
Raadhuisstraat 1

Postbus 35, 7720 AA Dalfsen

T (0529) 48 83 88

F (0529) 48 82 22

Uw aanvraag ontvangen: Ons kenmerk: Inlichtingen bij: Centrale nummer: 

13 oktober 2017 Z/17/570750 de heer B. Hoogenraad (0529) 48 83 88 
    
Onderwerp:   Datum:  

brief + besluit aanvraag omgevingsvergunning 15 januari 2019 

Geachte heer ,

Wij hebben op 13 oktober 2017 uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden 
van het restaurant op het perceel Heinoseweg 30 in Dalfsen. De aanvraag is bij ons geregistreerd 
onder het dossiernummer Z/17/570750.

Verlenen Omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit met bijbehorende voorschriften 
hebben wij bijgevoegd. Wij raden u aan om alles zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel 
misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de omgevingsvergunning verbonden 
voorschriften naleven.

Besluit en publicatie
De omgevingsvergunning wordt door ons gepubliceerd op onze website onder KernPUNTEN (in te 
zien via deze link), in de Staatscourant, in het Gemeenteblad (Officielebekendmakingen.nl) en in het 

van 15 januari 2019.

Meer informatie
Als u vragen hebt over deze brief, kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met
de heer B. Hoogenraad, telefoonnummer (0529) 48 83 88. Wilt u bij vragen of overleg het kenmerk
boven in deze brief bij de hand houden, zodat wij u vlot van dienst kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

M.J. Duijtshoff,
manager Publieksdienstverlening

Bijlage: Omgevingsvergunning
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OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben op 13 oktober 2017 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden 
van het restaurant op het perceel Heinoseweg 30 in Dalfsen, kadastraal bekend Dalfsen, sectie Y, 
nummer 845. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/570750.

Het betreft een verzoek van:

Besluit
Gelet op § 2.1. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) besluiten wij de 
omgevingsvergunning te verlenen.

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de bepaling dat de genoemde stukken deel uitmaken 
van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk;
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Procedure
Wij hebben de omgevingsvergunning voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
§ 3.3 van de Wabo. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit het (ver)bouwen van een 
bouwwerk, artikel 2.1 lid 1 sub a, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan, artikel 2.1 lid 1 sub c, en is beoordeeld aan § 2.3 van de Wabo.
U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde 
regels en voorschriften en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Ontvankelijkheid
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens 
ontbrak. U bent in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens in te dienen. Wij hebben de 
aanvullende gegevens ontvangen op 27 juli 2018. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 
242 dagen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag en de latere aanvulling daarop voldoende informatie 
bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De 
aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Projectomschrijving
Herberg de Witte Gans is voornemens haar horeca-activiteiten en daarvoor noodzakelijke bebouwing 
uit te breiden. Hiertoe wordt een bestaand bijgebouw (van 48m2) afgebroken en vervangen door een 
nieuw met het hoofvolume te verbinden bijgebouw met een oppervlakte van 162 m2. Doel is te komen 
tot een samenhangend en landschappelijk goed ingepast ensemble dat ruimte biedt aan de 
bedrijfsmatig benodigde oppervlakte. Ter onderbouwing van de noodzaak is een bedrijfsplan 
bijgevoegd in de aanvraag.

Vooroverleg met Provincie
Op grond van artikel 6.18 Bor is op de voorbereiding van een omgevingsvergunning die wordt 
verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo, het overleg als 
bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening van toepassing. In dat verband hebben 
wij op 29 november 2018 de provinciale eenheid Ruimte en Bereikbaarheid in de gelegenheid gesteld 
om te reageren op het voornemen om vergunning te verlenen. 

Reactie provincie:
Wij constateren dat het plan past in ons ruimtelijk beleid. Namens de provinciale diensten laten wij 

weten dat het plan daarom voor ons geen reden biedt om GS te adviseren een zienswijze in te 
dienen.
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Ter inzage legging/Zienswijzen
Het voornemen om vergunning te verlenen voor de aangevraagde activiteiten is middels publicatie op 
onze website onder KernPUNTEN (in te zien via deze link

en de Staatscourant van 27 november 2018 bekend gemaakt. 
Vervolgens hebben de ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken vanaf 28 
november 2018 zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om 
zienswijzen kenbaar te maken. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Door uw aanvraag wijzigen de gegevens in de BAG.

Oude gebruiksoppervlakte: 428 m²
Nieuwe gebruiksoppervlakte: 514 m²

Brondocument: DOC/19/297683

Bijgevoegde documenten
De volgende documenten behoren bij het besluit:

Naam bijlage Type Datum ingediend 

Uitbreiding Witte Gans Dalfsen OLO aanvraagformulier 13 oktober 2017 

2017-03-10_1973_B2100_PDF OLO tekening 13 oktober 2017 

018-01-23_1973_bouwbesluitberekening_pdf OLO overig 5 maart 2018 

2018-01-23_1973_OV5110_PDF OLO overig 5 maart 2018 

2018-01-23_1973_OV5400_PDF OLO tekening 5 maart 2018 

2018-01-23_1973_OV5200_PDF OLO tekening 5 maart 2018 

2018-01-23_1973_OV5100_PDF OLO tekening 5 maart 2018 

drijfsplan_uitbreiding_de-Witte-Gans_pdf OLO overig 5 maart 2018 

2018-01-23_1973_OV5700_PDF OLO tekening 5 maart 2018 

19763_DO_Bovenbouw_pdf OLO constructie 

berekening/tekening 

5 maart 2018 

eitsverklaring_NEVIT-9000i-AquaPower_pdf OLO overig 5 maart 2018 

19763_1_r1_BA_Witte_Gans_pdf OLO constructie 

berekening/tekening 

5 maart 2018 

19763_Detail_schets_pdf OLO constructie 

berekening/tekening 

5 maart 2018 

19763_DO_Fundatie_pdf OLO constructie 

berekening/tekening 

5 maart 2018 

2018-04-04_1973_OV5000_pdf OLO tekening 8 mei 2018 

2018-04-04_1973_B2000_pdf OLO tekening 8 mei 2018 

Ruimtelijke-_onde-rbouwing OLO overig 7 september 2018 

Welstandsadvies 26-09-2018 OLO advies 26 september 2018 

Beroepsclausule 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het 
ontwerpbesluit, binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van dit besluit een beroepschrift 
indienen. Dit is ook mogelijk als de belanghebbende aantoont tijdens de periode van terinzaglegging 
van het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat is geweest. Voor het indienen van een 
beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Een beroepschrift kunt u indienen bij: Rechtbank Overijssel, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal via  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (alleen met DigiD). 4 Z/17/570750 
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Voorlopige voorziening 
Naast het indienen van een beroepschrift kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Het 
indienen van een beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die een 
beroep heeft ingediend kan daarnaast bij spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzieningenrechter: Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of 
digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (alleen met DigiD). Bij dit verzoek moet u een 
afschrift van het beroepschrift meesturen. 

Inwerkingtreding en geldigheid omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het 
indienen van een beroepschrift, tenzij ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Als 
binnen de termijn voor het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is 
gevraagd 
treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De gemeente kan de 
omgevingsvergunning na een half jaar intrekken als er geen gebruik van is gemaakt. Van de 
voornemens over een intrekking wordt u door ons geïnformeerd.

Dalfsen, 15 januari 2019

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

M.J. Duijtshoff,
manager Publieksdienstverlening
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Inhoudelijke beoordeling
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

1. Bestemmingsplan:
gemeente 

inclusief de daarbij behorende herzieningen van toepassing. Het perceel is volgens de bij het 
bestemmingsplan behorende p met de dubbelbestemming 

Ar waarop de bestemmingsplanvoorschriften/-regels van toepassing zijn.

Het bouwplan is strijdig met het bestemmingsplan en de daarbij behorende voorschriften/regels, 
omdat de vergroting van het oppervlak voor de bedrijfsgebouwen meer is dan de toegestane 
10%, namelijk 37%.

Indien sprake is van strijd met de regels wordt de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag 

de vergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet 
mogelijk is.

2. Bouwbesluit:
Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit 2012.

3. Bouwverordening:
Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van de 
bouwverordening.

4. Welstand:
. Het perceel valt binnen het 

akkoord, adviesdatum 26 september 2018. Dit advies nemen wij over.

- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

het bestemmingsplan en de daarbij behorende voorschriften/regels.

Het bestemmingsplan en de algemene afwijkingsregels bieden geen mogelijkheid om hiervan af te 
wijken. Wij zijn bereid mee te werken aan het (bouw)plan middels een project afwijkingsbesluit op 
grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo. Voor de motivatie verwijzen wij u naar 

van 7 september 2018. 

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
De Wabo bepaalt in artikel 2.27 in samenhang met artikel 6.5 Bor dat, indien het voornemen bestaat 
om een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het geldende bestemmingsplan, de 
gemeenteraad vooraf hiervoor een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen dient te verlenen. 
De gemeenteraad heeft een lijst met categorieën van gevallen opgesteld waarvoor geen verklaring 
van geen bedenkingen is vereist. Het voor het uitbreiden van het restaurant past niet in deze lijst. 
Daarom is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad noodzakelijk. 

De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2018 een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
afgegeven voor de uitbreiding van het restaurant op het perceel Heinoseweg 30 in Dalfsen. Deze 
ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als hiertegen geen 
zienswijze worden ingediend. Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend kan de ontwerpverklaring 
als definitief worden gezien.
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Voorschriften
Wij hebben de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden:

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk
a. het bouwwerk moet worden uitgevoerd conform de bij dit besluit behorende stukken;
b. er moet worden gebouwd volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening;
c. het rioleringsplan (HWA/infiltratie) moet voldoen aan de eis dat de eerste 20 mm hemelwater 

welke per m2 op het (nieuwe) dakoppervlak valt, dient te worden geborgen/geïnfiltreerd op eigen 
terrein.

- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
a. Het plan moet worden uitgevoerd conform het door u ingediende erfinrichting nieuwe situatie 

(bijlage: 2018-04-04_1973_OV5000_pdf d.d. 4 mei 2018, ontvangen 8 mei 2018), waarbij ten 
aanzien van het gebruik van parkeerplaatsen minimaal vijftig stuks moeten worden gerealiseerd. 
Deze parkeerplaatsen moeten uiterlijk één maand na ingebruikname van uitbreiding zijn 
gerealiseerd. 

Verplichtingen
Wij hebben de volgende verplichtingen aan de omgevingsvergunning verbonden:

- Algemeen
De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat de omgevingsvergunning altijd op het werk aanwezig is 
en op aanvraag van de toezichthouders getoond kan worden.

Wet natuurbescherming (Wnb)
Wij wijzen u erop dat uw werkzaamheden schade kunnen toebrengen aan beschermde planten of 
dieren. 
U krijgt dan te maken met de Wet natuurbescherming. U mag geen schade toebrengen aan vogels en 
beschermde dieren of planten. Ook mag u geen handelingen of projecten uitvoeren die schadelijk 
kunnen zijn voor beschermde gebieden. 

Het aanvragen van een ontheffing of een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming is uw 
eigen verantwoordelijkheid. In de meeste gevallen kunt u daarvoor terecht bij de provincie. Op de 
website van de provincie Overijssel leest u waarvoor u vergunning of ontheffing kunt aanvragen of 
melding kunt doen (http://www.overijssel.nl/loket/vergunningen-0). In bepaalde situaties vraagt u een 
ontheffing of vrijstelling aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via  
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-nat
uurbescherming.

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Schriftelijke kennisgevingen
Via wabo@dalfsen.nl moet aan de eenheid Publieksdienstverlening kennis worden gegeven van:
a. de aanvang van heiwerkzaamheden, het vervaardigen van boor-, of in de grond gevormde 

funderingspalen en het slaan van buispalen, tenminste drie dagen van tevoren;
b. de aanvang van grondverbetering ten behoeve van de draagkrachtigheid van de ondergrond, 

tenminste drie dagen van tevoren;
c. de wijkuitvoerder benaderen voor lozing van bronwater;
d. de aanvang van het storten van beton ter controle van de wapening, tenminste drie dagen van 

tevoren;
e. de aanvang van het leggen van de beganegrondvloer;
f. de aanwijs voor uitleggers rioolaansluiting. Hiervoor dient u de wijkuitvoerder te benaderen. De 

aansluiting dient ter goedkeuring van de wijkuitvoerder voorgelegd te worden vóórdat de sleuf 
met zand gevuld wordt;

g. de oplevering van werkzaamheden met betrekking tot het brandwerend beschermen van 
constructies voor de controle hiervan;
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h. de oplevering van werkzaamheden met betrekking tot het brandwerende wanden, 
compartimentering en afdichting van doorvoeringen voordat de plafonds gesloten worden, voor 
de controle hiervan;

i. de oplevering van de hemelwatervoorziening, voordat deze eventueel wordt afgedekt, voor de 
controle hiervan;

j. voor een goede aansluiting van uw oprit op de openbare weg kunt u, voordat u de oprit aanlegt, 
de aansluithoogte bij de toezichthouder civieltechnische werken van de gemeente opvragen;

k. het mel

l. het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk of een gedeelte 

Verbod voor ingebruikneming
Het is verboden een bouwwerk, waarvoor omgevingsvergunning is verleend in gebruik te geven of te 
nemen indien: 
a. het bouwwerk niet gereed is gemeld bij de eenheid Publieksdienstverlening;
b. er niet gebouwd is overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning.

Overige opmerkingen
a. de omgevingsvergunning wordt verleend behoudens rechten van derden;
b. als u start met de werkzaamheden, voordat deze omgevingsvergunning onherroepelijk is, handelt 

u daarmee op eigen risico en kunt u bij vernietiging van deze omgevingsvergunning door 
bezwaar of beroep de gemeente in geen enkel opzicht aansprakelijk houden;

c. de uitgegraven grond voor het bouwen van het bouwwerk moet op eigen perceel opgeslagen 
worden, of in overleg met de gemeente Dalfsen afgevoerd worden;

d. houdt het bouwperceel en de omgeving schoon en laat geen materialen en afval rond slingeren 
of wegwaaien. Indien u hier geen gehoor aangeeft zijn wij genoodzaakt passende maatregelen te 
nemen;

e. Wanneer u kiest voor aardwarmte om uw woning te verwarmen, dan adviseren wij u met uw 
aannemer en installateur afspraken te maken over het moment van boren. Voor de aanleg van 
een bodemenergiesysteem is veel werkruimte nodig. Om te voorkomen dat u op een plek moet 
boren waar u later in het bouwproces niet of moeilijk bij kunt, kunt u boringen beter voor aanvang 
van de bouwwerkzaamheden uitvoeren;

f. in de bebouwde kom de bouwplaats afschermen met bouwhekken.

Om een afspraak te maken met de eenheid Publieksdienstverlening kunt u bellen met 140529.



























keuken R0.02 3 46,8 m² 
restaurant R0.03 4 151,4 m² 
voorbereiding R0.09 2 20,2 m² 

restaurant R0.10 1 58,5 m² 



































































Certificaatnummer  1 januari 2017 

  1 januari 2017 

Uitgegeven  1 januari 2017 

  1 januari 2017 

Vervangt  1 januari 2017 

  

  

Productcertificaat 

GASKEUR CV Toestellen 

VERKLARING VAN KIWA 

Bosch Thermotechniek B.V., 

PRODUCTNAAM 

Nefit 9000i AquaPower Plus 
HRC 45/CW6 

  

 

RENDEMENTSWAARDEN: 

Het conform Gaskeur/CW bepaalde 

jaargebruiksrendement op tapwater, bedraagt 

75,9 % (Hs). Afhankelijk van de bruto 

warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 

7120 kunnen voor de EPC-bepaling de 

volgende rendementswaarden worden 

gehanteerd:

Q W;dis;nren;an W;gen;gi (Hs)

(MJ/jaar) Afgerond conform 

Van: Tot: NEN 7120 
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https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=natura2000

wetten.overheid.nl Wet natuurbescherming

Wet milieubeheer

https://www.akd.nl/b/Paginas/Cumulatie-van-effecten-in-het-natuurbeschermingsrecht-Soms-

wel,-soms-niet.aspx

Landschapsontwikkelingsplan gemeente Dalfsen 2010, Grontmij Nederland BV

https://www.Ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd op diverse data 01-2018  02-2018

https://www.oozo.nl/bekendmakingen/dalfsen/dalfsen

https://www.infomill.nl (info over MER)

plan- M.E.R. bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen eindconcept aangepast maart 2013:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0148.BgemDalfsen-

vs01/tb_NL.IMRO.0148.BgemDalfsen-vs01_1.pdf

CROW-normering parkeercijfers

https://data.overheid.nl/data/dataset/begrenzing-nnn-voorheen-ehs-en-zone-ondernemen-met-

natuur-en-water

http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/cwk_discipline/v1

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.9923.Verordening2017-

GV01/pt_NL.IMRO.9923.Verordening2017-GV01.xml#NL.IMRO.PT.s8dd986f7-ef48-4e00-

90e0-7f60f166415b
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Projectcode: 183261

Projectnaam: Dalfsen, Heinoseweg 30

Boorprofielen

Schaal boorprofiel:1: 40

Pagina: 1 / 1

Getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 01

Datum: 12-2-2018

GWS (cm -mv): 200

Boormeester: P.S. Rinsma

Lengte: 0,33

Breedte: 0,35

0

50

100

150

200

250

300

350

1 - 0535237322W AS1 - 1000000522105

2 - 0535237321V

3 - 0535237320U

4 - 0535237323X

5 - 0535237324Y

6 - 0535237325Z

7 - 0535237334Z

8 - 0535237333Y

braak0

Zand, matig fijn, 

zwak siltig, 

matig humeus, 

zwak grindig, 

sporen puin, 

resten baksteen, 

zwak 

wortelhoudend, 

donkerbruin, 

Graven

50

Zand, matig fijn, 

zwak siltig, 

matig humeus, 

zwak grindig, 

sporen puin, 

neutraalbruin, 

Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, 

zwak siltig, zwak 

humeus, zwak 

grindig, licht 

geelbruin, 

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, 

zwak siltig, 

matig humeus, 

zwak 

wortelhoudend, 

donker 

grijsbruin, 

Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, 

matig siltig, licht 

geelbruin, 

Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, 

matig siltig, 

zwak grindig, 
licht grijsbruin, 

Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, 

matig siltig, 

neutraalgrijs, 

Zuigerboor 

handmatig

350

Meetpunt: 02

Datum: 12-2-2018

Boormeester: P.S. Rinsma

Lengte: 0,32

Breedte: 0,36

0

50

100

150

200

1 - 0535237328 AS1 - 1000000522105

2 - 0535237327.

3 - 0535237326-

4 - 0535237331W

braak0

Zand, matig fijn, 

zwak siltig, 

matig humeus, 

sporen puin, 

resten wortels, 

donkerbruin, 

Graven

50

Zand, matig fijn, 
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Dalfsen
Eenheid Publiekdienstverlening
Postbus 35
7720 AA  DALFSEN

Uw nummer Z/17/570750
OLO nummer 3251593
Ons nummer R04549-2018
Datum 26-09-2018

Geacht College,

Uw aanvraag voor het uitbrengen van een welstandsadvies met bovenstaand OLO-nummer 
is door mij ontvangen.

Het plan is beoordeeld op grond van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht en de 
criteria zoals vermeld in het betreffende welstandsgebied en/of het beeldkwaliteitplan van uw 
gemeente.

Ik concludeer dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Hoogachtend,

ir. R. Bosch
stadsbouwmeester gemeente Dalfsen

Aan de Stadsmuur 79-83 
Postbus 531, 8000 AM  Zwolle 

stadsbouwmeester 

 



Raadhuisstraat 1

Postbus 35, 7720 AA Dalfsen

T (0529) 48 83 88

F (0529) 48 82 22

Uw aanvraag ontvangen: Ons kenmerk: Inlichtingen bij: Centrale nummer: 
11 december 2018 Z/18/594477 de heer B. Hoogenraad (0529) 48 83 88 
    
Onderwerp:   Datum:  

brief + besluit aanvraag omgevingsvergunning 28 mei 2019 

Geachte heer ,

Wij hebben op 11 december 2018 uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het 
een bestaande 

schuur op het perceel Hessenweg 83 in Dalfsen. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder het 
dossiernummer Z/18/594477.

Verlenen Omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit met bijbehorende voorschriften 
hebben wij bijgevoegd. Wij raden u aan om alles zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel 
misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de omgevingsvergunning verbonden 
voorschriften naleven.

Besluit en publicatie
Het besluit wordt door ons gepubliceerd op onze website onder KernPUNTEN (in te zien via deze 
link , het Gemeenteblad en de 
Staatscourant van 28 mei 2019. Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen tijdens 
kantooruren met ingang van 29 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van 
Dalfsen.

Meer informatie
Als u vragen hebt over deze brief, kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met
de heer B. Hoogenraad, telefoonnummer (0529) 48 83 88. Wilt u bij vragen of overleg het kenmerk
boven in deze brief bij de hand houden, zodat wij u vlot van dienst kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

M.J. Duijtshoff,
manager Publieksdienstverlening

Bijlage: Omgevingsvergunning
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OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben op 11 december 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het 
een bestaande 

schuur op het perceel Hessenweg 83 in Dalfsen, kadastraal bekend Dalfsen, sectie P, nummer 861. 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/594477.

Het betreft een verzoek van:

Besluit
Gelet op § 2.1. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo ) besluiten wij de 
omgevingsvergunning te verlenen.

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de bepaling dat de genoemde stukken deel uitmaken 
van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk;
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Procedure
Wij hebben de omgevingsvergunning voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
§ 3.3 van de Wabo. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit het (ver)bouwen van een 
bouwwerk, artikel 2.1 lid 1 sub a, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan, artikel 2.1 lid 1 sub c, en is beoordeeld aan § 2.3 van de Wabo.
U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde 
regels en voorschriften en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Ontvankelijkheid
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht  getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. 
U bent in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens in te dienen. Wij hebben de aanvullende 
gegevens ontvangen op 3 januari 2019. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 13 dagen. 
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag en de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor 
een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is 
dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Projectomschrijving
Aanleiding voor het opstellen van dit plan is de voorgenomen verandering aan de bijgebouwen op 
het perceel Hessenweg 83 in Dalfsen. Er wordt zowel gesloopt, uitgebreid als nieuw gebouwd, 
waarbij het totaal bebouwd oppervlak gelijk blijft, maar de locatie van de bijgebouwen wel 
veranderd. De oppervlakte van de bestaande schuur aan de wegzijde wordt als overkapping achter 
de andere bestaande schuur herbouwd. Eén gekoppelde schuur met overkapping is praktischer en er 
ontstaat door de verplaatsing meer ruimte rondom en beter zicht van en naar het bestaande 
woonhuis.

Omdat het bouwplan niet past

een verschuiving van het bestemmingsvlak nodig.

Ter inzage legging/Zienswijzen
Het voornemen om vergunning te verlenen voor de aangevraagde activiteiten is middels publicatie op 
onze website onder KernPUNTEN (in te zien via deze link

en de Staatscourant van 9 april 2019 bekend gemaakt. Vervolgens 
hebben de ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken vanaf 10 april 2019 zes 
weken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te 
maken. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.
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Vooroverleg met Provincie
Op grond van artikel 6.18 Bor is op de voorbereiding van een omgevingsvergunning die wordt 
verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo het overleg als 
bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening van toepassing. In dat verband hebben 
wij op 11 april 2019 de provinciale eenheid Ruimte en Bereikbaarheid in de gelegenheid gesteld om 
te reageren op het voornemen om vergunning te verlenen. 

Reactie provincie:

Het plan past in ons ruimtelijk beleid past. Er is dan ook geen aanleiding voor het indienen van een 
zienswijze

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Uw aanvraag heeft geen consequenties voor de gegevens in de BAG.

Brondocument: DOC/19/319758

Bijgevoegde documenten
De volgende documenten behoren bij het besluit:

Naam bijlage Type Datum ingediend 

Slopen, renoveren en uitbreiden van schuren OLO aanvraagformulier 11 december 2018 

25148-S04 OLO tekening 11 december 2018 

25148-S03 OLO tekening 11 december 2018 

25148-S01 OLO tekening 11 december 2018 

1719_QS_Hessenweg_83_Dalfsen OLO overig 11 december 2018 

25148-S00 OLO overig 11 december 2018 

25148-S02 OLO tekening 11 december 2018 

Onderbouwing_Hessenweg_83_Dalfsen_V3_pdf OLO overig  7 februari 2019 

risico_communciatie_2019_pdf OLO overig  7 februari 2019 

Welstandsadvies 04-04-2019 OLO advies 4 april 2019 

Beroepsclausule
Tegen deze beschikking kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, 
ingaande op de dag na verzenddatum van deze brief, een beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Overijssel, locatie Zwolle, Sector bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, telefoon 
038-8884110.
Een beroepschrift dient ondertekend te zijn en in ieder geval te bevatten de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de 
gronden van het beroep.
Verder kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, Sector 
bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, als u door de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van het besluit onevenredig in uw belangen wordt geschaad. Het vragen van een 
voorlopige voorziening is mogelijk, indien u binnen genoemde termijn ook een beroepschrift indient.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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Inwerkingtreding en geldigheid omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het 
indienen van een beroepschrift, tenzij ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Als 
binnen de termijn voor het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is 
gevraagd 
treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De gemeente kan de 
omgevingsvergunning na een half jaar intrekken als er geen gebruik van is gemaakt. Van de 
voornemens over een intrekking wordt u door ons geïnformeerd.  

Dalfsen, 28 mei 2019

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

M.J. Duijtshoff,
manager Publieksdienstverlening

Bijlagen:

- Inhoudelijke beoordeling, voorschriften en verplichtingen;
- Formulier melding start activiteit bouw;
- Formulier gereed melding activiteit bouw.
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Inhoudelijke beoordeling
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

1. Bestemmingsplan:
Op het perceel is het ter plaatse geldende gemeente 
inclusief de daarbij behorende herzieningen van toepassing. Het perceel is volgens de bij het 

bestemmingsplanregels van toepassing zijn.

Het bouwplan is strijdig met het bestemmingsplan en de daarbij behorende planregels, omdat de 

Indien sprake is van strijd met de regels wordt de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag 
om een vergunning voo
de vergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet 
mogelijk is.

2. Bouwbesluit:
Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit 2012. 

3. Bouwverordening:
Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van de 
bouwverordening.

4. Welstand:
De aanvraag is getoetst aan de lfsen binnen het 

akkoord, adviesdatum 04 april 2019. Dit advies nemen wij over.

Conclusie:
De omgevingsvergunning voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo 
kan worden verleend.

- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

Zoals bij de ac
het bestemmingsplan en de daarbij behorende planregels.

Het geldende bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om op grond van artikel 48.1, lid 2, om met 
toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a. Wet ruimtelijke ordening het plan te wijzigen door de ligging 
van het bestemmingsvlak met de bestemming Wonen te veranderen, onder de voorwaarde dat:
a. de oppervlakte met de bestemming Wonen niet toeneemt;
b. de grens van de bestemming met maximaal 10 meter wordt verplaatst;
c. het aantal woningen in het bestemmingsvlak niet toeneemt;
d. natuurlijke en landschappelijke kenmerken van de omgeving niet worden aangetast;
e. door middel van een erfinrichtingsplan wordt aangetoond er sprake is van een goede 

landschappelijke inpassing en een goede ruimtelijke kwaliteitsverhouding tot de bebouwing;
f. de belangen van de gebruikers en/of eigenaren van de aangrenzende gronden en/of nabijgelegen 

agrarische bedrijven door wijziging niet onevenredig worden geschaad;
g. op het gewijzigde bestemmingsvlak het bepaalde in Wonen van overeenkomstige toepassing is.
Voor de motivatie verwijzen wij u naar de bij dit besluit behorende bijlage 

van 7 februari 2019.
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Door het verschuiven van het bestemmingsvlak van het bestemmingsvlak voldoet de uitbreiding van 
de schuur aan de planregels van het geldende bestemmingsplan.

Aangezien met wordt voldaan aan de hierboven 
genoemde binnenplanse wijzigingsbevoegdheid van het geldende bestemmingsplan en er geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
d. de verkeersveiligheid;
e. de externe veiligheid;
f. de sociale veiligheid,
zijn wij bereid en hebben wij besloten om gebruik te maken van onze bevoegdheid om af te wijken 
van het bestemmingsplan. Meewerken aan het bouwplan is dan mogelijk door af te wijken op grond 
van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo.

Conclusie:
De omgevingsvergunning voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo 
kan worden verleend.

Voorschriften
Wij hebben de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden:

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk
a. het bouwwerk moet worden uitgevoerd conform de bij dit besluit behorende stukken;
b. er moet worden gebouwd volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening;
c. met de uitvoering van de werkzaamheden mag pas gestart worden nadat de overlegde 

constructieve stukken zijn goedgekeurd door de eenheid Publieksdienstverlening;
d. het rioleringsplan (HWA/infiltratie) moet voldoen aan de eis dat de eerste 20 mm hemelwater 

welke per m2 op het (nieuwe) dakoppervlak valt, dient te worden geborgen/geïnfiltreerd op eigen 
terrein.

- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
a. vergunninghouder is verplicht om de herinrichting van het erf te realiseren binnen één jaar na het 

onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het verschuiven van het 
-

b. vergunninghouder moet binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de 
omgevingsvergunning de erfbeplanting volgens het door de gemeente goedgekeurde 
erfinrichtingsplan die als bijlage I van de ruimtelijke onderbouwing (bijlage: 

en deze minimaal tien jaar in stand houden.

Verplichtingen
Wij hebben de volgende verplichtingen aan de omgevingsvergunning verbonden:

- Algemeen
De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat de omgevingsvergunning altijd op het werk aanwezig is 
en op aanvraag van de toezichthouders getoond kan worden.

Wet natuurbescherming (Wnb)
Wij wijzen u erop dat uw werkzaamheden schade kunnen toebrengen aan beschermde planten of 
dieren. 
U krijgt dan te maken met de Wet natuurbescherming. U mag geen schade toebrengen aan vogels en 
beschermde dieren of planten. Ook mag u geen handelingen of projecten uitvoeren die schadelijk 
kunnen zijn voor beschermde gebieden. 

Het aanvragen van een ontheffing of een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming is uw 
eigen verantwoordelijkheid. In de meeste gevallen kunt u daarvoor terecht bij de provincie. Op de 
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website van de provincie Overijssel leest u waarvoor u vergunning of ontheffing kunt aanvragen of 
melding kunt doen (http://www.overijssel.nl/loket/vergunningen-0). In bepaalde situaties vraagt u een 
ontheffing of vrijstelling aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via  
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-nat
uurbescherming.

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Schriftelijke kennisgevingen
Via wabo@dalfsen.nl moet aan de eenheid Publieksdienstverlening kennis worden gegeven van:
a. de aanvang van heiwerkzaamheden, het vervaardigen van boor-, of in de grond gevormde 

funderingspalen en het slaan van buispalen, tenminste drie dagen van tevoren;
b. de aanvang van grondverbetering ten behoeve van de draagkrachtigheid van de ondergrond, 

tenminste drie dagen van tevoren;
c. de wijkuitvoerder benaderen voor lozing van bronwater;
d. de aanvang van het storten van beton ter controle van de wapening, tenminste drie dagen van 

tevoren;
e. de aanvang van het leggen van de beganegrondvloer;
f. de aanwijs voor uitleggers rioolaansluiting. Hiervoor dient u de wijkuitvoerder te benaderen. De 

aansluiting dient ter goedkeuring van de wijkuitvoerder voorgelegd te worden vóórdat de sleuf 
met zand gevuld wordt;

g. de oplevering van werkzaamheden met betrekking tot het brandwerend beschermen van 
constructies voor de controle hiervan;

h. de oplevering van werkzaamheden met betrekking tot het brandwerende wanden, 
compartimentering en afdichting van doorvoeringen voordat de plafonds gesloten worden, voor 
de controle hiervan;

i. de oplevering van de hemelwatervoorziening, voordat deze eventueel wordt afgedekt, voor de 
controle hiervan;

j. voor een goede aansluiting van uw oprit op de openbare weg kunt u, voordat u de oprit aanlegt, 
de aansluithoogte bij de toezichthouder civieltechnische werken van de gemeente opvragen;

k.

l. het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk of een gedeelte 

Verbod voor ingebruikneming
Het is verboden een bouwwerk, waarvoor omgevingsvergunning is verleend in gebruik te geven of te 
nemen indien: 
a. het bouwwerk niet gereed is gemeld bij de eenheid Publieksdienstverlening;
b. er niet gebouwd is overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning.

Overige opmerkingen
a. als u start met de werkzaamheden, voordat deze omgevingsvergunning onherroepelijk is, handelt 

u daarmee op eigen risico en kunt u bij vernietiging van deze omgevingsvergunning door 
bezwaar of beroep de gemeente in geen enkel opzicht aansprakelijk houden;

b. de uitgegraven grond voor het bouwen van het bouwwerk moet op eigen perceel opgeslagen 
worden, of in overleg met de gemeente Dalfsen afgevoerd worden;

c. houdt het bouwperceel en de omgeving schoon en laat geen materialen en afval rond slingeren 
of wegwaaien. Indien u hier geen gehoor aangeeft zijn wij genoodzaakt passende maatregelen te 
nemen;

d. Wanneer u kiest voor aardwarmte om uw woning te verwarmen, dan adviseren wij u met uw 
aannemer en installateur afspraken te maken over het moment van boren. Voor de aanleg van 
een bodemenergiesysteem is veel werkruimte nodig. Om te voorkomen dat u op een plek moet 
boren waar u later in het bouwproces niet of moeilijk bij kunt, kunt u boringen beter voor aanvang 
van de bouwwerkzaamheden uitvoeren;

e. in de bebouwde kom de bouwplaats afschermen met bouwhekken.

Om een afspraak te maken met de eenheid Publieksdienstverlening kunt u bellen met 140529. 
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FORMULIER MELDING START ACTIVITEIT BOUW

Digitaal melden via deze link

òf
INDIENEN BIJ DE GEMEENTE DALFSEN:

Eenheid Publieksdienstverlening
Antwoordnummer 822
7700 VK  Dalfsen

Ons kenmerk : Z/18/594477 - SB

Datum vergunning : 28 mei 2019

Melding start werkzaamheden met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het verschuiven van 
een bestaande schuur op het adres 

Hessenweg 83 in Dalfsen.

Vergunninghouder :

Kadastraal bekend : Dalfsen
Aanduiding : Sectie P / nummer 861

INVULLEN DOOR VERGUNNINGHOUDER

Datum start werkzaamheden : ___________________________

Naam : 

IBAN nummer : ___________________________
(voor storten statiegeld)

t.n.v. : ___________________________

Adres + Postcode : ___________________________       

Plaats : ___________________________

Datum ingediend : ___________________________

Handtekening vergunninghouder:
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FORMULIER GEREEDMELDING ACTIVITEIT BOUW

Digitaal melden via deze link

òf
INDIENEN BIJ DE GEMEENTE DALFSEN:

Eenheid Publieksdienstverlening
Antwoordnummer 822
7700 VK  Dalfsen

Ons kenmerk : Z/18/594477 - GB

Datum vergunning : 28 mei 2019

Gereedmelding voor de werkzaamheden met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het 
een bestaande 

schuur op het adres Hessenweg 83 in Dalfsen.

Vergunninghouder :

Kadastraal bekend : Dalfsen
Aanduiding : Sectie P / nummer 861

INVULLEN DOOR VERGUNNINGHOUDER

Datum gereedgekomen werkzaamheden: __________________________

Naam : 

IBAN nummer : ___________________________
(voor storten statiegeld)

t.n.v. : ___________________________

Adres + Postcode : ___________________________       

Plaats : ___________________________

Datum ingediend : ___________________________

Handtekening vergunninghouder:



















































































































































Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Dalfsen
Eenheid Publiekdienstverlening
Postbus 35
7720 AA  DALFSEN

Uw nummer Z/18/594477
OLO nummer 3909263
Ons nummer R01565-2019
Datum 04-04-2019

Geacht College,

Uw aanvraag voor het uitbrengen van een welstandsadvies met bovenstaand OLO-nummer 
is door mij ontvangen.

Het plan is beoordeeld op grond van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht en de 
criteria zoals vermeld in het betreffende welstandsgebied en/of het beeldkwaliteitsplan van uw 
gemeente.

Ik concludeer dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Hoogachtend,

ir. R. Bosch
stadsbouwmeester gemeente Dalfsen

Aan de Stadsmuur 79-83 
Postbus 531, 8000 AM  Zwolle 

stadsbouwmeester 

 


