omgeving van de onderzoekslocatie gedurende de afgelopen vijf jaar. Het meren-

deel van de waarnemingen is gedaan langs de Kampendwarsweg, circa 380 m ten zuiden van de 

onderzoekslocatie. Eén van de waarnemingen is gedaan op circa 110 m ten zuiden van de onder-

zoekslocatie. Dit betreft een waarneming uit 2015. Een eventueel nest ter plaatse van de waarnemin-

gen ondervindt geen verstoring van de voorgenomen werkzaamheden op de onderzoekslocatie. De 

onderzoekslocatie biedt, wegens het open karakter en het ontbreken van naaldbomen, geen geschik-

te nestplaatsen voor de sperwer. De onderzoekslocatie kan eventueel wel foerageergebied vormen 

voor de sperwer. Het foerageergebied blijft echter behouden. Tijdens het veldbezoek zijn in de bomen 

binnen de onderzoekslocatie geen nesten waargenomen. Overtredingen van de Wet natuurbescher-

ming ten aanzien van de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil

Het leefgebied van de steenuil bestaat uit kleinschalig cultuurlandschap. Het leefgebied heeft veel 

variatie met een afwisseling van heggen, oude bomen en weides met lage vegetatie. De steenuil 

jaagt vanaf zitplaatsen als lage bomen of paaltjes. De soort broedt met name in holtes van lage bo-

men, in het bijzonder knotwilgen en oude fruitbomen, en in speciale nestkasten. Volgens versprei-

dingsgegevens van Sovon komt de soort in de omgeving voor. In het NDFF Uitvoerportaal staan 11 

waarnemingen van de steenuil in de omgeving van de onderzoekslocatie gedurende de afgelopen vijf 

jaar. Op circa 330 m ten westen van de onderzoekslocatie was tussen 2016 en 2018 een nest aan-

wezig. Dit nest ondervindt geen verstoring van de voorgenomen werkzaamheden binnen de onder-

zoekslocatie. Binnen de onderzoekslocatie zijn geen geschikte nestbomen aanwezig voor de steenuil. 

De wilgen langs de noordrand zijn gecontroleerd op holten. Deze zijn niet aanwezig. De overige bo-

men binnen de onderzoekslocatie zijn eveneens ongeschikt. Binnen de onderzoekslocatie is daar-

naast slechts matig geschikt foerageerhabitat aanwezig. Achter en naast de schuren is een smalle 

strook gras. Voor het huis is een klein weiland wat begraasd wordt door schapen. Deze graslanden

blijven behouden. In de omgeving is tevens meer geschikt foerageerhabitat aanwezig. Overtredingen 

van de Wet natuurbescherming ten aanzien van verblijfplaatsen of foerageerhabitat van de steenuil 

zijn uitgesloten.

De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn 

voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en 

zwarte kraai. 



Het gaat hierbij om algemeen voorkomende soorten, die ook in de directe omgeving voldoende 

broedgelegenheid hebben. Er zijn derhalve geen bijzondere ecologische omstandigheden die recht-

vaardigen dat de nesten van genoemde soorten op de onderzoekslocatie een jaarrond beschermde 

status zouden moeten hebben. Het werken buiten het broedseizoen is voldoende om overtreding van 

de Wet natuurbescherming te voorkomen (zie hoofdstuk 6).

5.1.2 Algemene broedvogels

De bebouwing en beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogel-

soorten zoals merel, roodborst, winterkoning en zwarte roodstaart. De nesten van deze soorten zijn 

alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtredingen van verbodsbepa-

lingen uit de Wet natuurbescherming zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6).

5.2 Vleermuizen

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF Verspreidingsatlas is de onderzoekslocatie gelegen in 

een deel van Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: baardvleermuis, 

gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleer-

muis en watervleermuis. In het NDFF Uitvoerportaal staan meldingen van de gewone dwergvleer-

muis, laatvlieger en watervleermuis in de afgelopen 5 jaar in de omgeving van de onderzoekslocatie.

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie

De bebouwing op de onderzoekslocatie is in principe geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen,

vanwege de aanwezigheid van geschikte openingen die toegang verlenen tot achterliggende ruimten. 

De ruimte langs de dakranden geeft toegang tot ruimte onder de dakpannen en platen (zie figuur 

11). Onder een deel van de dakpannen en platen is isolatie aanwezig (zie figuur 12). Verder zijn er 

op verscheidene plekken ruimtes achter betimmeringen en loodslabben waargenomen waar vleer-

muizen gebruik van kunnen maken (zie figuur 13). De bebouwing is geschikt als verblijfplaats voor 

gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Deze soorten kunnen de bebouwing in prin-

cipe gebruiken als zomerverblijf en als baltsverblijf (zie hoofdstuk 6).

De aanwezige bomen op de onderzoekslocatie zijn onderzocht op holtes, spleten en loshangend 

schors, welke kunnen dienen als potentiële vaste rust- en verblijfplaats voor boombewonende vleer-

muizen. Dit is niet aangetroffen en daarmee zijn boombewonende vleermuizen uit te sluiten.

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie

Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de di-

recte invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve 

invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. Tevens worden door de herinrichting van de 

onderzoekslocatie geen potentieel belangrijke aanvliegroutes aangetast.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omge-

ving verblijvende gebouwbewonende vleermuizen als gewone dwergvleermuis en laatvlieger om te 

foerageren. Aangezien het gras aan de noord-, oost- en westzijde van de schuren behouden blijft 

zullen de plannen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorge-

nomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen, in de directe 

omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig. Het betreft de weilanden en 

tuinen in de omgeving.



 
Figuur 11. Ruimte onder dakplaat bij nok van de schuur. 

 
Figuur 12. Isolatie en bekleding aan de binnenzijde van de 

schuur. 

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormi-

ge (donkere) landschapselementen als houtsin-

gels, beken en lanen om zich te verplaatsen tus-

sen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Der-

gelijke lijnvormige elementen zijn aanwezig op de 

onderzoekslocatie in de vorm van de rij grote 

eiken langs de oprit. Deze bomen blijven behou-

den. De wilgen aan de noordzijde vormen moge-

lijk een richtpunt voor in de omgeving verblijven-

de en/of foeragerende vleermuizen. De rij wilgen 

is echter te kort om onderdeel uit te maken van 

een essentiële vliegroute. Bij de voorgenomen 

plannen worden er geen potentiële vliegroutes 

verstoord.

5.3 Grondgebonden zoogdieren

Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt 

een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in 

streng beschermde en minder streng beschermde soorten.

5.3.1 Streng beschermde soorten

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF Verspreidingsatlas Zoogdieren ligt de onderzoeksloca-

tie binnen het verspreidingsgebied van de volgende, in de provincie Overijssel streng beschermde 

grondgebonden zoogdieren: bunzing, das, eekhoorn, egel, hermelijn, otter, steenmarter en wezel.

Das

De das heeft een rust- of verblijfplaats doorgaans in een beschutte omgeving met veel schuilmoge-

lijkheden als het bos. Hun burcht ligt doorgaans in een reliëfrijk gebied. De das komt volgens de ver-

spreidingsgegevens voor in de omgeving. In het NDFF staan geen meldingen van waarnemingen van 

de das in de omgeving van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie is door het ontbreken van 

reliëf en/of schuilmogelijkheden ongeschikt als vaste rust- en verblijfplaats door dassen. Tijdens het 

veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving eveneens geen loop- of eetsporen, 

latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onder-

 
Figuur 13. Ruimte achter betimmering en loodslabben. 



zoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurge-

bieden en de aansluitende weilanden. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van 

de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Eekhoorn

De eekhoorn komt voornamelijk voor in bosrijke omgeving. De eekhoorn maakt daar een bolvormig 

nest op minstens 5 m van de grond in een boom. De omgeving van de onderzoekslocatie is weinig 

bebost, het dichtstbijzijnde bos bevindt zich circa 3 km ten zuidoosten van de onderzoekslocatie. 

Vanwege de hoge bomen vormt de onderzoekslocatie echter geschikt habitat voor de eekhoorn. De 

eekhoorn komt volgens de verspreidingsgegevens voor in de omgeving. In het NDFF staan echter 

geen meldingen van waarnemingen van de eekhoorn in de omgeving van de onderzoekslocatie. De 

hoge bomen op de onderzoekslocatie konden door het ontbreken van bladerdek worden onderzocht 

op de aanwezigheid van nesten. Er zijn geen nesten van eekhoorns aangetroffen, zodat de aanwe-

zigheid van een vaste rust- of verblijfplaats van eekhoorn kan worden uitgesloten. Overtreding van de 

Wet natuurbescherming ten aanzien van de eekhoorn is uitgesloten.

Egel

De egel komt bijna overal voor. Het habitat strekt van bossen tot stedelijk gebied, zolang er maar 

groen en schuilplaatsen aanwezig zijn. De soort is met name nachtactief en maakt in de voortplan-

tingsperiode een nest voor de jongen. Volgens verspreidingsgegevens komt de egel in de omgeving 

van de onderzoekslocatie voor. In het NDFF Uitvoerportaal staan twee meldingen van een waarne-

ming van de egel in de afgelopen 5 jaar in de omgeving van de onderzoekslocatie. Binnen de onder-

zoekslocatie kan de soort een verblijfplaats hebben tussen de bosschages langs de rand. Met name 

de bomen en struiken op de noordoostelijke hoek van de onderzoekslocatie zijn geschikt. Tijdens het 

veldbezoek zijn geen egels of sporen daarvan aangetroffen. Gezien het aanwezige habitat is de aan-

wezigheid van een verblijfplaats van de soort niet uit te sluiten (zie hoofdstuk 6). 

Kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel)

Verblijfplaatsen van kleine marterachtigen als bunzing, hermelijn en wezel bevinden zich doorgaans 

in konijnenholen, muizenholen, of geschikte boomholtes. Daarnaast gebruiken zij lijnvormige land-

schapselementen als houtwallen en hagen om zich tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden te 

verplaatsen. Volgens verspreidingsgegevens komen de bunzing, hermelijn en wezel in de omgeving 

van de onderzoekslocatie voor. In het NDFF Uitvoerportaal staan van geen van de soorten meldingen 

van een waarneming in de afgelopen 5 jaar in de omgeving van de onderzoekslocatie. Op de onder-

zoekslocatie kunnen de soorten een verblijfplaats vinden rond de bomen en struiken langs de randen 

van de onderzoekslocatie. De bomenrijen aan weerszijden van de onderzoekslocatie vormen lijnvor-

mige elementen, waardoor de onderzoekslocatie tevens geschikt is als foerageergebied voor een 

kleine marterachtige die in de omgeving een verblijfplaats heeft. Tijdens het veldbezoek zijn geen 

sporen als uitwerpselen of prooiresten aangetroffen. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk om de 

functie van de onderzoekslocatie voor de soort aan te tonen (zie hoofdstuk 6).

Otter

De otter leeft langs de oevers van stromend, schoon en zoet water van bijvoorbeeld kanalen, meren 

en rivieren. Voldoende dekking, weinig (menselijke) verstoring en voedsel is hierbij van belang. Aan-

gezien dergelijk leefgebied ontbreekt binnen de onderzoekslocatie zijn vaste rust- of verblijfplaatsen 

binnen de onderzoekslocatie uitgesloten. Tijdens het veldbezoek zijn tevens geen otters of otterspo-

ren waargenomen. Volgens het NDFF Uitvoerportaal is de otter de afgelopen 5 jaar eenmaal in een 

sloot op circa 1 km ten noorden van de onderzoekslocatie waargenomen. Wegens het ontbreken van 

geschikt habitat is de aanwezigheid van de otter binnen de onderzoekslocatie uitgesloten. Overtre-

ding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de otter is daardoor eveneens uitgesloten.



Steenmarter

Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijf-

plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Deze soort komt in de om-

geving voor. In het NDFF uitvoerportaal staat één melding van een steenmarter, op circa 1,3 km ten 

noordwesten van de onderzoekslocatie. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene 

verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten, aange-

troffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze 

soort. Bij intensief gebruik van een locatie door deze soort zijn dergelijke sporen vrij eenvoudig aan te 

treffen. Gelet op het ontbreken ervan kan worden gesteld dat de onderzoekslocatie niet in gebruik is 

door de steenmarter. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de steenmarter is 

uitgesloten.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het 

veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan 

redelijkerwijs worden uitgesloten.

5.3.2 Licht beschermde soorten

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 

gaat daarbij om algemene soorten als haas, konijn en diverse muis- en spitsmuissoorten. Door de 

voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans dat holen van deze dieren worden vergraven (zie 

hoofdstuk 6).

5.4 Reptielen, amfibieën en vissen

5.4.1 Reptielen

Volgens de Verspreidingsatlas Reptielen van de NDFF en RAVON is de beschermde levendbarende 

hagedis de enige beschermde reptielensoort die voorkomt binnen enkele kilometers van de onder-

zoekslocatie. In het NDFF Uitvoerportaal staan geen meldingen van waarnemingen van beschermde 

reptielensoorten in de omgeving van de onderzoekslocatie.

Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op 

de onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor reptielen aanwezig. De verspreidingsgegevens

van de streng beschermde reptielensoorten hebben naar verwachting betrekking op de nabij gelegen 

natuurgebieden.

5.4.2 Amfibieën

Volgens de Verspreidingsatlas Amfibieën van de NDFF en RAVON komen de volgende amfibieën-

soorten binnen enkele kilometers van de onderzoekslocatie voor: bastaardkikker, bruine kikker, ge-

wone pad, kleine watersalamander en poelkikker. In het NDFF Uitvoerportaal staan waarnemingen 

van de kleine watersalamander in de omgeving van de onderzoekslocatie in de afgelopen 5 jaar. 

Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen op de onderzoekslocatie ontbreken zijn 

voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën op de onderzoekslocatie uitgesloten. 

De onderzoekslocatie vormt weinig geschikt landhabitat voor amfibieën. Incidenteel kunnen algemene 

soorten als bruine kikker en gewone pad beschutting vinden tussen de beplanting, onder blad- en 

snoeiafval en ander materiaal wat door langdurige opslag dekking biedt, en onder de overkapping 

langs de oost- en noordoostzijde van de onderzoekslocatie. Voor de mogelijk incidenteel te verwach-



ten soorten geldt een algehele vrijstelling van de Wet natuurbescherming, waardoor een ontheffing bij 

verstoring niet noodzakelijk is (zie hoofdstuk 6). 

5.4.3 Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten 

beschouwing worden gelaten.

5.5 Ongewervelden

5.5.1 Libellen

Voor libellen geldt dat water nodig is ter voortplanting. Gezien het ontbreken hiervan kan gesteld wor-

den dat deze soortgroep niet in staat is zich in de huidige situatie te vestigen. 

Daarnaast zijn er slechts enkele libellensoorten die binnen de Wet natuurbescherming een strenge 

bescherming genieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitat-

eisen, die veelal alleen in natuurgebieden zijn te vinden. Beschermde soorten zijn op de onderzoeks-

locatie niet te verwachten.

5.5.2 Dagvlinders

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat. Bij het habitat is het 

belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt voldaan. Voor de beschermde 

soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan zeldzame waardplanten, die vaak al-

leen in natuurterreinen zijn te vinden. Geschikte waardplanten voor beschermde vlindersoorten als 

sleedoornpage (sleedoorn), iepenpage (iep) en kleine ijsvogelvlinder (kamperfoelie) zijn op de onder-

zoekslocatie niet aanwezig. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat 

aanwezig is voor een (deel)populatie van een beschermde vlindersoort.

5.6 Overige soorten

Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, zijn op 

de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op 

de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie.

5.7 Vaatplanten

Aangezien de locatie grotendeels bestaat uit bebouwing en verharding, en voor een klein deel uit gras 

met verschillende ruigtesoorten, is het niet te verwachten dat er beschermde of zeldzame planten-

soorten op de locatie te vinden zijn. Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde planten waarge-

nomen. Hierbij is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. 



6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-

bodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit 

hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet 

natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt 

beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de 

ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk 

is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen. 

6.1 Vogels

6.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd)

Huismus

De nesten van huismussen zijn het gehele jaar beschermd en vallen onder de beschermingscategorie 

2 van vogelnesten. Dit zijn nesten van koloniebroeders die elk seizoen op dezelfde plaats broeden en 

die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. Volgens artikel 3.1 lid 2 van de 

Wet natuurbescherming is het verboden nesten van huismussen te beschadigen, te vernielen of weg 

te nemen. Tevens is het verboden huismussen opzettelijk te storen (artikel 3.1 lid 4 en 5 van de Wet 

natuurbescherming).

Indien er op de onderzoekslocatie nestplaatsen van huismussen aanwezig zijn, hetgeen op basis van 

de huidige informatie niet is uit te sluiten, zal de voorgenomen ingreep kunnen leiden tot overtreding 

van de Wet natuurbescherming . Om vast te stellen of er broedgevallen van de huismus op de onder-

zoekslocatie aanwezig zijn dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden tijdens het broedseizoen 

van de soort.

6.1.2 Algemene broedvogels

Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien 

het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd en de sloop van gebouwen buiten het broedsei-

zoen wordt uitgevoerd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot deze soorten. 

Ook voor het slopen van de bebouwing geldt dat Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is 

verboden nesten te beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen

echter wel worden weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuur-

bescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het 

broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwe-

zigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen. Indien binnen het broedseizoen gewerkt 

wordt dient voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie te worden uitgevoerd.

Met betrekking tot het verwijderen van de aanwezige beplanting buiten het broedseizoen wordt gead-

viseerd om ook het snoeiafval buiten het broedseizoen te verwijderen. Een grote stapel snoeiafval 

vormt namelijk een ideale broedlocatie voor kleine vogelsoorten als de winterkoning. Indien onver-

hoopt een dergelijke soort hierin tot broeden komt, mag het snoeiafval niet eerder worden verwijderd 

dan wanneer de jongen definitief zijn uitgevlogen.



6.2 Vleermuizen

De te slopen bebouwing op de onderzoekslocatie is in principe geschikt als verblijfplaats voor vleer-

muizen. De sloop van de bebouwing zou in geval van aanwezigheid van een verblijfsfunctie van 

vleermuizen kunnen leiden tot overtreding van artikel 3.5 lid 4 en/of artikel 3.5 lid 2 van de Wet na-

tuurbescherming.

Alle vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten 

van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Vleermuizen worden ook benoemd in 

Bijlage II van de conventie van Bonn.

Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor vleermuizen, zal aanvullend onderzoek 

noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke functie van het gebied voor vleermuizen te kunnen vaststel-

len. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen stellen of overtredingen van de Wet natuurbe-

scherming aan de orde zijn. De vleermuissoorten die onderzocht dienen te worden zijn gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger. Een dergelijk aanvullend onderzoek dient te worden uitgevoerd con-

form het protocol voor vleermuisonderzoek (Netwerk Groene Bureaus, 2017). Dit houdt in dat afhan-

kelijk van de potentiële functies er in de periode april tot en met september een aantal veldbezoeken 

uitgevoerd dient te worden. Vervolgens kan aan de hand van de onderzoeksresultaten worden vast-

gesteld of er overtredingen plaats zullen vinden bij de uitvoering van het project.

Bij het aantreffen van verblijfplaatsen van vleermuizen is bij de voorgenomen sloopwerkzaamheden 

overtreding van de Wet natuurbescherming naar verwachting niet te vermijden en is daarom een ont-

heffingsaanvraag aan de orde. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van een rust- of 

verblijfplaats behouden moeten worden en zal schade aan individuen moeten worden voorkomen.

Deze maatregelen, omschreven in een projectplan, dienen vervolgens ter goedkeuring worden voor-

gelegd aan de provincie Overijssel, middels een ontheffingsaanvraag. 

6.3 Grondgebonden zoogdieren

6.3.1 Streng beschermde soorten

Egel

Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de egel is niet op voorhand uit te sluiten. 

Bij aanwezigheid van een verblijfplaats van de egel geldt dat werkzaamheden mogelijk verstorend 

kunnen werken. Dit leidt tot overtreding van artikel 3.10 lid 1b van de Wet natuurbescherming. Gelet 

op het aanwezige habitat en de geschiktheid voor de egel zal aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn 

om aanwezigheid van de soort uit te kunnen sluiten dan wel aan te kunnen tonen. Hieruit blijkt tevens 

over er sprake is van overtreding van de Wet natuurbescherming. Voor het onderzoek naar de egel 

worden tussen 1 mei en 1 juli in totaal drie veldbezoeken uitgevoerd. In deze periode hebben egels 

hun nestplaats in gebruik.

Kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel)

De voorgenomen ingreep leidt mogelijk tot het verlies van foerageergebied en/of verblijfplaatsen van 

kleine marterachtigen. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 lid 1b van de Wet natuurbescher-

ming in. Door kap van bosschages, met name de langs de noord- en noordoostzijde, het ontgraven 

van de onderzoekslocatie wordt de onderzoekslocatie tijdens de werkzaamheden ongeschikt als mo-

gelijk foerageergebied en verblijfplaats van kleine marterachtigen. Dit zou een verlies van geschikt 

habitat betekenen. Het vaststellen of deze soorten gebruik maken van de onderzoekslocatie kan wor-

den gedaan door middel van aanvullend onderzoek met behulp van cameravallen en/of struikrovers. 



De voorkeur gaat uit naar het uitvoeren van dit onderzoek in de optimale periode (te weten; maart tot 

en met augustus). Dit veldonderzoek neemt in totaal ongeveer 6 tot 8 weken in beslag.

6.3.2 Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 

gevolg van sloop- en graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kun-

nen worden verwijderd. Dit houdt normaliter een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbe-

scherming in. Voor de te verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij 

ruimtelijke ontwikkelingen echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aange-

vraagd. Het is echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen 

voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden 

van individuen te voorkomen. 

Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd. 

Dit kan door het verwijderen van stenenstapels, takkenhopen, bladeren en andere materialen die 

door langdurige opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen 

dient daarom buiten de gevoelige periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. Aanwezige 

dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen. 

6.4 Overige soort(groep)en

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 

overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 

van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 

de ingreep in dit geval niet aan de orde.



7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING

In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen vanuit natuurwetgeving 

beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke gebieden er mogelijk sprake is 

van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder 

wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten 

aanzien van vergunningen.

7.1 Natura 2000

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 

aangewezen is als Natura 2000. De meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden, Vecht- en Beneden-

Reggegebied en Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, bevinden zich beide op circa 9,3 km afstand 

ten respectievelijk zuidoosten en westen van de onderzoekslocatie (zie figuur 14).

Figuur 14. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van Natura 2000.

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van 

een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, licht of depositie van stikstof. Ef-

fecten ten aanzien van licht en geluid zijn vanwege de afstand, tezamen met de aard van de ingreep, 

op voorhand uit te sluiten. Externe effecten in de vorm van toename van stikstofdepositie, als gevolg 

van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien de afstand (± 9,3 km) tot de 

meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard van de plannen (sloop en wo-

ningbouw) niet te verwachten. Vervolgonderzoek in het kader van de gebiedsbeschermingsparagra-

fen uit de Wet natuurbescherming wordt niet noodzakelijk geacht.



7.2 Natuurnetwerk Nederland

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. De onderzoekslocatie ligt ook niet

in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgelegen 

gebied bevindt zich circa 3,0 km ten zuiden van de onderzoekslocatie. Het betreft het Vechtdal. In 

figuur 15 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland weer-

gegeven. 

Figuur 15. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.

De onderzoekslocatie is op circa 3,0 km afstand van een onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland 

gelegen. Door de voorgenomen plannen op de onderzoeklocatie in combinatie met de afstand, zullen 

de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland derhalve niet worden aange-

tast. Vervolgonderzoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk geacht.



8 HOUTOPSTANDEN

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bo-

men, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Het is verboden deze 

houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen zonder voorafgaande melding bij Gedeputeerde Sta-

ten. In dit hoofdstuk wordt beschreven of er bij de voorgenomen kap sprake is van meldingsplicht en 

herplantplicht conform artikel 4.2 en artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt be-

schreven of er vervolgmaatregelen getroffen dienen te worden ten behoeve van de voorgenomen 

houtkap.

Bij de voorgenomen plannen worden de wilgen langs de noordzijde van de onderzoekslocatie gekapt. 

Verder blijven alle bomen behouden.De bomen op de onderzoekslocatie vallen niet onder de definitie 

houtopstanden, als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Wet natuurbescherming. De te vellen wilgen op 

de onderzoekslocatie betreffen geen houtopstand aangezien zij geen onderdeel uit maken van een 

bos van minimaal 10 are of een bomenrij van minimaal 21 bomen. Voor de kap geldt geen meldings-

plicht en herplantplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Mogelijk dient er wel een ge-

meentelijke kapvergunning aangevraagd te worden. In dat kader wordt geadviseerd bij de gemeente 

Dalfsen navraag te doen.



9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft een quickscan flora en fauna uitgevoerd aan de Dommelerdijk 20 te Dalfsen.

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en voorge-

nomen sloop en nieuwbouw

Het onderzoek heeft tot doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten, 

gebieden of houtopstanden aanwezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde 

status hebben en die mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen in-

greep.

De initiatiefnemer is voornemens een nieuwe woning met bijgebouw te bouwen. Daartoe dient de 

bestemming van dat deel van de kavel te wijzigen van bestemming bedrijfsdoeleinden naar bestem-

ming wonen, met als doel een extra bouwkavel te verkrijgen op het perceel Dommelerdijk 20-20a.

Ten behoeve van de voorgenomen nieuwbouw zullen de schuren en opstallen gesloopt worden. Te-

vens worden er mogelijk enkele van de wilgen langs de noordgrens van de onderzoekslocatie verwij-

derd. Verder staan er verspreid binnen de onderzoekslocatie meerdere struiken en heesters, waaron-

der meerdere ligusterstruiken. Ook deze zullen verwijderd worden.

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 

soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep moge-

lijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soort-

gericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodza-

kelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen. 

Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen.

Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffings-

aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

Broedvogels  algemeen ja ja nee nee Het verwijderen van nestgelegenheden 

buiten het broedseizoen uitvoeren. Indien 

binnen het broedseizoen gewerkt wordt dient 

voorafgaand aan de werkzaamheden een 

broedvogelinspectie te worden uitgevoerd.  

jaarrond 

beschermd 

ja ja ja mogelijk Aanvullend onderzoek naar de functie van 

de onderzoekslocatie voor de huismus. 

Vleermuizen  verblijfplaatsen ja ja ja mogelijk Aanvullend onderzoek naar de functie van 

de onderzoekslocatie voor vleermuizen. 

foerageergebied ja nee nee nee Foerageergebied blijft behouden en vol-

doende alternatief foerageergebied in omge-

ving. 

vliegroutes mogelijk nee nee nee Te kappen wilgen vormen mogelijk oriënta-

tiepunt, maar geen essentiële vliegroute. 

Grondgebonden zoogdieren ja mogelijk nee nee Aanvullend onderzoek egel en kleine mar-

terachtigen. Aandacht voor zorgplicht ten 

aanzien van diverse algemene muis- en 

spitsmuissoorten. 

Amfibieën minimaal mogelijk nee nee Aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

incidenteel te verwachten bruine kikker of 

gewone pad. 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen nee nee nee nee - 



Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffings-

aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

Libellen en dagvlinders nee nee nee nee - 

Overige ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 

 

Gebiedsbescherming en hout-

opstanden 

Gebied 

aanwezig 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Vergunning-

plicht 

 

Natura 2000 9,3 km nee nee nee - 

Natuurnetwerk Nederland 3,0 km nee nee nee - 

Houtopstanden nee nee nee nee Mogelijk gemeentelijke kapvergunning. 

* Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek.

Conclusie

Ten aanzien van huismussen dient voor aanvang van de sloop van de schuren/opstallen tijdig duide-

lijk te zijn of hier nestlocaties van de huismus aanwezig zijn. Op basis van de nader te verkrijgen in-

formatie kan worden bepaald of verstoring/overtreding door de ingrepen ten aanzien van de huismus

aan de orde is. De mogelijk aanwezige nestlocaties vormen geen belemmering voor de bestem-

mingsplanwijziging en voorgenomen plannen. Middels het tijdig treffen van de juiste maatregelen en 

het eventueel aanvragen van een ontheffing kunnen de voorgenomen plannen alsnog worden uitge-

voerd.

Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door bij het ver-

wijderen van nestgelegenheden en groen buiten het broedseizoen te werken. Indien binnen het 

broedseizoen gewerkt wordt, dient voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie te 

worden uitgevoerd.

Ten aanzien van vleermuizen is overtreding niet op voorhand uit te sluiten. Op basis van een aanvul-

lend vleermuisonderzoek kan worden bepaald of overtreding van de Wet natuurbescherming als ge-

volg van de ingrepen aan de orde is. De mogelijk aanwezige verblijffuncties van vleermuissoorten 

vormen echter geen belemmering voor de bestemmingsplanwijziging. Middels het tijdig treffen van de 

juiste maatregelen en het eventueel aanvragen van een ontheffing kunnen de voorgenomen plannen 

alsnog worden uitgevoerd.

Ten aanzien van algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën geldt dat het verwijderen van 

materialen als bladeren, ruigte, takken en andere materialen die door langdurige opslag of aanwezig-

heid schuilplaatsen bieden zorgvuldig dient te gebeuren. Voorkomen moet worden dat individuen 

gedood of verwond worden, bijvoorbeeld als gevolg van het beschadigen of vernielen van schuil- of 

voortplantingslocaties. Aanwezige dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.

Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van 

de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen 

en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient rekening te wor-

den gehouden met de algemene zorgplicht.

Voor wat betreft bescherming van Natura 2000-gebieden geldt dat er gezien de aard en omvang van 

de ingreep en de afstand tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden geen externe effecten als 

gevolg van toename van stikstofdepositie wordt verwacht. Econsultancy acht een aanvullend onder-

zoek ten aanzien van bescherming van Natura 2000-gebieden niet noodzakelijk.



Ten aanzien van bescherming van gebieden behorend tot het Natuurnetwerk Nederland acht Econ-

sultancy aanvullend onderzoek niet noodzakelijk.

Bij het huidige planvoornemen worden bomen gekapt. De bomen vallen niet onder de definitie van 

een houtopstand. Daarom geldt voor het kappen van de bomen geen melding- en herplantplicht on-

der de Wet natuurbescherming. Mogelijk dient er wel een gemeentelijke kapvergunning aangevraagd 

te worden. In dat kader wordt geadviseerd bij de gemeente Dalfsen navraag te doen.

Econsultancy 

Zwolle, 20 december 2019 
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming 

Zorgplicht

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om 

minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te 

worden vermeden. 

Tabel II. Zorgplicht.

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild le-

vende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 

gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild le-

vende dieren en planten: 

a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 

c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van 

zorgplicht brengt met zich mee dat 

wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen 

hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de 

kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorg-

plicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling 

plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het 

betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aan-

gegeven.

Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;

soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1);

soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5);

andere soorten (artikel 3.10).

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht.



Tabel III. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming.

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-

richtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of 

nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

Tabel IV. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming.

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  

5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzette-

lijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 

verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 

overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 

dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte 

dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-

vleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis, kleine hoefijzer-

neus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale 

vleermuis, watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-

bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrom-

bout, sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoren 



Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-

per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine 

r, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, 

fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kieken-

dief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote 

stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte 

specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel, krekelzanger, 

kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, 

oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, 

putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slecht-

valk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, t jiftjaf, torenvalk, 

tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, 

nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, 

zwartkopmeeuw 

Tabel V. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming.

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  

 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijla-

ge, onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen 

in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, 

amfibieën en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten 

als aanvul-

ling op het landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 

gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 

ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, 

waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vin-

pootsalamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 Dagvlinders aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-

moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, 

iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-

geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren 

maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 

Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 

soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 

blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode 

wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, 

getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, 

grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, 

kleine schorseneer, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruiptijm, lange zonne-

dauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood 

peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, steen-

braam 



Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 

handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 

Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 

bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

Houtopstanden

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 

als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 

zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 

meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. 

Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opge-

nomen in tabel VI.

Tabel VI. Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming.

Artikel 4.1  De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: 

a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 

b) Houtopstanden op erven of in tuinen;  

c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 

e) Kweekgoed; 

f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden be-

staande uit wilgen en populieren; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij:  

1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  

2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aan-

eengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 

meter, en  

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.  

 

Artikel 4.2  1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het perio-

diek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij Gedeputeerde Staten. 

 

3. Gedeputeerde Staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter be-

scherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 

 

 

Artikel 4.3 lid 1 en 

2 

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of 

hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde 

wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. 

 

De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is 

aangeslagen. 

Artikel 4.4 lid 1 De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: 

 

het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd 

overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 

 

het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het 

kader van natuurontwikkeling en -beheer 

 

Artikel 4.5 
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplan-

ting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels. 



Bijlage 2 Verklarende woordenlijst

Externe werking

Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied. 

Expert Judgement

Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring.

Foerageerhabitat

Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt. 

Foerageren

Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied). 

Functioneel leefgebied

Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-

neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-

ren te leggen en jongen groot te brengen.

Gunstige staat van instandhouding

Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype.

Habitat

Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.

Kraamverblijfplaats

Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-

lopen tot meerdere honderden exemplaren.

Landschappelijk inpassingsplan

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-

doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap. 

Landhabitat

Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras. 

Mitigerende maatregelen

Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren.

Omgevingscheck

Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen.

Ontheffing

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 

kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 

voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-

sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.



Paarverblijfplaats

Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-

plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken.

Projectplan

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen ver-

woord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan 

individuen wordt voorkomen. 

Populatie

Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen.

Rode Lijst

Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 

wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 

te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten.

Significant negatief effect

Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast.

Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 

het gebied moet geschikt zijn voor de soorten.

Voortplantingsplaats of rustplaats

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-

scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk. 

Vliegroute

Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden. 

Winterverblijfplaats

Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen. 

Zomerverblijfplaats

Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes.





Ruimtelijke Onderbouwing Westeinde 142
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Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor deze ontwikkeling en de ligging en begrenzing van 
het gebied aangegeven. Verder wordt een opsomming van het geldende bestemmingsplan 
gegeven, die met het nieuwe verzamelbestemmingsplan binnen het plangebied komt te 
vervallen. 

1.1 Beschrijving van de ontwikkeling

Aan het Westeinde 142 was voorheen
initiatiefnemers willen het perceel verkopen, maar dat is met de huidige horecabestemming 

Omdat het plan niet past in het bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen, is een 
nodig. 

Kaart 1.   Ligging van het perceel Westeinde 142

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen
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1.2 Geldende bestemming

Het perceel ligt in het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen en heeft hierin de 
bestemming met de aanduidingen en .

Kaart 2. Huidige bestemming

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen

Het perceel h . Hiermee zijn er binnen het betreffende 
bestemmingsvlak horeca-activiteiten toegestaan met daarbij één bedrijfswoning. De 
initiatiefnemers willen de horeca-activiteiten staken en het perceel verkopen. Hiervoor willen 

Het is immers niet toegestaan om te 
wonen in een bedrijfswoning als deze bewoner geen horecabedrijf voert.

Na de wijziging wordt met de aanduidingen
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Hoofdstuk 2 Beleid

2.1 Rijksbeleid

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De basiskwaliteit van het gebied blijft gewaarborgd. Het erf wordt niet gewijzigd en behoud de 
huidige indeling. Er zijn geen nadelige gevolgen voor de omgeving, de economie of de 
samenleving. Het 6e Verzamelplan Buitengebied (bestemmingsplan) is in overeenstemming 
met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

2.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing bij een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Beoordeeld moet dan worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. 
Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk 
maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, 
of kon worden gerealiseerd. Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat bij functiewijzigingen moet 
worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige functiewijzing, dat 
toch gesproken kan worden van een nieuw stedelijke ontwikkeling. Daarbij moet ook het
ruimtebeslag betrokken worden.

In dit plan is er geen sprake van een extra beslag op de ruimte. De bebouwing op het perceel 
wordt niet vergroot of verminderd. Er is wel sprake van een functiewijziging, de functie gaat 

. Hier is echter geen sprake van en naar aard en omvang zodanige 
functiewijzing, dat toch gesproken kan worden van een nieuw stedelijke ontwikkeling. De 
wijziging is kleinschalig en heeft geen ingrijpende ruimtelijke gevolgen. Het wijzigingen van de 
functie 
daarop aanwezige bebouwing. Er is daardoor geen sprake van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling in de zin van artikel 3.1.6, tweede lid Bro.

2.2 Provinciaal beleid

2.2.1 Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om te bepalen of het initiatief bijdraagt aan de Provinciale ambities, wordt het initiatief 
getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel. In dit model staan de stappen 

Als de ontwikkeling wordt getoetst aan de Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie Overijssel ontstaat het volgende beeld.

2.2.2 Toetsing generieke beleidskeuzes

n een bepaalde 
ontwikkeling kan worden meegewerkt. Een deel van deze beleidskeuzes geldt voor heel 
Overijssel, een deel voor specifieke gebieden in Overijssel. Voor heel Overijssel geldt de 

Integraliteit, toekomstbestendigheid, 
concentratiebeleid, (boven)regionale afstemming en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik zijn 

2.2.2.1 Generieke beleidskeuzes

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten 
worden. De normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening
Overijssel 2017.

Dit bestemmingsplan maakt geen extra ruimtebeslag op de Groene Omgeving mogelijk. 
Artikel 2.1.3 Zuinig en Zorgvuldig ruimtegebruik van de Omgevingsverordening is dan ook 
niet van toepassing. Daarnaast wordt de ontwikkeling in paragraaf 2.2 getoetst aan het
Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel, waar het ontwikkelingsperspectief en de vier-
lagenbenadering onderdeel van uitmaken. Dit alles maakt dat de ruimtelijke kwaliteit 
gewaarborgd en daar waar kan versterkt wordt, overeenkomstig artikel 2.1.5 Ruimtelijke 
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kwaliteit van de Omgevingsverordening. 

Op het perceel bevindt zich het bedrijfsgebouw en daarboven de bedrijfswoning. De 

een nieuwe functie krijgt. Op het perceel kan er als onderdeel van het plan geen extra 
bouwoppervlak worden toegevoegd. Hierdoor is er bij

bestaande bebouwing wordt herbestemd wordt voldaan 
aan een woonbehoefte zonder dat er elders nieuwbouw of extra ruimtebeslag nodig is.

2.2.2.2 Gebiedsspecifieke beleidskeuzes

Voor specifieke gebieden in Overijssel geldt dat niet alle initiatieven mogelijk zijn. Dit heeft te 
maken met zwaarwegende belangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

Het beschermen tegen overstromingen en wateroverlast

Het veilig stellen van ons drinkwater

Het behoud van plant- en diersoorten (biodiversiteit)

De bescherming van zeldzame of unieke landschapskwaliteiten

gevaarlijke stoffen

Op het perceel Westeinde 142 is geen gebiedsspecifieke beleidskeuze van toepassing. Er 
zijn dus geen zwaarwegende belangen die dit initiatief beïnvloeden. 

2.2.3 Toetsing ontwikkelingsperspectief

Een ontwikkelingsperspectief schetst een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van 
functies en geeft aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. Het 

Het perceel Westeinde 142 ligt in het gebied waarvoor het ontwikkelingsperspectief Agrarisch 
ondernemen in het grootschalige landschap geldt. Zie voor een weergave hiervan 
onderstaand figuur. 

Kaart 3 .  Westeinde 142

Relevant gedeelte kaart Ontwikkelingsperspectieven 

Dit ontwikkelingsperspectief omvat de gebieden waar het ruimtelijk raamwerk van lanen, 
waterlopen, lintbebouwingen en bosstroken optimaal in harmonie zijn met deze 
schaalvergroting. Het omvat gebieden waar verdere modernisering en schaalvergroting van 
de landbouw in combinatie met verduurzaming ruimte krijgt. Die ruimte kan verdiend worden 
door te investeren in kwaliteitsvoorwaarden. Dit ontwikkelingsperspectief biedt ruimte aan 
concurrerende en innovatieve vormen van landbouw en aan opwekking van hernieuwbare 
energie. Initiatieven binnen dit ontwikkelingsperspectief mogen de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw niet beperken en moeten aansluiten bij 
bestaande bebouwing, weginfrastructuur en openbaar vervoer routes. 



6e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen Westeinde 142

De ruimtelijke kwaliteitsambitie is om voort te bouwen aan de kenmerkende structuren van de 
agrarische cultuurlandschappen. Daarnaast gelden ook de ambities zichtbaar en leefbaar 
mooi landschap, sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel, en continu en 
beleefbaar watersysteem.

Deze ontwikkeling aan het Westeinde 142 past binnen het ontwikkelingsperspectief in die zin 
dat het de agrarische bedrijvigheid in de omgeving niet belemmerd. Het perceel ligt tussen 
meerdere woonpercelen, waardoor de omzetting geen extra belemmeringen oplevert. Op 
geen enkele manier wordt verdere modernisering en schaalvergroting van de landbouw 
beperkt. 

2.2.4 Toetsing gebiedskenmerken

Op de Westeinde 142 zijn vier lagen van toepassing; de natuurlijke laag, de laag van het 
agrarisch cultuurgebied, de stedelijke laag en de laag van de beleving. 

2.2.4.1 Natuurlijke laag

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze 
vormen de basis voor het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van 
ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke 
kwaliteiten van de provincie weer beeldbepalend worden. Ook in steden en dorpen bij 
voorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en dorp. 

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Natuurlijke laag' aangeduid met het 
gebiedstype . 

Kaart 4. Westeinde 142

Figuur: Relevant deel atuurlijke laag

Op waterhuishoudkundige geïsoleerde plekken (waar regenwater wordt vastgehouden) 
ontwikkelde zich in het zandgebied op kleine en grote schaal hoogveen, en onder invloed van 
regenwater ontstonden veenmoerassen. Deze groeiden als een dikke spons van 
veenmossen steeds verder omhoog, los van het grondwater. De zure en voedselarme 
omstandigheden leidden tot natte slecht toegankelijke moerasgebieden, waar vrijwel geen 
boom kon groeien. De hoogveenrestanten worden gekenmerkt door een hoge waterkwaliteit, 

De ambitie is de hoogveenrestanten in stand te houden en op een aantal plekken het 
hoogveen opnieuw tot groei te brengen. De inzet is op de randen tussen de 
hoogveenrestanten en de hoogveenontginningsgebieden de hoogveenontginningsgebieden 
landschappelijk leesbaar te maken als ontgonnen deel van het oorspronkelijk veenlandschap. 
Zo ontstaat een samenhangend en leesbaar landschap in de hoogveengebieden en een 
overgang naar heide en schaalgraslanden eromheen.
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De norm is dat hoogveenrestanten een beschermende bestemmingsregeling krijgen, gericht 
op instandhouding van levend hoogveen, de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de 
natuurkwaliteit. de overige delen van de hoogveengebieden, de niet hoogveenrestanten, 
krijgen een beschermende bestemmingsregeling gericht op het behoud van het nog 
resterende veenpakket, waarop het waterpeil is afgestemd. Als ontwikkelingen plaatsvinden 
in de nabijheid van hoogveenrestanten, dan dragen deze bij aan verbetering van de 
hydrologie en, waar mogelijk, aan toename van natuurkwaliteit en het areaal levend 
hoogveen. 

In de buurt van het plangebied bevinden zich geen hoogveenrestanten. 

2.2.4.2 Laag van het agrarisch cultuurlandschap

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke 
omstandigheden en die benut. Hierbij hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. 
Wel zijn we ze in de loop van de tijd gaan waarderen om hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral 
herkenbaarheid, contrast en afwisseling worden gewaardeerd. De ambitie is gericht op het 
voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen door óf 
versterking óf behoud óf ontwikkeling of een combinatie hiervan.

De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' 
aangeduid met het gebiedstype . 

Kaart 5. Westeinde 142

Figuur: aag va

Het veenkoloniaal landschap kenmerkt zicht door grootschalige landschappen met een 
lineaire bebouwings-, verkavelings- en ontwateringsstructuur. Dit landschap is ontstaan door 
ontginning (turf) van de hoogveengebieden. Vanuit nieuwe linten en kanaaldorpen werd het 
hoogveen ontgonnen. Deze gronden werden vervolgens als akkerbouwgrond in gebruik 
genomen. Inmiddels heeft de melkveehouderij een groot deel van het gebied in gebruik. Het 
kanaaldorp is het karakteristieke dorpstype. In de boerderijbouw is herkenbaar dat het 
landschap mede gevormd is door de vestiging van ontginners

De ambitie is de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en kwaliteit van het veenkoloniale 
landschap te versterken. De opgave is om de moderne landbouw te koppelen aan nieuwe 
ontwikkelingen die gericht zijn op leefbaarheid en economische veerkracht. Daarmee kan het 
contrast tussen de grote open ruimtes en dichte zones versterkt worden. 
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De norm is dat het veenkoloniaal landschap een beschermende bestemmingsregeling krijgt 
die gericht is op instandhouding van de grote open ruimten, de vergezichten en het contrast 
tussen deze ruimten en bestaande verdichte zones (bebouwing en beplanting). Het 
bestaande stelsel van waterlopen, wegen en bebouwingslinten blijft of wordt daarbij 
gezichtsbepalend en is de plaats waar eventuele ontwikkelingen plaatsvinden. Als 
ontwikkelingen plaatsvinden dan dragen deze bij aan behoud en versterking van bijzondere 

De ontwikkeling op het perceel draagt bij aan het in stand houden van het kenmerkende 
veenkoloniale landschap. Om de bestemmingswijziging mogelijk te maken is een 
erfinrichtingsplan opgesteld, waarmee wordt aangesloten bij het agrarisch cultuurlandschap. 

De singel uit het erfinrichtingsplan versterkt de opstrekkende structuur van het veenkoloniale 
landschap. Het erf heeft verder een compacte structuur, waarmee het verschil tussen de 
open en de dichte ruimte wordt benadrukt. 

2.2.4.3 Stedelijke laag

De stedelijke laag is de laag van de steden, dorpen, verspreide bebouwing, wegen, 
spoorwegen en waterwegen. Het gaat in deze laag om de dynamiek van de steden en de 
grote infrastructurele verbindingen, maar ook om de rust van de dorpen en de landelijke 
wegen en paden. De ligging van een stad of dorp in het landschap, op een kruispunt van 
infrastructuur of in de nabijheid van grondstoffen speelt een belangrijke rol in het functioneren 
ervan. Efficiëntie en bereikbaarheid zijn belangrijke vestigingsfactoren, maar de kwaliteit, 
eigenheid en het onderscheidend vermogen van de regio is ook steeds belangrijker. De 
stedelijke leefwijze en cultuur waaiert meer en meer uit over het agrarisch cultuurlandschap. 
Burgers op getransformeerde boerenerven houden er een stedelijke leefwijze op na; weinig
(economische) binding met grond en landschap, genietend van de onafhankelijkheid op eigen 
erf. De ruimtelijke kwaliteitsambitie is om een brede waaier aan woon-, werk-, en mixmilieus 
te creëren: elk buurtschap, dorp en stad heeft zijn eigen kleur. Daarnaast ligt er de ambitie 
om het contrast tussen dynamische en luwe gebieden te versterken door het 
infrastructuurnetwerk. 

De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de ' aangeduid met het 
gebiedstype Omdat de kaartlaag slecht zichtbaar is in de viewer van 
de provincie Overijssel, is er geen uitsnede van opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing.

Verspreide bebouwing

De agrarische erven hebben van oudsher een hele sterke binden met het landschap. Door 
eenheid in handelen van boeren ontstonden er samenhangende landschappen, die nu nog 
steeds herkenbaar zijn. Bijzonder is dat elk landschap zijn eigen erftype heeft: de opbouw van 
erf, erfbebouwing, erfbeplantingen en relaties met de omliggende gronden zijn specifiek voor 

burgerwoningen met veelal een eigen, individueel karakter en eigen verhaal van ontstaan. 
Door transformatie van erven kan de samenhang tussen erf en landschap vervallen. De erven 
gaan binnen de landsschappelijke eenheid steeds meer verschillen.

De ambitie is om erven opnieuw te verbinden met het landschap en te verkennen als 
alternatief woon/werkmilieu. De erven die vrijkomen worden steeds groter. Soms is sloop een 
goede optie, maar hierdoor worden erven zo klein dat ze kunnen verdwijnen. Deze erven 
kunnen ook een anders gebruikt worden. Door voort te bouwen op de karakteristieken en 
kwaliteiten van de vaak eeuwenoude erven, ligt hier een kans om unieke, echt Overijsselse 
woon/werk-, recreatie- en zorgmilieus te ontwikkelen: sterk verbonden met de historie, het 
omliggende landschap en met veel ruimte voor individuele invulling. 

De norm is dat ontwikkeling van nieuwe erven bijdraagt aan het behoud en ontwikkeling van 
de ruimtelijke kwaliteit overeenkomstig de KGO. In de richtinggevende uitspraken staat dat 
ontwikkelingen die op erven plaatsvinden, bijdragen aan behoud en versterking van de 
kenmerkende erfstructuur en volumematen. Daarnaast blijft er een duidelijk onderscheid 
tussen voorkant en achterkant en vindt koppeling van het erf aan het landschap plaats. Bij 
transformatie van erven kan de ervenconsulent van het Oversticht adviseren over de 
ruimtelijke kwaliteit. 
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Informele en trage netwerk

vaarroutes) van de provincie, dat delen van het agrarisch cultuurlandschap en het natuurlijke 
laag toegankelijk en ervaarbaar maakt. De oude zandwegen en paden vormen het 
basisstramien. Van oudsher verbonden deze routes vaak de kernen met het ommeland en 
met elkaar. Doordat bepaalde schakels in dit netwerk in de loop van de tijd zijn verdwenen, is 
er sprake van onderbrekingen. De ambitie is om het verplaatsingsgedrag te verschuiven van 
auto naar fiets. Daarnaast ligt er de ambitie om de onderbrekingen op te heffen. Het fiets- en 
wandelpaden netwerk wordt op nieuw van de regio samengevoegd tot een compleet systeem. 
Verbinden van kernen met het buitengebied, ommetjes, gericht op het beleefbaar maken van 
de directe leefomgeving en het landschap en het verknopen van dit netwerk aan 
overstapplaatsen aan de hoofd- en regionale infrastructuur. De norm is om informele routes 
en netwerken in beeld te brengen en een beschermende bestemmingsregeling te geven. Bij 
ruimtelijke ontwikkelingen nabij zandwegen, wandel- en fietsroutes worden onderbrekingen in 
het netwerk voorkomen. In de richtinggevende uitspraken staat dat wanneer ontwikkelingen 
plaatsvinden in gebieden dichtbij de stad of dorp, dan dragen deze bij aan het behoud van het 
padennetwerk. Nieuwe mogelijkheden worden benut.

Er zijn geen ontbrekende schakels in het bestaande netwerk. Ook lijken er op historische 
kaarten geen verbindingen te bestaan die in de loop van de jaren zijn verdwenen. De oude 
eikenlaan aan de westzijde van het perceel is in haar originele vorm behouden gebleven. Er 
lijken rondom het perceel geen kansen te zijn om historische paden terug te brengen in het 
landschap. 

2.2.4.4 Laag van de beleving

Met de 'Natuurlijke laag', de 'Laag van het agrarische cultuurlandschap' en de 'Stedelijke laag' 
is het spectrum van de ruimtelijke kwaliteit nog niet compleet. In de 
komen de natuurlijke, functionele en sociale processen bij elkaar. Dit is de laag die gaat over 
de beleefbaarheid van ruimtelijke kwaliteit, identiteit en tijdsdiepte, van recreatieve 
gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen bij de waardering van de leefomgeving. 
De laag van de beleving is de laag van de verbinding en het netwerk. Het voegt kenmerken 
toe als landgoederen, recreatieparken, recreatieve routes maar benut ook vooral de kwaliteit 
van de andere drie lagen. Het maakt ze beleefbaar en tot een belevenis. De 
verblijfsrecreatiecomplexen, de attracties, de routes voor wandelen, fietsen en varen zijn een 
belangrijke economische factor geworden met een vergelijkbaar aandeel in de economie als 
de agrarische sector.

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de aangeduid met 
'Donkerte' 

Kaart 6. Westeinde 142

Figuur: 
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Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. De ambitie is de huidige 'donkere' gebieden, op
zijn minst zo donker te houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te 
maken. Dit betekent op praktisch niveau terughoudend zijn met verlichting van wegen, 
bedrijventerreinen e.d. en verkennen waar deze 's nachts uit kan of anders lichtbronnen 
selectiever richten. Structureel is het vrijwaren van donkere gebieden van verhoging van de 
dynamiek het perspectief. De ambitie is het rustige en onthaaste karakter te behouden, zodat 
passages van autosnelwegen en regionale wegen niet leiden tot stedelijke ontwikkeling aan 
eventuele op- en afritten. Bundeling van stedelijke functies en infrastructuur in de 'lichte' 
gebieden.

In de richtinggevende uitspraken staat dat in de donkere gebieden alleen minimaal 
noodzakelijk kunstlicht toegepast mag worden. Dit vereist het selectief inzetten en 'richten' 
van kunstlicht. Daarnaast vraagt het veel aandacht voor vermijden van onnodig kunstlicht bij 
ontwikkelingen in het buitengebied.

zal niet leiden tot een toename van 
de hoeveelheid kunstlicht in het buitengebied ten opzichte van de huidige situatie.

2.2.7 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

De ruimtelijke ontwikkeling in dit bestemmingsplan, is in overeenstemming met het provinciaal 
beleid uit de Omgevingsvisie en -verordening Overijssel.
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2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Structuurvisie Buitengebied Gemeente Dalfsen

Op de kaart van de Structuurvisie Buitengebied zijn grenzen aangegeven tussen de 
deelgebieden die misschien een bepaalde 'hardheid' suggereren. Overgangen tussen 
landschappen zijn in de praktijk echter vaak 'zacht' en niet of nauwelijks op een bepaalde 
perceel scheiding te begrenzen. 

Datzelfde geldt voor de beschrijving van de karakteristiek. Niet overal in een bepaald 
deelgebied zullen in dezelfde mate waarden en karakteristieken aanwezig zijn. Bij (aanvragen 
voor) ruimtelijke ontwikkelingen is dan ook altijd een verfijningslag nodig. Aanvragers mogen 
ervan uitgaan dat zal worden getoetst aan daadwerkelijk aanwezige waarden. 

Het perceel Westeinde 142 ligt in de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen in het 
. Zie kaart 7 voor een uitsnede uit de Structuurvisie Buitengebied 

Dalfsen.

Kaart 7. Westeinde 142

2.3.1.1 Karakteristiek (Landschap van de veentontginningen)

Het veenontginningenlandschap in het noorden van de gemeente Dalfsen is ontstaan na het 
ontginnen van het hoogveen dat zich uitstrekte tot in Drenthe. Het 
veenontginningenlandschap heeft een open en rationeel karakter. De verkaveling is meest 
blokvormig, wegen en waterlopen zijn recht en beplanting is beperkt tot (vaak eenzijdige) 
wegbeplanting. Door het dempen van de Dedemsvaart, de sterke groei van Nieuwleusen en 
de ruilverkavelingen in de landbouw is de van oudsher sterke noord-zuidgerichtheid in het 
gebied vertroebeld geraakt.

De basis van de ontginningen vormt het lint van Ruitenveen en Oosterveen. Dit lint heeft in 
tegenstelling tot het gebied rondom een besloten karakter. Het lint bestaat uit een 
aaneenschakeling van boerderijen op smalle percelen, voorzien van boomsingels op de 
perceelsgrenzen. De opstrekkende verkaveling (slagenverkaveling) biedt fraaie doorzichten 
naar het weidse achterland. 

De Dedemsvaart, nu grotendeels gedempt en alleen als weg nog aanwezig, is een 
belangrijke ontginningslijn in het noordelijk deel van het ontginningsgebied. De landbouw is 
de belangrijkste functie in het gebied. Het grondgebruik is voornamelijk grasland, maar her en 
der komen ook verspreid percelen met bouwland (maïs) en enkele (boom)kwekerijen voor. 
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2.3.1.2 Kernkwaliteit

Het veenontginningsgebied in de gemeente Dalfsen kenmerkt zich door enerzijds een 
grotendeels open en rationeel agrarisch landschap en anderzijds kleinschalige 
bebouwingslinten (Meele, Oosterveen en Ruitenveen) met een kenmerkende 
slagenverkaveling.

2.3.1.3 Ontwikkelingsrichting Wonen

Het veenontginningsgebied rond Nieuwleusen vormt een waardevol agrarisch 
productiegebied. De gemeente zet in op een versterking en uitbreiding van de economische 
functie van het gebied. Uitbreiding van de woonfunctie ligt dan ook niet voor de hand. De 
bestaande woningen worden echter gerespecteerd. 

In het kader van het VAB-beleid (inclusief Rood voor rood) kunnen wel nieuwe woningen 
worden gerealiseerd. Daarbij zal de gemeente wel afstemming zoeken met omringende 
functies om te voorkomen dat de landbouwkundige functie van het gebied wordt beperkt. In 
dit geval betreft het geen nieuwe woning, maar een functiewijziging van een reeds bestaande 
woning.

2.3.2 Landschapsontwikkelingsplan

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is een gemeentedekkende visie op de 
landschappelijke ontwikkeling van zeven verschillende deelgebieden. In het LOP is per 
deelgebied een beschrijving van het landschap gegeven. Het perceel Westeinde 142 ligt in 



6e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen Westeinde 142

Als onderdeel van de procedure heeft de initiatiefnemer een erfinrichtingsplan opgesteld. Zie 
kaart 8 voor het erfinrichtingsplan, welke als bijlage is toegevoegd.

Kaart 8. Erfinrichting Westeinde 142
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Hoofdstuk 3 Onderzoeken

3.1 Onderzoeken

In dit hoofdstuk worden alle ruimtelijk relevante omgevingsfactoren op een rij gezet en 
belangen afgewogen. De belangenafweging moet aantonen dat de betreffende ontwikkeling 
aan een goede ruimtelijke ordening voldoet. Daarbij wordt op het volgende ingegaan:

Archeologie;

Bodem;

Duurzaamheid;

Ecologie;

Externe veiligheid;

Milieuzonering;

Geluid;

Luchtkwaliteit;

Verkeerssituatie;

Water.

3.1.1 Archeologie

Volgens deze beleidskaart heeft het perceel Westeinde 142 deels een hoge archeologische 
verwachting (AWV categorie 5) en deels een lage archeologische verwachting (AWV 
categorie 8).

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning binnen gronden met een hoge 
archeologische verwachting, voor bouwwerken groter dan 2500 m2 en dieper dan 0,3 m -
maaiveld, moet een rapport overlegd worden waarin de aanwezigheid van archeologische 
waarden van de gronden die volgens de aanvraag verstoord zullen worden, naar oordeel van 
burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld. 

Omdat de aanvraag niet gepaard gaat met enige bouwwerkzaamheden of 
grondwerkzaamheden, is een archeologisch onderzoek in dit stadium niet nodig. 

Kaart 9. Westeinde 142

Figuur: relevant gedeelte archeologische beleidskaart gemeente Dalfsen

3.1.2 Bodemkwaliteit

Volgens de bodemkwaliteitskaart en het historisch onderzoek blijkt dat op en direct rondom 
de locatie geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Het perceel is al 
zeer geruime tijd in gebruik als horecagelegenheid. Het is de verwachting dat hierbij geen 
bodemvervuilende werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De bodemkwaliteit is naar 
verwachting geschikt voor de nieuwe functie en gebruik.
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3.1.3 Duurzaamheid

April 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het Beleidsplan duurzaamheid 2017 2025 
vastgesteld. In dit beleidsplan worden verbeterdoelen en concrete doelen gesteld. De ambitie 
is om een duurzaam leefbare gemeente te maken. Hiervoor zijn vier verbeterdoelen gesteld: 
meer lokale kracht, minder energiegebruik, meer duurzame energie en meer circulair. 

Het initiatief draagt bij aan een duurzamere gemeente. Herbestemming van het perceel wordt 
voldaan aan de woningvraag zonder dat er nieuwbouw nodig was. Hergebruik en inbreiding 
binnen bestaande bebouwing draagt bij aan een duurzamere en meer circulaire economie.

3.1.4 Ecologie

3.1.4.1 Natura 2000 gebieden

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een Beschermd 
natuurmonument. Het dichtstbijzijnde natuurbeschermingsgebied is het Natura 2000-gebied 
Uiterwaarden Zwarte Water & Vecht op een afstand van ca. 6,5 km van het plangebied. 
Gezien de relatief grote afstand van het plangebied tot het dichtstbijzijnde 
natuurbeschermingsgebied en de beperkte effectafstand van de ingreep, kan een aantasting 
van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied op voorhand worden 
uitgesloten. Verdere toetsing in de vorm van een verslechteringstoets of een passende 
beoordeling of het aanvragen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is 
niet aan de orde.

3.1.4.2 Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In de 
wijdere omgeving van het plangebied liggen enkele NNN-gebieden, waaronder de Vecht en 
enkele grotere bosgebieden langs de noordzijde van de Vecht onder Dalfsen. Aangezien het 
plangebied buiten het NNN ligt en van een fysieke aantasting van het NNN dus geen sprake 
is, kunnen opvallende effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden 
uitgesloten. Bovendien kent het splitsen van een woning slechts een zeer beperkte 
effectafstand en zal geen sprake zijn van een opvallende verstoring binnen het NNN. Verdere 

-

3.1.4.3 De Wet natuurbescherming

Op het erf vinden geen fysieke wijzigingen plaats. Omdat er niet wordt gebouwd of gesloopt 
wordt er niet verwacht dat er activiteiten plaatsvinden die de natuur verstoren. Omdat het plan 
slechts het herbestemming van een bestaande situatie betreft, is een QuickScan Flora & 
Fauna niet nodig.

De zorgplicht blijft echter wel van toepassing. Voor alle beschermde inheemse (ook de 
algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Flora- en faunawet een verbod op 
handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. Ook handelingen die een vaste 
rust- of verblijfplaats van beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. In de praktijk 
betekent dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen uitgevoerd 
mogen worden. De zorgplicht blijft, ongeacht de status van de soorten, wel van kracht.
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3.1.5 Externe veiligheid 

De ontwikkeling is getoetst aan het Externe Veiligheidsbeleid zoals aangegeven in het 
verzamelplan. Risicozonering rondom Westeinde 142 is hieronder aangegeven.

Kaart 10. Westeinde 142

Uitsnede gemeentelijke risicokaart Giskit viewer 2017 gem Dalfsen

3.1.5.1 Toetsing Risicobronnen

Toets aan risicokaart

Het plangebied ligt in het groene gebied. Dit betekent dat externe veiligheid geen rol speelt.

Conclusie

Het plangebied ligt zo ver af van de risicobronnen, zodat externe veiligheid geen rol speelt. 
Nader onderzoek is niet nodig.

3.1.6 Milieuzonering

In de omgeving van het perceel bevinden zich enkele agrarische bedrijven. Het 
dichtstbijzijnde agrarische bedrijf ligt op 100 meter afstand. Het perceel is omgeven door 

extra belemmeringen voor de agrarische bedrijven in de omgeving oplevert. 

In de omgeving van perceel Westeinde 142 zijn geen andere bedrijven gelegen. Het dichtst 
bijgelegen bedrijf is een autobedrijf op adres Westeinde 162 op 250 meter afstand

Bedrijven en milieuzonering vormen geen belemmering voor de bestemmingswijziging. 

3.1.6 Geluid

De Wet geluidhinder heeft als doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op 
basis van deze wet moet bij ruimtelijke ontwikkelingen aandacht worden besteed aan het 
aspect geluid. 

Het perceel Westeinde 142 ligt langs de N758 in het buitengebied tussen Dalfsen en 
Nieuwleusen. Deze weg heeft een doorgaande functie en wordt door zowel 
bestemmingsverkeer, landbouwverkeer als doorgaand verkeer gebruikt.
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De verwachte geluidsbelasting op de voorgevel bedraagt 63 dB, meer dan de wettelijke limiet. 
Daarom is advies gevraag aan de Omgevingsdienst, wat heeft geleid tot de onderstaande 
conclusie: 

De horeca bestemming biedt de mogelijkheid van maximaal één bedrijfswoning. Deze woning 
bevindt zich op 1e en 2e verdieping en is op deze beoordelingshoogte al belast met Lden 63 
dB. Wanneer het plan niet voorziet in een extra woning, is ten behoeve van de wijziging naar 
een woonbestemming voor wegverkeerslawaai geen toets aan grenswaarden Wet 
geluidhinder vereist en is er ook geen akoestisch onderzoek nodig. Het is een vrij groot pand. 
Wanneer in toekomst binnen deze woonbestemming wel een tweede woning wordt 
toegevoegd dan geldt daarvoor de voerkeursgrenswaarde Lden 48 dB en een maximaal 
verleenbare hogere waarde buitenstedelijk van Lden 53 dB. Dat is alleen mogelijk indien die 
woning aan de geluidsluwe achterzijde wordt geprojecteerd

3.1.7 Luchtkwaliteit

Het bestemmingsplan bevat . 
Geconcludeerd kan worden dat door de ontwikkeling, die in het onderhavige 
bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, de luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal 
verslechteren. Aan het bepaalde omtrent luchtkwaliteit wordt dan ook voldaan. 

3.1.8 Verkeerssituatie

In het plan wordt . Omdat er al een 
bedrijfswoning op het perceel is neemt het aantal bewoners niet toe. Het stopzetten van de 
horecafunctie leidt echter wel tot een aanzienlijke afname van het aantal verkeersbewegingen 
ten opzichte van de huidige situatie. De verkeersituatie wordt hierdoor verbeterd. 

3.1.9 Water

3.1.9.1 Watertoets

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.

3.1.9.2 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 Waterbeheerplan 2016 2021 van het Waterschap 

Drents Overijsselse Delta, het gemeentelijk rioleringsplan en het Waterplan van de gemeente 
Dalfsen.

3.1.9.3 Invloed op de waterhuishouding

Binnen het bestemmingsplan worden niet meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd. Er vindt 
geen toename van het verharde oppervlak plaats. Het plangebied bevindt zich niet binnen 
een beekdal, primair watergebied of een stedelijk watercorridor. 

Bij nieuwe bouwwerken is de minimale ontwateringsdiepte een belangrijk aandachtspunt. De 
minimale ontwateringsdiepte is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand 
(GHG) en het maaiveld. Voor de aanleghoogte van gebouwen (onderkant vloer begane 
grond) wordt een aanleghoogte van de vloer geadviseerd van minimaal 80 centimeter ten 
opzichte van de GHG. Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele 
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een 
geringere ontwateringsdiepte. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te 
voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil 
te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, 
parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een hoofdwatergang of watergang van 
het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De functie van deze watergang(en) moet te allen 
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tijde worden gegarandeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschermingszone van 
deze watergangen zoals in de Keur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
beschreven. Met betrekking tot deze watergangen gelden de binnen de Keur van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta opgenomen gebods- en verbodsbepalingen. Voor 
werkzaamheden binnen de beschermingszone moet een Watervergunning worden 
aangevraagd bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ten behoeve van het beheer en 
onderhoud geldt langs de watergang (vanaf de insteek) een obstakelvrije zone van 5 meter. 
Door middel van een Watervergunning kan hiervan worden afgeweken.

In de onderstaande tabel is kort de relevantie van de waterhuishoudkundige aspecten 
aangegeven. 

Waterhuishoudkundig 
aspect 

Relevantie Toelichting 

Riolering en afvalwaterketen Nee Woning moet een aansluiting 
hebben op het 
rioleringssysteem. 

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 V er is geen 
grondwateroverlast. 

Grondwaterkwaliteit N.v.t.  

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

Inrichting/beheer en 
onderhoud 

N.v.t. Het plangebied ligt op 10 
meter van een B watergang 
die beschermd worden door 
de Keur van het waterschap. 
De locatie bevindt zich binnen 
de beschermingszone. 
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3.1.9.4 Voorkeursbeleid hemel- en afvalwater

Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's geniet daarbij de 
voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel 
van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of infiltratiekratten een optie. Om wateroverlast te 
voorkomen moet een voorziening komen (infiltratie en/of berging) met als uitgangspunt een 
ontwerpeis van minimaal 20 mm per vierkante meter verhard oppervlak. 

De vuilwateraansluitingen van de nieuwe woningen moeten worden aangesloten op het 
rioolstelsel. 

3.1.9.5 Watertoetsproces

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is geïnformeerd over het plan met het invullen van 
de digitale watertoets. Het watertoetsresultaat betreft de . De 
bestemming en de grootte van het plan hebben geen negatieve invloed op de 
waterhuishouding en het waterschap geeft een positief wateradvies.

3.1.9.6 Overstromingsrisicoparagraaf

Volgens artikel 2.14.4 van de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel moet bij 
ontwikkelingen in overstroombaar gebied een overstromingsrisicoparagraaf in de toelichting 
bij een bestemmingsplan worden opgenomen. 

Onder overstroombaar gebied verstaan we gebieden die normaal gesproken niet onder water 
staan, maar kunnen overstromen (tijdelijk onder water staan) als gevolg van een extreme 
gebeurtenis. Het gaat zowel om buitendijkse gebieden die bij hoogwater overstromen 
(bijvoorbeeld uiterwaarden) als om de beschermde gebieden achter de dijk (binnendijkse 
gebieden) die alleen bij een calamiteit onder water komen te staan.

Volgens de viewer van de provincie Overijssel ligt het plangebied in overstroombaar gebied 
(zie kaart 11).

Bron: provincie Overijssel
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Risico-inventarisatie

Op de risicokaart komt het volgende kaartbeeld naar voren bij overstromingen met een kleine 
kans (1/1000 tot 1/10.000 jaar). Dit zijn de overstromingen vanuit het primaire systeem 
(bijvoorbeeld de Vecht) waar de dijken een strenge norm hebben. Voor de betreffende locatie 
wordt een maximale waterdiepte van minde dan 0,2 meter gevonden (zie kaart 12). Op de 
kaart van middelgrote kans (1/100 jaar) blijft de betreffende locatie droog. De risicokaart geeft 
geen tijd tot overstroming aan.

Kaart 12. Uitsnede IPO risicokaart

Bron: IPO risicokaart

Conclusie

In geval van overstroming zijn er geen belemmeringen om de beoogde ontwikkelingen op de 
locatie toe te staan. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Veiligheidsregio zijn op 
de hoogte gesteld van de ontwikkeling. Het bestemmingsplan maakt slechts een splitsing van 
een bestaande woning mogelijk. Gezien de kleine kans van overstroming en het feit dat het 
bestemmingsplan geen verblijfsfunctie voor kwetsbare groepen mogelijk maakt, is het niet 
nodig om maatregelen te nemen.
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Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de binnen het plangebieden voorkomende 
functies, zoals die in het voorgaande aan de orde zijn geweest, in het bestemmingsplan 
worden geregeld. Het betreft de uitgangspunten met betrekking tot de gewenste ruimtelijke 
structuur, de functionele structuur en de milieu-uitgangspunten. Tevens wordt aangegeven 
hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de bestemming.

4.2 Beschrijving gewenste situatie

Na herziening van het bestemmingsplan is aan de Westeinde 142 de bestemming Horeca
met de aanduidingen en omgezet in 'Wonen' met de 

en . Hiermee is de voormalige bedrijfswoning 
op het perceel dan omgezet in een normale woning, en is zijn de horeca-activiteiten 
stilgelegd. 

De woonbestemming wordt aangepast aan het erfinrichtingsplan van Groen Grijs van d.d. 30-
08-2019 (zie bijlage 1 van de ruimtelijke onderbouwing).
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Hoofdstuk 5 Economische Uitvoerbaarheid

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat ruimtelijke plannen economisch 
uitvoerbaar moeten zijn. De gemeente Dalfsen heeft een ontwikkelingsovereenkomst met de 
aanvrager gesloten, waarin is vastgelegd dat de kosten voor de procedure, de 
landschappelijke inpassing en eventuele kosten voor planschade volledig voor zijn rekening 
komen.

Het is niet nodig een exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal met een 
ontwikkelingsovereenkomst is geregeld. De economische uitvoerbaarheid van deze 
ontwikkeling is hiermee voldoende gegarandeerd.















































































































































Ruimtelijke Onderbouwing Leusener Es 2
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Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor deze ontwikkeling en de ligging en begrenzing van 
het gebied aangegeven. Verder wordt een opsomming van het geldende bestemmingsplan 
gegeven, die met het nieuwe verzamelbestemmingsplan binnen het plangebied komt te 
vervallen.

1.1 Beschrijving van de ontwikkeling

Initiatiefnemers willen aan de Leusener Es 2 een zogeheten meer-generatie woning 
realiseren. Ze zijn hier al enige tijd mee bezig, waarbij de benodigde vergunningen al zijn 
verleend. Om het project af te ronden moet de bestemming van het woning echter gewijzigd 

-
gewenste inwoonsituatie te realiseren moet

De schuur op het perceel wordt nu nog gebruikt voor een groothandel in bloemen en planten.
Als de huidige eigenaar (de (schoon-)vader van de initiatiefnemers met de groothandel stopt 
gebruiken initiatiefnemers het voor hun eigen bedrijf in tuin-/binnenhuisarchitectuur.

Omdat het plan niet past in het bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen, is een 
aanpa - nodig. 

Kaart 1.   Ligging van het perceel Leusener Es 2

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen



6e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen Leusener Es 2

1.2 Geldende bestemming

Het perceel ligt in het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen en heeft hierin de 
bestemming - Aan 
de zuidka -

Kaart 2. Huidige bestemming

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen

Om zowel de woonfunctie, als ook de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten een plek te 
geven wordt de bestemming van het 
gronden aan de oostzijde van het perceel, rondom de schuur, worden gewijzigd 
in categorie 1 & 2, met op de gehele bedrijfsbestemming de aanduiding

op de omliggende landbouwgrond. 

De aanduidingen die de archeologische waarden en de waterkering beschermen worden 
overgenomen uit het bestaande bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 2 Beleid

2.1 Rijksbeleid

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De basiskwaliteit van het gebied blijft gewaarborgd. Met een erfinrichtingsplan wordt het erf 
ingepast in de omgeving. Er zijn geen nadelige gevolgen voor de omgeving, de economie of 
de samenleving. Uiterlijk veranderd er weinig. De woning wordt uitgebreid, maar verder blijft 
de opstelling en het gebruik van het erf dezelfde. Het 6e Verzamelplan Buitengebied 
(bestemmingsplan) is in overeenstemming met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

2.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing bij een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Beoordeeld moet dan worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. 
Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk 
maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, 
of kon worden gerealiseerd. Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat bij functiewijzigingen moet 
worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige functiewijzing, dat 
toch gesproken kan worden van een nieuw stedelijke ontwikkeling. Daarbij moet ook het
ruimtebeslag betrokken worden.

In het plan wordt . 
Het hergebruiken van deze bestaande bebouwing betekent dat er elders geen extra
ruimtebeslag is door een nieuwe woning. Het bebouwde oppervlak neemt niet toe en er 
worden geen extra bouwmogelijkheden aan het perceel toegevoegd. Er is daardoor geen 
sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 3.1.6, tweede lid Bro.

2.2 Provinciaal beleid

2.2.1 Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om te bepalen of het initiatief bijdraagt aan de Provinciale ambities, wordt het initiatief 
getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel. In dit model staan de stappen 

Als de ontwikkeling wordt getoetst aan de Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie Overijssel ontstaat het volgende beeld.

2.2.2 Toetsing generieke beleidskeuzes

De generieke beleidskeuzes ge
ontwikkeling kan worden meegewerkt. Een deel van deze beleidskeuzes geldt voor heel 
Overijssel, een deel voor specifieke gebieden in Overijssel. Voor heel Overijssel geldt de 

Integraliteit, toekomstbestendigheid, 
concentratiebeleid, (boven)regionale afstemming en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik zijn 

2.2.2.1 Generieke beleidskeuzes

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten 
worden. De normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening
Overijssel 2017.

Dit bestemmingsplan maakt geen extra ruimtebeslag op de Groene Omgeving mogelijk. 
Artikel 2.1.3 Zui van de Omgevingsverordening is dan ook 
niet van toepassing. De ontwikkeling draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 
volgens de geldende gebiedskenmerken. 
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Daarnaast wordt de ontwikkeling in paragraaf 2.2 getoetst aan het Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie Overijssel, waar het ontwikkelingsperspectief en de vier-lagenbenadering 
onderdeel van uitmaken. Dit alles maakt dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd en daar 
waar kan versterkt wordt, overeenkomstig artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit van de
Omgevingsverordening.

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is daarnaast een belangrijk instrument van de 

opgave is de kwaliteitsimpuls maar in beperkte mate van toepassing, omdat er geen extra 
ruimtebeslag op de Groene Omgeving wordt gelegd. Dat betekent dat er een basisinvestering 
in ruimtelijke kwaliteit volgens de geldende gebiedskenmerken nodig is. Het erfinrichtingsplan 
van de initiatiefnemers (bijlage 1) voorzien hierin. De ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van de 
omgeving blijft behouden en wordt verbeterd.

De
het buitengebied gemeente Da De investeringen in de 
ruimtelijke kwaliteit staan in verhouding tot de geboden ontwikkelingsmogelijkheden. Bij het 

bestaande bebouwing wordt voorkomen dat er elders beslag wordt gelegd op de ruimte. 

2.2.2.2 Gebiedsspecifieke beleidskeuzes

Voor specifieke gebieden in Overijssel geldt dat niet alle initiatieven mogelijk zijn. Dit heeft te 
maken met zwaarwegende belangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

Het beschermen tegen overstromingen en wateroverlast

Het veilig stellen van ons drinkwater

Het behoud van plant- en diersoorten (biodiversiteit)

De bescherming van zeldzame of unieke landschapskwaliteiten

Op het perceel Leusener Es 2 is geen gebiedsspecifieke beleidskeuze van toepassing. Er zijn 
dus geen zwaarwegende belangen die dit initiatief beïnvloeden. 

2.2.3 Toetsing ontwikkelingsperspectief

Een ontwikkelingsperspectief schetst een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van 
functies en geeft aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. Het 

Het perceel Leusener Es 2 ligt in het gebied waarvoor het ontwikkelings Wonen 
en werken in het kleinschalige mixlandschap geldt. Zie voor een weergave hiervan 
onderstaand figuur. 

Kaart 3 .  Leusener Es 2

Relevant gedeelte kaart Ontwikkelingsperspectieven 
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Dit ontwikkelingsperspectief richt zich op het in harmonie met elkaar ontwikkelen van de 
diverse functies van het buitengebied. Het geeft ruimte aan de landbouw, maar tegelijkertijd 
biedt het ook ruimte voor landschapsontwikkeling, natuur, cultuurhistorie, recreatie, wonen en 
de overige bedrijvigheid. Schaalvergroting in de landbouw en opwekking van hernieuwbare 
energie krijgen ruimte, onder de voorwaarde van zorgvuldige inpassing in het kleinschalige 
landschap. Ruimte kan verdiend worden door te investeren in kwaliteitsvoorwaarden. Ook 
verbreding van economische activiteiten op het erf, bijvoorbeeld met zorg, recreatie of 
landwinkels, krijgt de ruimte. Daar waar de ontwikkelruimte voor agrarische bedrijven beperkt 
is, liggen ontwikkelkansen voor andere vormen van bedrijvigheid.

De ruimtelijke kwaliteitsambitie is om voort te bouwen aan de kenmerkende structuren van de 
agrarische cultuurlandschappen. Daarnaast gelden ook de ambities zichtbaar en leefbaar 
mooi landschap, sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel, en continu en 
beleefbaar watersysteem.

De ontwikkeling aan Leusener Es 2 past binnen het ontwikkelingsperspectief. Op het erf 
wordt in de nieuwe situatie gewoond en gewerkt, terwijl dit geen invloed heeft op het 
omliggende waardevolle essenlandschap. De agrarische bedrijven en andere functies in de 
omgeving worden niet belemmerd. Bij het inrichten van het wordt aangesloten bij het 
essenlandschap.

2.2.4 Toetsing gebiedskenmerken

Op de Leusener Es 2 zijn vier lagen van toepassing; de natuurlijke laag, de laag van het 
agrarisch cultuurgebied, de stedelijke laag en de laag van de beleving. 

2.2.4.1 Natuurlijke laag

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze 
vormen de basis voor het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van 
ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke 
kwaliteiten van de provincie weer beeldbepalend worden. Ook in steden en dorpen bij 
voorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en dorp. 

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Natuurlijke laag' aangeduid met het 
gebiedstype 'Dekzandvlakte en ruggen'. 

Kaart 4. Leusener Es 2

Figuur: Relevant deel atuurlijke laag

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.
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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 hoogte verschillen en het watersysteem. Verder is bij 
ontwikkelingen de (strekkings-)richting van het landschap, gevormd door de afwisseling van 
beekdalen en ruggen, het uitgangspunt.

Het perceel ligt op de rand van een dekzandrug. Hierdoor ligt het op een wat hoger gelegen 
stuk land dan de omliggende percelen. De hoofdlijnen van het huidige reliëf veranderen niet 
door de ontwikkeling. 

2.2.4.2 Laag van het agrarisch cultuurlandschap

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke 
omstandigheden en die benut. Hierbij hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. 
Wel zijn we ze in de loop van de tijd gaan waarderen om hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral 
herkenbaarheid, contrast en afwisseling worden gewaardeerd. De ambitie is gericht op het 
voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen door óf 
versterking óf behoud óf ontwikkeling of een combinatie hiervan.

De locaties zijn op de gebiedskenmerkenkaart de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' 

Kaart 5. Leusener Es 2

Figuur: Relevant aag va

Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van essen, flanken, lager 
gelegen maten en fliergronden, (voormalige) heidevelden en kenmerkende bebouwing rond 
de es. Het landschap is geordend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude 
akkercomplexen die op de hogere dekzandkoppen en flanken van stuwwallen werden 
aangelegd. Eeuwenlange bemesting heeft geleid tot een karakteristiek reliëf met soms hoge 
stijlranden. Het landschapsbeeld is afwisselend en contrastrijk, volgend aan de organische 
patronen van het natuurlijke landschap. Typerend zijn de losse hoeven rond de es en de 
esdorpen met karakteristieke boerderijen en herkenbaar dorpssilhouet met vaak de kerktoren 
als markant element. Burgererven hebben door de jaren heen het karakter van het landelijk 
gebied verandert richting een mix van wonen en werken. Nieuwbouw ontneemt soms het 
zicht op de es of, vanaf de es op het dorp. 
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De ambitie is het behouden van de es als ruimtelijke eenheid en het versterken van de 
contrasten tussen de verschillende landschapsonderdelen: grote open maat van de essen, 
het mozaïek van de flank van de es, de open beekdalen en vroegere heidevelden. De 
samenhang hiertussen krijgt opnieuw vorm en inhoud door accentuering van de verschillende 
overgangen. De flank van de es biedt eventueel ruimte voor ontwikkelingen, mits de 
karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt. 

De norm is dat essen een beschermende bestemmingsregeling krijgen, gericht op 
instandhouding van de karakteristieke openheid, de huidige bodemkwaliteit en het huidige 
reliëf. Op de flanken krijgen de kleinschalige landschapselementen een beschermende 
bestemmingsregeling. De richtingbepalende uitspraak geeft aan als ontwikkelingen plaats 
vinden in het essenlandschap, dan krijgen deze in de flanken een plaats, met respect voor en 
bijdragend aan de aanwezige bebouwingsstructuren (lint, erf) en versterking van het 
landschappelijk raamwerk. 

Het perceel ligt aan de rand van de Oud Leusener Es. Toch is er van het hoogteverschil in 
het landschap weinig te zien. Het perceel is omringd door begroeiing waardoor er geen lange 
zichtlijnen zijn. Deze begroeiing bevindt zich langs de gehele rand van de es. Het is hierdoor 
moeilijk om de bestaande hoogteverschillen in het landschap terug te brengen. 

2.2.4.3 Stedelijke laag

De stedelijke laag is de laag van de steden, dorpen, verspreide bebouwing, wegen, 
spoorwegen en waterwegen. Het gaat in deze laag om de dynamiek van de steden en de 
grote infrastructurele verbindingen, maar ook om de rust van de dorpen en de landelijke 
wegen en paden. De ligging van een stad of dorp in het landschap, op een kruispunt van 
infrastructuur of in de nabijheid van grondstoffen speelt een belangrijke rol in het functioneren 
ervan. Efficiëntie en bereikbaarheid zijn belangrijke vestigingsfactoren, maar de kwaliteit, 
eigenheid en het onderscheidend vermogen van de regio is ook steeds belangrijker. De 
stedelijke leefwijze en cultuur waaiert meer en meer uit over het agrarisch cultuurlandschap. 
Burgers op getransformeerde boerenerven houden er een stedelijke leefwijze op na; weinig
(economische) binding met grond en landschap, genietend van de onafhankelijkheid op eigen 
erf. De ruimtelijke kwaliteitsambitie is om een brede waaier aan woon-, werk-, en mixmilieus 
te creëren: elk buurtschap, dorp en stad heeft zijn eigen kleur. Daarnaast ligt er de ambitie 
om het contrast tussen dynamische en luwe gebieden te versterken door het 
infrastructuurnetwerk. 

De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de ' aangeduid met het 
gebiedstype Omdat de kaart laag slecht zichtbaar is in de viewer van 
de provincie Overijssel, is er geen uitsnede van opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing.

Verspreide bebouwing

De agrarische erven hebben van oudsher een hele sterke binden met het landschap. Door 
eenheid in handelen van boeren ontstonden er samenhangende landschappen, die nu nog 
steeds herkenbaar zijn. Bijzonder is dat elk landschap zijn eigen erf type heeft: de opbouw 
van erf, erfbebouwing, erfbeplantingen en relaties met de omliggende gronden zijn specifiek 
voor het betreffende landschapstype. Naast erven kent het buitengebied los
burgerwoningen met veelal een eigen, individueel karakter en eigen verhaal van ontstaan. 
Door transformatie van erven kan de samenhang tussen erf en landschap vervallen. De erven 
gaan binnen de landsschappelijke eenheid steeds meer verschillen.

De ambitie is om erven opnieuw te verbinden met het landschap en te verkennen als 
alternatief woon/werkmilieu. De erven die vrijkomen worden steeds groter. Soms is sloop een 
goede optie, maar hierdoor worden erven zo klein dat ze kunnen verdwijnen. Deze erven 
kunnen ook een anders gebruikt worden. Door voort te bouwen op de karakteristieken en 
kwaliteiten van de vaak eeuwenoude erven, ligt hier een kans om unieke, echt Overijsselse 
woon/werk-, recreatie- en zorgmilieus te ontwikkelen: sterk verbonden met de historie, het 
omliggende landschap en met veel ruimte voor individuele invulling. 
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De norm is dat ontwikkeling van nieuwe erven bijdraagt aan het behoud en ontwikkeling van 
de ruimtelijke kwaliteit overeenkomstig de KGO. In de richtinggevende uitspraken staat dat 
ontwikkelingen die op erven plaatsvinden, bijdragen aan behoud en versterking van de 
kenmerkende erfstructuur en volumematen. Daarnaast blijft er een duidelijk onderscheid 
tussen voorkant en achterkant en vindt koppeling van het erf aan het landschap plaats. 

Informele en trage netwerk

vaarroutes) van de provincie, dat delen van het agrarisch cultuurlandschap en het natuurlijke 
laag toegankelijk en ervaarbaar maakt. De oude zandwegen en paden vormen het 
basisstramien. Van oudsher verbonden deze routes vaak de kernen met het ommeland en 
met elkaar. Doordat bepaalde schakels in dit netwerk in de loop van de tijd zijn verdwenen, is 
er sprake van onderbrekingen. 

De ambitie is om het verplaatsingsgedrag te verschuiven van auto naar fiets. Daarnaast ligt er 
de ambitie om de onderbrekingen op te heffen. Het fiets- en wandelpaden netwerk wordt op 
nieuw van de regio samengevoegd tot een compleet systeem. Verbinden van kernen met het 
buitengebied, ommetjes, gericht op het beleefbaar maken van de directe leefomgeving en het 
landschap en het verknopen van dit netwerk aan overstapplaatsen aan de hoofd- en 
regionale infrastructuur. 

De norm is om informele routes en netwerken in beeld te brengen en een beschermende 
bestemmingsregeling te geven. Bij ruimtelijke ontwikkelingen nabij zandwegen, wandel- en 
fietsroutes worden onderbrekingen in het netwerk voorkomen. In de richtinggevende 
uitspraken staat dat wanneer ontwikkelingen plaatsvinden in gebieden dichtbij de stad of 
dorp, dan dragen deze bij aan het behoud van het padennetwerk. Nieuwe mogelijkheden 
worden benut.

Het lokale netwerk in de omgeving van het perceel heeft geen ontbrekende schakels. Op 
historische kaarten zijn enkele verdwenen paden te vinden, maar deze leidden slechts naar 
een paar weilanden. Het herstellen van deze oude verbindingen heeft niet veel toegevoegde 
waarde. 

2.2.4.4 Laag van de beleving

Met de 'Natuurlijke laag', de 'Laag van het agrarische cultuurlandschap' en de 'Stedelijke laag' 

komen de natuurlijke, functionele en sociale processen bij elkaar. Dit is de laag die gaat over 
de beleefbaarheid van ruimtelijke kwaliteit, identiteit en tijdsdiepte, van recreatieve 
gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen bij de waardering van de leefomgeving. 
De laag van de beleving is de laag van de verbinding en het netwerk. Het voegt kenmerken 
toe als landgoederen, recreatieparken, recreatieve routes maar benut ook vooral de kwaliteit 
van de andere drie lagen. Het maakt ze beleefbaar en tot een belevenis. De 
verblijfsrecreatiecomplexen, de attracties, de routes voor wandelen, fietsen en varen zijn een 
belangrijke economische factor geworden met een vergelijkbaar aandeel in de economie als 
de agrarische sector 
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Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de aangeduid met 
'Donkerte' 

Kaart 6. Leusener Es 2

Figuur: 

Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. De ambitie is de huidige 'donkere' gebieden, op 
zijn minst zo donker te houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te 
maken. Dit betekent op praktisch niveau terughoudend zijn met verlichting van wegen, 
bedrijventerreinen e.d. en verkennen waar deze 's nachts uit kan of anders lichtbronnen 
selectiever richten. Structureel is het vrijwaren van donkere gebieden van verhoging van de 
dynamiek het perspectief. De ambitie is het rustige en onthaaste karakter te behouden, zodat 
passages van autosnelwegen en regionale wegen niet leiden tot stedelijke ontwikkeling aan 
eventuele op- en afritten. Bundeling van stedelijke functies en infrastructuur in de 'lichte' 
gebieden.

In de richtinggevende uitspraken staat dat in de donkere gebieden alleen minimaal 
noodzakelijk kunstlicht toegepast mag worden. Dit vereist het selectief inzetten en 'richten' 
van kunstlicht. Daarnaast vraagt het veel aandacht voor vermijden van onnodig kunstlicht bij 
ontwikkelingen in het buitengebied.

In het erfinrichtingsplan wordt rekening gehouden met donkerte. Er wordt als onderdeel van 
het plan geen extra buitenverlichting aangebracht op het erf. De verlichting op het erf wordt 
selectief ingezet en zoveel mogelijk naar beneden gericht. Hiermee wordt donkerte in het 
buitengebied zoveel mogelijk behouden. 

2.2.5 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

De ruimtelijke ontwikkeling in dit bestemmingsplan, is in overeenstemming met het provinciaal 
beleid uit de Omgevingsvisie en -verordening Overijssel.

2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Structuurvisie Buitengebied Gemeente Dalfsen

Op de kaart van de Structuurvisie Buitengebied zijn grenzen aangegeven tussen de 
deelgebieden die misschien een bepaalde 'hardheid' suggereren. Overgangen tussen 
landschappen zijn in de praktijk echter vaak 'zacht' en niet of nauwelijks op een bepaalde 
perceelsscheiding te begrenzen. 

Datzelfde geldt voor de beschrijving van de karakteristiek. Niet overal in een bepaald 
deelgebied zullen in dezelfde mate waarden en karakteristieken aanwezig zijn. Bij (aanvragen 
voor) ruimtelijke ontwikkelingen is dan ook altijd een verfijningslag nodig. Aanvragers mogen 
ervan uitgaan dat zal worden getoetst aan daadwerkelijk aanwezige waarden. 

Het perceel Leusener Es 2 ligt in de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen in het 
Essenlandschap. Zie kaart 7 voor een uitsnede uit de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen.
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Kaart 7. Leusener Es 2

2.3.1.1 Karakteristiek Essenlandschap

Vanwege de gunstige ligging en bodemgesteldheid is het essenlandschap een al eeuwenoud 
cultuurlandschap. Op de dekzandruggen en hogere rivierduinen rond de Vecht vond de 
eerste bewoning plaats. Men woonde rond gezamenlijke akkers (de es) die door continue 
ophoging met mest hun karakteristieke bolle vorm kregen met soms scherpe steilranden. 

De meeste en oudste bebouwing ligt op de flanken van de es. De dorpen en de boerenerven 
liggen op een natuurlijke wijze in het landschap. Vaak zijn de overgangen tussen dorp en 
omgeving of erf en buitengebied niet scherp, maar lopen beide op een logische wijze in 
elkaar over. Erven kennen een rafelig silhouet van bebouwing en boomgroepen. Op de 
overgangen naar de Vecht liggen enkele landhuizen.

De variatie aan landschapselementen (bosjes, wegbeplanting, erfbeplanting, beplantingen 
langs esranden en op perceelsgrenzen) geeft het landschap een aangename en attractieve 
afwisseling. Doordat de wegen de natuurlijke lijnen van het landschap volgen, is een 
organisch en kronkelend wegenpatroon ontstaan vanuit de dorpen. Er zijn nog oude 
zandpaden aanwezig.

Vanwege de afwisseling en kleinschaligheid met als bonus een ligging bij de Vecht heeft het 
gebied grote recreatieve aantrekkingskracht. Er zijn dan ook meerdere 
verblijfsaccommodaties te vinden en diverse fiets- en wandelroutes. De landbouw speelt een 
rol als beheerder van het landschap. Het buiten wonen is in dit deelgebied veel voorkomend.

2.3.1.2 Kernkwaliteit

Het essenlandschap wordt gekenmerkt door aangename kleinschaligheid, een veelheid aan 
functies en een fraaie landschappelijke afwisseling van open en besloten delen, microreliëf, 
historische boerderijen en vele (verschillende) landschapselementen.

2.3.1.3 Ontwikkelingsrichting Wonen

Het essenlandschap is geliefd als plek om te wonen. In de vorm van bestaand VAB-beleid en 
de Sloop voor kansen-regeling bestaan beleidsmatig de mogelijkheden om de woonfunctie te 
versterken bij vrijkomende agrarische bebouwing. Buiten deze regelingen zin nieuwe 
woningen uitsluitend toegestaan in het kader van landschapsontwikkeling. De gemeente zal 
deze landschappelijke meerwaarde nadrukkelijk toetsen om ongewenste verstening van het 
essenlandschap te voorkomen.

2.3.2 Landschapsontwikkelingsplan

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is een gemeentedekkende visie op de 
landschappelijke ontwikkeling van zeven verschillende deelgebieden. In het LOP is per 
deelgebied een beschrijving van het landschap gegeven. Het perceel Leusener Es 2 ligt in 
het deelgebied



6e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen Leusener Es 2

Als onderdeel van de procedure heeft de initiatiefnemer een erfinrichtingsplan opgesteld. Zie 
kaart 8 voor het erfinrichtingsplan, die als bijlage 1 is toegevoegd.

Kaart 8. Erfinrichting Leusener Es 2
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Hoofdstuk 3 Onderzoeken

3.1 Onderzoeken

In dit hoofdstuk worden alle ruimtelijk relevante omgevingsfactoren op een rij gezet en 
belangen afgewogen. De belangenafweging moet aantonen dat de betreffende ontwikkeling 
aan een goede ruimtelijke ordening voldoet. Daarbij wordt op het volgende ingegaan:

Archeologie;

Bodem;

Duurzaamheid;

Ecologie;

Externe veiligheid;

Milieuzonering;

Geluid;

Luchtkwaliteit;

Verkeerssituatie;

Water.

3.1.1 Archeologie

Volgens deze beleidskaart heeft het perceel Leusener Es 2 een hoge archeologische 
verwachting (Waarde archeologie 1).

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning, voor bouwwerkzaamheden groter dan 0 m2 
en dieper dan 0,3 m - maaiveld, moet een rapport overlegd worden waarin de aanwezigheid 
van archeologische waarden van de gronden die volgens de aanvraag verstoord zullen 
worden, naar oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld. 

Omdat de aanvraag niet gaat om bouwwerkzaamheden groter dan 0 m2, is een dergelijk 
rapport niet noodzakelijk. De wijziging is puur planologisch, het plan bevat geen fysieke 
bouwwerkzaamheden.

Kaart 9. Leusener Es 2

Figuur: relevant gedeelte archeologische beleidskaart gemeente Dalfsen

3.1.2 Bodemkwaliteit

Volgens de bodemkwaliteitskaart en het historisch onderzoek blijkt dat op en direct rondom 
de locatie geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. De bodemkwaliteit is 
naar verwachting geschikt voor de deels nieuwe functie en de deels voorzetting van het 
huidige gebruik.
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3.1.3 Duurzaamheid

In april 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het Beleidsplan duurzaamheid 2017 2025 
vastgesteld. In dit beleidsplan worden verbeterdoelen en concrete doelen gesteld. De ambitie 
is om van Dalfsen een duurzaam leefbare gemeente te maken. Hiervoor zijn vier 
verbeterdoelen gesteld: meer lokale kracht, minder energiegebruik, meer duurzame energie 
en meer circulair. 

Met de voorgestelde ontwikkeling wordt bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling van het 
buitengebied. Een agrarisch perceel krijgt een nieuwe gebruiksfunctie waardoor het platteland 
wordt versterkt. In de bestaande bedrijfswoning wordt een meer-generatiewoning 
gerealiseerd, waardoor voldaan kan worden aan een woonbehoefte zonder dat hier een 
volledig nieuwe woning voor gerealiseerd hoeft te worden. Deze woonvorm sluit goed aan bij 
de toekomstige woonbehoeftes. 

3.1.4 Ecologie

3.1.4.1 Natura 2000 gebieden

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een Beschermd
natuurmonument. Het dichtstbijzijnde natuurbeschermingsgebied is het Natura 2000-gebied 
Vecht- en Beneden-Reggegebied op een afstand van ca. 7,5 km van het plangebied. Gezien 
de relatief grote afstand van het plangebied tot het dichtstbijzijnde natuurbeschermingsgebied 
en de beperkte effectafstand van de ingreep, kan een aantasting van de instand-
houdingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied op voorhand worden uitgesloten. Verdere 
toetsing in de vorm van een verslechteringstoets of een passende beoordeling of het 
aanvragen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is niet aan de orde.

3.1.4.2 Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In de 
wijdere omgeving van het plangebied liggen enkele NNN-gebieden, waaronder de Vecht en 
enkele grotere bosgebieden langs de noordzijde van de Vecht onder Dalfsen. Aangezien het 
plangebied buiten het NNN ligt en van een fysieke aantasting van het NNN dus geen sprake 
is, kunnen opvallende effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden 
uitgesloten. Bovendien kent de ingreep slechts een beperkte effectafstand en zal geen sprake 
zijn van een opvallende verstoring binnen het NNN. Verdere toetsing in de vorm van een 

-

3.1.4.3 De Wet natuurbescherming

Op het erf vinden geen fysieke wijzigingen plaats. Omdat er slechts een kleine verbouwing 
van de bestaande woning plaats vindt, waarvoor al een omgevingsvergunning is verleend, 
maar niet wordt gesloopt, zijn geen aantastingen van aanwezige natuurwaarden te 
verwachten. Omdat het plan slechts het planologisch wijzigen van de bestemming betreft, is 
een QuickScan Flora & Fauna niet nodig.

De zorgplicht blijft echter wel van toepassing. Voor alle beschermde inheemse (ook de 
algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Flora- en faunawet een verbod op 
handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. Ook handelingen die een vaste 
rust- of verblijfplaats van beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. In de praktijk 
betekent dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen uitgevoerd 
mogen worden. De zorgplicht blijft, ongeacht de status van de soorten, wel van kracht.
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3.1.5 Externe veiligheid 

De ontwikkeling is getoetst aan het Externe Veiligheidsbeleid zoals aangegeven in het 
verzamelplan. Risicozonering rondom Leusener Es 2 is hieronder aangegeven.

Kaart 10. Leusener Es 2

Uitsnede gemeentelijke risicokaart Giskit viewer 2017 gem Dalfsen

3.1.5.1 Toetsing Risicobronnen

Toets aan risicokaart

Het plangebied ligt in het groene gebied. Dit betekent dat externe veiligheid geen rol speelt.

Conclusie

Het plangebied ligt zo ver af van de risicobronnen, zodat externe veiligheid geen rol speelt. 
Nader onderzoek is niet nodig.

3.1.6 Milieuzonering

In de naaste omgeving van de Leusener Es 2 is de afstand tot het meest nabij gelegen 
agrarisch bedrijf 188 meter. Door de grote afstand is de wijziging van een deel van het 
perceel naar Wonen, geen belemmering voor de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven in 
de naaste omgeving. Ook leveren deze bedrijven geen belemmering op voor het wonen op 
het perceel. 

De huidige schuur naast de woning krijgt een bedrijfsbestemming, vanwege de groothandel in 
bloemen en potplanten die daarin gevestigd is. De bedrijvigheid is daarmee voor de toekomst 
beperkt bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. De eigenaar, 
(schoon-)vader van de initiatiefnemers is nu 62 jaar en wil nog een aantal jaren zijn bedrijf 
voortzetten. Hij woont dan samen met zijn zoon en schoondochter in de huidige
bedrijfswoning. Als hij stopt, gaat de schoondochter met haar bedrijf in de schuur. Zij is tuin-
/interieurarchitect. Het huidige bedrijf wordt dus over een paar jaar beëindigd. 

edrijfswoning 
- Op papier verandert de 

situatie, in de praktijk verandert er niets. De afstand tussen de woning en de schuur blijft 
dezelfde, de werkzaamheden in de schuur blijven dezelfde en wordt op termijn minder. De 
huidige eigenaren blijven op het perceel wonen en gebruiken zowel de woning als de schuur. 
De aard van de huidige werkzaamheden is al niet belastend. Behalve wat opslag naast de 
schuur, richting de erfgrens, worden alle werkzaamheden in de schuur gedaan. Om die reden 
kan worden volstaan met de huidige afstand van 10 meter tussen de woning en de schuur.  
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3.1.6 Geluid

De Wet geluidhinder heeft als doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op 
basis van deze wet moet bij ruimtelijke ontwikkelingen aandacht worden besteed aan het 
aspect geluid. 

Het perceel Leusener Es 2 ligt langs een smalle onverharde landbouwweg in het 
buitengebied onder Oudleusen. Deze weg heeft geen doorgaande functie en wordt slechts 
door bestemmingsverkeer en landbouwverkeer gebruikt. Het verwachtte 
verkeersgeluidsniveau is minder dan 48dB. Dit ligt onder het wettelijk maximum niveau. 

Het bestemmingsplan ondervindt geen belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder.

3.1.7 Luchtkwaliteit

De ontwikkeling betreft het (deels) wijzigen van de bestemming naar Wonen. Geconcludeerd 
kan worden dat door de ontwikkeling, die in het onderhavige bestemmingsplan mogelijk wordt 
gemaakt, de luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal verslechteren. Aan het bepaalde 
omtrent luchtkwaliteit wordt dan ook voldaan. 

3.1.8 Verkeerssituatie

Hierbij wordt gekeken naar de ontsluiting van de percelen en het parkeren van bewoners en 
bezoekers. Op het perceel wordt de bestemming (deels) gewijzigd naar Wonen. De 
bedrijfsactiviteiten op het perceel worden voorlopig voortgezet. Het perceel heeft momenteel 
al voldoende parkeerplaatsen. De bestemmingswijziging leidt tot verwachting niet tot extra 
verkeersbewegingen van en naar het perceel. Met deze ontwikkeling zal de verkeerssituatie 
niet wijzigen.

3.1.9 Water

3.1.9.1 Watertoets

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.

3.1.9.2 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 Waterbeheerplan 2016 2021 van het Waterschap 

Drents Overijsselse Delta, het gemeentelijk rioleringsplan en het Waterplan van de gemeente 
Dalfsen.
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3.1.9.3 Invloed op de waterhuishouding

Binnen het bestemmingsplan worden geen wooneenheden gerealiseerd. Er vindt geen 
toename van het verharde oppervlak plaats. Het plangebied bevindt zich niet binnen een 
beekdal, primair watergebied of een stedelijk watercorridor. 

Bij nieuwe bouwwerken is de minimale ontwateringsdiepte een belangrijk aandachtspunt. De 
minimale ontwateringsdiepte is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand 
(GHG) en het maaiveld. Voor de aanleghoogte van gebouwen (onderkant vloer begane 
grond) wordt een aanleghoogte van de vloer geadviseerd van minimaal 80 centimeter ten 
opzichte van de GHG. Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele 
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een 
geringere ontwateringsdiepte. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te 
voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil 
te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, 
parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

Binnen het plangebied ligt een primaire en/of regionale waterkering die op de Legger van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta is opgenomen. De functie / stabiliteit van deze 
waterkering moet te allen tijde worden gegarandeerd. Binnen de Keur van het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta worden eisen gesteld met betrekking tot werkzaamheden binnen de 
(buiten)beschermingszone van de waterkering. Voor werkzaamheden binnen de 
(buiten)beschermingszone van de waterkering is een Watervergunning op grond van de Keur 
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta noodzakelijk. Indien een Watervergunning 
noodzakelijk is, wordt deze (na eventueel nader overleg) aangevraagd bij het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta. 

Conform het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) krijgen de gronden waarop 
een primaire waterkering l -
de teen van de waterkeringen). De gronden die deel uitmaken van de 
buitenbeschermingszone van de primaire waterkering krijgen de gebiedsaanduiding 

it de teen van de waterkering).

-

Het rioleringssysteem grenzend aan het plangebied bestaat uit een drukrioleringssysteem 
met een beperkte capaciteit waarop alleen afvalwater van huishoudelijke aard of 
bedrijfsafvalwater (bijvoorbeeld wasplaatsen) mag worden aangesloten als de capaciteit van 
het stelsel dit toelaat. Op het drukrioleringssysteem mag geen drainage of regenwater worden 
aangesloten, omdat het rioleringssysteem daar niet op is berekend.

In de onderstaande tabel is kort de relevantie van de waterhuishoudkundige aspecten 
aangegeven. 

Waterhuishoudkundig 
aspect 

Relevantie Toelichting 

Riolering en afvalwaterketen Nee Woning moet een aansluiting 
hebben op het 
rioleringssysteem. 

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 V er is geen 
grondwateroverlast. 

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

Inrichting/beheer en 
onderhoud 

N.v.t. Het plangebied ligt op 0 meter 
van een waterkering die 
beschermd worden door de 
Keur van het waterschap. De 
locatie bevindt zich binnen de 
beschermingszone. 

3.1.9.4 Voorkeursbeleid hemel- en afvalwater

Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's geniet daarbij de 
voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel 
van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of infiltratiekratten een optie. Om wateroverlast te 
voorkomen moet een voorziening komen (infiltratie en/of berging) met als uitgangspunt een 
ontwerpeis van minimaal 20 mm per vierkante meter verhard oppervlak. 

3.1.9.5 Watertoetsproces

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is geïnformeerd over het plan met het invullen van 
de digitale watertoets. Het watertoetsresultaat betreft de waterparagraaf geen 
waterschapsbelang'. De bestemming en de grootte van het plan hebben geen negatieve 
invloed op de waterhuishouding en het waterschap geeft een positief wateradvies.

3.1.9.6 Overstromingsrisicoparagraaf

Er is geen sprake van overstromingsrisico's. Het plangebied ligt volgens de viewer van de 
provincie Overijssel niet binnen overstroombaar gebied.
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Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de binnen het plangebieden voorkomende 
functies, zoals die in het voorgaande aan de orde zijn geweest, in het bestemmingsplan 
worden geregeld. Het betreft de uitgangspunten met betrekking tot de gewenste ruimtelijke 
structuur, de functionele structuur en de milieu-uitgangspunten. Tevens wordt aangegeven 
hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de bestemming.

4.2 Beschrijving gewenste situatie

Na herziening van het bestemmingsplan is aan de Leusener Es 2 de bestemming de 
-

. Aan de 
oo

ied met de 

-

De woonbestemming wordt aangepast aan het erfinrichtingsplan van initiatiefnemers 
ingediend op 29 augustus 2019 (zie bijlage 1).

Initiatiefnemers zijn verplicht om het erf op het perceel Leusener Es 2 te realiseren zoals is 
aangegeven in het erfinrichtingsplan. 

Initiatiefnemers moeten binnen één jaar na het in werking treden en/of onherroepelijk worden 
van het 6e verzamelplan het erfinrichtingsplan realiseren en deze minimaal tien jaar in stand 
houden.
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Hoofdstuk 5 Economische Uitvoerbaarheid

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat ruimtelijke plannen economisch 
uitvoerbaar moeten zijn. De gemeente Dalfsen heeft een ontwikkelingsovereenkomst met de 
aanvrager gesloten, waarin is vastgelegd dat de kosten voor de procedure, de 
landschappelijke inpassing en eventuele kosten voor planschade volledig voor zijn rekening 
komen.

Het is niet nodig een exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal met een 
ontwikkelingsovereenkomst is geregeld. De economische uitvoerbaarheid van deze 
ontwikkeling is hiermee voldoende gegarandeerd.



Bijlage 1: Erfinrichtingsplan






















