
Ruimtelijke Onderbouwing Marshoekersteeg 14/14A en 
Vennenbergweg 6



6e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen

Marshoekersteeg 14/14A & Vennenbergweg 6

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

De Marshoekersteeg 14/14A is een voormalig agrarisch erf, dat momenteel al een 
woonbestemming met een inwoonsituatie heeft. Op het erf staat nog een grote voormalig 
agrarische schuur, welke nu wordt gebruikt als caravanstalling en ook als zodanig is 
aangeduid in het bestemmingsplan. De initiatiefnemer wil deze schuur en enkele andere 
opstallen nu slopen en de sloopoppervlakte inzetten voor sloop voor kansen voor het 
realiseren van twee compensatiewoningen op het perceel Marshoekersteeg 14/14a. Het gaat 
om 1833 m2 landschapsontsierende bebouwing met asbest en 85 m2 zonder asbest, in totaal 
1918 m2. Voor twee compensatiewoningen moet minimaal 2500 m2 landschapsontsierende 
bebouwing zonder asbest worden gesloopt. Om het benodigde sloop oppervlakte te behalen,
koopt de initiatiefnemer ook 300m² asbesthoudende landschapsontsierende bebouwing aan 
van de Vennenbergweg 6. Het perceel Vennenbergweg 6 heeft volgens het bestemmingsplan 
een agrarische bestemming. De agrariër doet mee aan een stoppersregeling en de 
bedrijfswerkzaamheden worden gestaakt. De bestemming ter plekke wordt dan ook gewijzigd 
naar Wonen . In totaal wordt omgerekend 2594 m2 zonder asbest gesloopt.

Om overlast vanuit, of beperking voor het naastgelegen agrarische bedrijf te beperken, 
moeten de compensatiewoningen ten minste 50 meter uit het zoekgebied van het agrarische 
bedrijf aan de Koepelallee 3 worden gerealiseerd. In overleg met de aangrenzende agrariër is 
besloten om het zoekgebied van zijn agrarische bedrijf te verleggen om de 
compensatiewoningen te kunnen realiseren. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat het 
agrarisch bedrijf in haar ontwikkelingsmogelijkheden wordt beperkt door de realisatie van 
twee extra woningen op het perceel Marshoekersteeg 14/14A. De Marshoekersteeg 14/14A 
krijgt uiteindelijk twee extra woonbestemmingen. De inwoonsituatie zal worden voortgezet.

Daarnaast heeft de initiatiefnemer in overleg met de bewoners van de Marshoekersteeg 10
(buren aan de voorkant van het perceel) voorgesteld om een nieuwe oprit te realiseren om de 
Marshoekersteeg 14/14A en de compensatiekavels een eigen oprit te geven. De situatie met 
recht van overpad is dan niet langer aan de orde en eventuele overlast die de bewoners van 
de Marshoekersteeg ervaren is hiermee opgelost. 

Omdat het plan niet past in het bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen, is een 
aanpassing van de bestemming nodig. 
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Kaart 1.   Ligging van het perceel Marshoekersteeg 14/14A

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen

Kaart 2.   Ligging van het perceel Vennenbergweg 6



6e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen

Marshoekersteeg 14/14A & Vennenbergweg 6

1.2 Geldende bestemming

Het perceel Marshoekersteeg 14/14A ligt in het bestemmingsplan Buitengebied gemeente 
Dalfsen en heeft hierin de bestemming met de aanduidingen

-
- intrekgebi

Kaart 3. Huidige bestemming Marshoekersteeg 14/14A

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen

Het perceel Vennenbergweg 6 ligt in het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen 
en heeft hierin de

Kaart 4. Huidige bestemming Vennenbergweg 6

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen
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Aan het perceel Vennenbergweg 6 wordt het agrarische bedrijf stopgezet en de bestemming 
zal gewijzigd worden naar

Aan de Marshoekersteeg 14/14A wil de initiatiefnemer twee compensatiewoningen toevoegen 
aan het perceel. Volgens het huidige bestemmingsplan is er slechts één woning, met een 
inwoonsituatie, toegestaan. Om de plannen mogelijk te maken wordt er met behulp van de 

maximumaantal
toegevoegd aan het perceel. Omdat de schuur op het erf als onderdeel hiervan gesloopt 
wordt, moet de De inwoonsituatie zal in de 
toekomst worden voortgezet.

Om een goed woon en leefklimaat te realiseren in de nieuwe (compensatie)woningen moeten 
deze minimaal 50 meter uit het agrarisch bouwblok van het nabijgelegen agrarische bedrijf 
aan de Koepelallee 3 worden geplaatst. Daarnaast wordt door het handhaven van een 
afstand van 50 meter de agrariër niet beperkt in zijn ontwikkelingsmogelijkheden. De agrariër
is akkoord gegaan met het deels verschuiven van zijn zoekgebied, om zo meer ruimte te 
creëren waarbinnen de woningen kunnen worden gesitueerd. Bovendien wordt in de zone 50 
meter van het zoekgebied van de Koepel specifieke vorm van wonen
uitgesloten - milieugevoelige functie . Hiermee wordt voorkomen dat er een woonfunctie 
gecreëerd kan worden binnen de 50 meter zone, maar ook verblijfsfuncties als aan huis 
verbonden beroep of bedrijf en gastenverblijf worden hiermee uitgesloten. Een regulier 
bijbehorend bouwwerk is wel toegestaan. Hiermee wordt voorkomen dat de aangrenzende 
agrariër beperkt wordt in zijn mogelijkheden. 

Kaart 5. Voorstel verleggen zoekgebied Koepelallee 3
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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 
komen twee (compensatie)woningen terug, die met een erfinrichtingsplan worden ingepast in 
de bestaande omgeving. Daarnaast wordt het voormalige agrarische erf waar alleen gesloopt 
wordt ook landschappelijk ingepast (zie bijlagen 1 en 2 bij de ruimtelijke onderbouwing). 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 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 Marshoekerweg 14 zal in totaal1918m² aan landschapsontsierende bebouwing 
worden gesloopt en aan de Vennenbergweg 6 wordt 300m² gesloopt. Deze vierkante meters 
worden aan de Marshoekersteeg ingezet om twee (compensatie)woningen op het perceel te 
bouwen. De woningen hebben een maximale grootte van 750 m³, met maximaal 150 m² 
bijbehorende bebouwing. Dit betekent dat hoeveelheid bebouwing in het buitengebied 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 
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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. 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 3). 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 Label Tien (bijlage 1 en 2 van de ruimtelijke onderbouwing) welke naar aanleiding van 
het advies van de ervenconsulent van het Oversticht (bijlage 3) is gemaakt, voorziet hierin. 
De uitstraling van de omgeving blijft behouden en de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. 

De ontwikk

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

grote leegstaande landschapsontsierende stallen gesloopt, en als 
compensatie worden twee woningen gebouwd, met een kleiner totaaloppervlak. 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 Marshoekersteeg 14/14A geldt de gebiedsspecifieke beleidskeuze 
'Drinkwater-/grondwaterbeschermingsgebieden', Boringsvrije zone Salland 
Diep . Op het perceel Vennenbergweg 6 geldt alleen de gebiedsspecifieke beleidskeuze

Drinkwater-/grondwaterbeschermingsgebieden

Grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebieden direct rondom drinkwaterwinningen, 
aangewezen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer.

In deze gebieden wordt het grondwater beschermd, zowel ruimtelijk als milieutechnisch. 
Uitgangspunt van het beschermingsbeleid is preventie: het voorkomen van risicovolle 
activiteiten. Een ander uitgangspunt is het voorzorgsprincipe: nieuwe risicovolle activiteiten 
worden uit voorzorg verboden of slechts onder voorwaarden toegestaan. Het ruimtelijke 
beleid richt zich daarom op het weren of regelen (aan voorwaarden verbinden) van strijdige 
functies en op het bevorderen van harmoniërende functies.

De milieutechnische bescherming richt zich op het voorkomen danwel reguleren van 
(risicovolle) activiteiten. Risicovolle inrichtingen, zoals bodemenergiesystemen, zijn verboden. 
Het belang van het water is kaderstellend.
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Intrekgebieden

Een waterwinning trekt grondwater aan uit een gebied dat groter is dan het 

drinkwatervoorziening. De omvang van de intrekgebieden is bepaald op basis van de tijd (100 
jaar) die een waterdruppel erover doet vanaf de rand van het gebied tot aan het punt van 
onttrekking (de winput). Het hele intrekgebied van de drinkwaterwinning wordt beschermd; 
het belang van het water is kaderstellend. We streven naar duurzame functieverweving van 
de waterwinning met harmoniërende functies als:

In intrekgebieden zijn functies met risico op grondwaterverontreiniging niet toegestaan, tenzij 
de beschermingssituatie verbetert. We noemen dit het stap-vooruit-principe. Een stap-vooruit 

het grondwater dan de bestaande bestemming/functie. Om een stap-vooruit te bereiken, 
kunnen effect reducerende (mitigerende) maatregelen noodzakelijk zijn, bij voorkeur ter 
plaatse, of anders in de nabije omgeving.

Boringsvrije zone Salland Diep

Voor dit watervoerende (diepe) pakket onder Salland geldt al sinds 1991 dat we onttrekkingen 
alleen toestaan voor de openbare drinkwatervoorziening en voor hoogwaardig industrieel 
gebruik waarop de Warenwet van toepassing is.  

Naast een beleidsmatige bescherming geldt in dit gebied ook een fysieke bescherming van 
de bodem. Dit betekent dat mechanische bodemingrepen die de beschermende functie teniet 
zouden kunnen doen, niet zijn toegestaan. Ook geldt hier een absoluut verbod om 
bodemenergiesystemen te installeren die de ondoordringbare kleilaag doorboren en een 
verbod om koelwater, afvalwater en overige (verontreinigde) vloeistoffen te lozen. Met het 
behoud van de beschermende bodemlagen en het verbod om schadelijke stoffen te lozen, 
wordt verontreiniging van de diepe grondwaterlagen voorkomen.  

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 
ontwikkelingsperspectief 

De percelen Marshoekersteeg 14/14A en Vennenbergweg 6 liggen in het gebied waarvoor 
het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap geldt. Zie 
voor een weergave hiervan onderstaand figuur.

Kaart 6.  Marshoekersteeg 14/14A (links) & Vennenbergweg 6 (rechts)

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 ontwikkelingen op de percelen passen binnen het ontwikkelingsperspectief. De ruimtelijke 
kwaliteit op de percelen verbeterd doordat landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt. 
Het toevoegen van woonfuncties past binnen de mix van functies die het 
ontwikkelingsperspectief nastreeft. Er wordt bij de ontwikkelingen rekening gehouden met het 
kleinschalige landschap, de erfinrichtingsplannen (bijlage 1 en 2) zorgen ervoor dat de erven 
goed in het landschap worden ingepast. 

2.2.4 Toetsing gebiedskenmerken

Op de percelen Marshoekersteeg 14/14A en Vennenbergweg 6 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. 

Op de percelen Marshoekersteeg 14/14A en Vennenbergweg 6 is op de 
gebiedskenmerkenkaart de 'Natuurlijke laag' aangeduid met het gebiedstype 'Dekzandvlakte 
en ruggen'. 

Kaart 7. Marshoekersteeg 14/14A (links) & Vennenbergweg 6 (rechts)

Figuur: Relevant deel atuurlijke laag
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De afwisseling van opgewaaide ruggen en uitgesleten beekdalen en de daarbij behorende 
hoogteverschillen kenmerken de dekzandvlaktes van Overijssel. Het is een reliëf rijk 
landschap, gevormd door de wind dat gekenmerkt wordt door relatief grote verschillen tussen 
hoog/droog en laag/nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar verwijderd.

De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en droog en nat functioneel meer 
sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem 
en door beplanting met 'natuurlijke' soorten. En door de (strekkings-)richting van het 
landschap te benutten in gebiedsontwerpen.

De norm is dat dekzandvlakten en ruggen een beschermende bestemmingsregeling krijgen, 
gericht op instandhouding van de hoofdlijnen van het huidige reliëf. In de richtinggevende 
uitspraak staat dat als ontwikkelingen plaatsvinden, deze dan bijdragen aan het beter 
zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. Verder is bij 
ontwikkelingen de (strekkings-)richting van het landschap, gevormd door de afwisseling van 
beekdalen en ruggen, het uitgangspunt.

Het perceel Marshoekersteeg 14/14A ligt niet in de buurt van een dekzandrug. Het landschap 
om het perceel heen is vlak, hoogteverschillen kunnen niet benadrukt worden. 
Het perceel Vennenbergweg 6 ligt in de buurt van een dekzandrug die van Hoonhorst naar 
Ommen loopt. Door het slopen van de leegstaande schuur wordt het landschap opener, 
waardoor het hoogteverschil beter zichtbaar wordt. 

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 'Jonge heide- en broekontginningslandschap . 

Kaart 8. Marshoekersteeg 14/14A (links) & Vennenbergweg 6 (rechts)

Figuur: aag va
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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.

Beide percelen hebben nog steeds de kenmerkende structuren van het omringende 
landschap. Doordat de leegstaande schuren op het perceel worden gesloopt, zal de 
ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Dit biedt de mogelijkheid om de erven opnieuw in te richten en 
de karakteristieke kenmerken te versterken. Deze kwaliteitsimpuls wordt vastgelegd in de 
erfinrichtingsplannen (zie bijlage 1 en 2).

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. 
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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. Bij 
transformatie van erven kan de ervenconsulent van het Oversticht adviseren over de 
ruimtelijke kwaliteit. Dit is in dit geval gebeurt, zie hiervoor bijlage 3 bij de ruimtelijke 
onderbouwing.

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.

Aan de Marshoekersteeg liep de oprit vroeger over een eigen spoorwegovergang. Deze is 
later verwijderd, waardoor de oprit zonder het spoor over te steken aansluit op 
Marshoekersteeg. De huidige oprit liep voorheen door naar het noorden, dwars over het erf. 
Ook heeft de toegang tot het naastgelegen erf verlopen via de huidige oprit. Het terugbrengen 
van deze verbindingen lijkt niet reëel en ook niet in alle gevallen gewenst. 

Aan de Vennenbergweg maakt het perceel deel uit van een oude vierhoek structuur. De 
erftoegang liep over het erf naar een achtergelegen perceel, vanwaar het weer terugliep naar 
een naastgelegen weg. Deze structuur bestaat nu nog steeds, alhoewel de doorgaande 
verbindingen over de erven zijn opgeheven. Het terugbrengen van deze verbindingen lijkt niet 
gewenst. 

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 perceel 
Het perceel aan de Vennenbergweg 6

is op de gebiedskenmerkenkaart de aangeduid met 'Donkerte'. 



6e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen

Marshoekersteeg 14/14A & Vennenbergweg 6

Kaart 9. Marshoekersteeg 14/14A (links) & Vennenbergweg 6 (rechts)

Figuur: 

Donkerte

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.

Bij de inrichting van het erf is aandacht besteed aan het terugdringen van de hoeveelheid 
kunstlicht. Kunstlicht zal slechts selectief worden toegepast en waar mogelijk op een sensor 
worden aangesloten.

IJssellinie inundatieveld

Bakens in de tijd zijn overblijfselen van diverse aard uit verschillende perioden van de 
wordingsgeschiedenis van Overijssel. Bakens zijn niet alleen (water-)torens en andere hoge, 
kenmerkende bouwsels, ook patronen als de (ruil)verkavelingsstructuur vormen een baken in 
de tijd. De essentie van de bakens in de tijd is, dat ze de verhalende laag toevoegen aan het 
landschap. 
De ambitie is om verbindingen en verbanden tussen de bestaande bakens te maken, om ze 
onderdeel te maken van een groter geheel. Voeg bakens van deze tijd toe en behoud 
monumenten, karakteristieke gebouwen en cultuurhistorische waarden door ze bewust in te 
zetten in gebiedsopgaves. Maak de bakens meer zichtbaar en ontwikkel recreatieve routes 
langs deze bakens met uitleg over de ontstaansgeschiedenis. 

In de richtinggevende uitspraken staat dat de bakens van de tijd geïnventariseerd moeten 
worden, behouden moeten worden en benut en versterkt moeten worden, wanneer 
ontwikkelingen in de nabijheid plaatsvinden. Op het perceel Marshoekersteeg 14/14A
bevinden zich geen bakens van de tijd.

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.
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2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Structuurvisie Buitengebied Gemeente Dalfsen Marshoekersteeg 14/14A

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 Marshoekersteeg 14/14A ligt in de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen in het 
Broekontginningslandschap . Zie kaart 10 voor een uitsnede uit de Structuurvisie 
Buitengebied Dalfsen.

Kaart 10. Marshoekersteeg 14/14A

2.3.1.1 Karakteristiek Broekontginningslandschap

Het gebied rond de Marshoek is een lagergelegen, nat gebied. In de middeleeuwen is dit 
gebied ontgonnen volgens een nu nog karakteristiek en uniek visgraatpatroon. De bebouwing 
concentreert zich langs de weg die midden door het gebied heen loopt. De bebouwing zelf is 
weinig waardevol. Slechts één boerderij is als monument aangemerkt. 

Het gebied kent een grote openheid, waardoor de aanwezige eendenkooi extra opvalt. De 
watermolentjes zijn typerend voor de lagere, natte gebieden in Overijssel. Het 
broekontginningslandschap is een echt landbouwgebied.
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2.3.1.2 Kernkwaliteit

Het gebied kenmerkt zich door een opvallende visgraatvormige verkaveling met een centrale 
ontginning as waarlangs de bebouwing staat. Het is een relatief open agrarisch 
productiegebied.

2.3.1.3 Ontwikkelingsrichting Wonen

Het deelgebied vormt een waardevol agrarisch productiegebied. De gemeente zet in op een 
versterking en uitbreiding van deze economische functie van het gebied. Uitbreiding van de 
woonfunctie ligt dan ook niet voor de hand. Bestaande woningen worden echter 
gerespecteerd en in het kader van het VAB-beleid (inclusief Rood voor rood) kunnen nieuwe 
woningen worden gerealiseerd binnen het bebouwingslint. Daarbij zal de gemeente wel 
afstemming zoeken met omringende functies om te voorkomen dat de landbouwkundige 
functie van het gebied wordt beperkt. De ontwikkeling is passend in deze 
ontwikkelingsrichting in die zin dat er nieuwe woningen worden toegevoegd doormidden van 
rood voor rood. Er is bewust rekening gehouden met de agrariër op het aangrenzende 
perceel. Door het zoekgebied met instemming van de agrariër te verplaatsen, wordt 
voorkomen dat de ontwikkelingsmogelijkheden worden ingeperkt. 

2.3.2 Structuurvisie Buitengebied Gemeente Dalfsen Vennenbergweg 6

Het perceel Vennenbergweg 6 ligt in de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen in het 
- en 

. Zie kaart 11 voor een uitsnede uit de Structuurvisie Buitengebied 
Dalfsen.

Kaart 11. Vennenbergweg 6

2.3.2.1 Karakteristiek Landschap van de jonge heidontginningen (zuid)

Pas in de loop van de negentiende eeuw zijn de heideontginningen ontstaan. De voormalige 
heidegronden zijn toen systematisch in cultuur gebracht. Dat heeft geleid tot een stevige 
rationele structuur en verkavelingsopzet. De percelen zijn meest blokvormig en bebouwing 
ligt verspreid aan de wegen. Lemelerveld is als dorp ontstaan op de kruising van de 
Vilstersedijk en het Overijssels Kanaal. 
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In tegenstelling tot de noordelijke heideontginningen zijn de bodemomstandigheden minder 
nat. Het landschap is weids en open met fraaie vergezichten. Het gebied wordt begrensd 
door de bossen van het Rechterense veld en de Archemerberg en Lemelerberg.

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

2.3.2.2 Kernkwaliteit

Het gebied kan worden getypeerd als een (relatief) open agrarisch landschap met een 
rationele, blokvormige ontginningsstructuur en verspreide bebouwing, omsloten door 
natuurgebieden (Rechterense veld en Archemerberg).

2.3.2.3 Ontwikkelingsrichting Wonen

Het deelgebied leent zich voor een verweving van functies. Naast de landbouw en recreatie 
ziet de gemeente dan ook kansen voor wonen in het gebied, zodat een aantrekkelijk 
mixlandschap kan ontstaan. In eerste instantie ziet de gemeente de meeste mogelijkheden 
voor nieuwe woningen in het kader van het Rood voor rood- en VAB-beleid. Er wordt geen 
nieuwe woning toegevoegd op het perceel Vennenbergweg 6, slechts de voormalige 
agrarische bedrijfswoning wordt omgezet naar een woonbestemming. Hiermee wordt voldaan 
aan de ontwikkelingsrichting. 

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

Om het realiseren van twee (compensatie)woningen op het perceel Marshoekersteeg 14/14A 
mogelijk te maken, wil de initiatiefnemer gebruik maken van de beleidsregels Ontwikkelen 
met kwaliteit in het Buitengebied van de gemeente Dalfsen, onderdeel Sloop voor Kansen. 

Op het perceel Marshoekersteeg 14/14A staat een verzameling aan landschapsontsierende 
schuren, waarvan één voormalige varkensschuur die nu wordt gebruikt als caravanstalling. 
De initiatiefnemer wil de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel slopen, wat 
omgerekend 2241 m² sloop zonder asbest oplevert. De initiatiefnemer wil echter twee 
(compensatie)woningen realiseren, waarvoor 2500m² sloop zonder asbest vereist is. 

Daarom heeft de initiatiefnemer 300m² sloop met asbest gekocht van de Vennenbergweg 6. 
Hiermee komt het totaal omgerekend op 2594 m2² sloop zonder asbest, voldoende om met 
de beleidsregels Sloop voor Kansen twee (compensatie)woningen te ontwikkelen. Bij elke
nieuwe woning kan 150m² aan bijbehorende bebouwing worden opgericht. Verder wordt 
voldaan aan alle voorwaarden behorende bij de sloop voor kansen regeling. 

2.3.4 Landschapsontwikkelingsplan Marshoekersteeg 14/14A

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 Marshoekersteeg 
14/14A



6e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen

Marshoekersteeg 14/14A & Vennenbergweg 6

De ervenconsulent van Het Oversticht heeft voor deze ontwikkeling een advies uitgebracht 
die passend is in de structuur van het landschap. Op basis hiervan is door Label Tien een 
erfinrichtingsplan opgesteld. Zie kaart 12 voor het erfinrichtingsplan, welke als bijlage is 
toegevoegd.

Kaart 12. Erfinrichting Marshoekersteeg 14/14A

Het advies is ook als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gedaan. De ontwikkeling past
in het Landschapsontwikkelingsplan.
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2.3.4 Landschapsontwikkelingsplan Vennenbergweg 6

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 Vennenbergweg 6 ligt 

De initiatiefnemer heeft een erfinrichtingsplan laten opstellen door Label Tien om het perceel 
goed in te passen in het landschap. Deze is gecontroleerd en goedgekeurd door de 
ervenconsulent. Zie kaart 13 voor het erfinrichtingsplan, welke als bijlage is toegevoegd. De 
ontwikkeling past in het Landschapsontwikkelingsplan.

Kaart 13. Erfinrichting Vennenbergweg 6
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Hoofdstuk 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

3.1.1 Marshoekersteeg 14/14A

Volgens de beleidskaart heeft het perceel Marshoekersteeg 14/14A een lage archeologische 
verwachting (Waarde archeologie 7). Er liggen in de buurt van het perceel wel gebieden met 
een hoge archeologische verwachting, maar daar zal niet gebouwd worden. 

Kaart 14. Marshoekersteeg 14/14A

Figuur: relevant gedeelte archeologische beleidskaart gemeente Dalfsen

De gebieden met een lage archeologische verwachting, waar de woningen zijn gepland, zijn 
vrijgesteld van vroegtijdig archeologisch onderzoek. Er is aan de Marshoekersteeg dus geen 
vooronderzoek nodig. 

3.1.2 Vennenbergweg 6

Volgens de beleidskaart heeft het perceel Vennenbergweg 6 een lage tot middelmatige 
archeologische verwachting (Waarde archeologie 6 & 7). 

Kaart 15. Vennenbergweg 6

Figuur: relevant gedeelte archeologische beleidskaart gemeente Dalfsen
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Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning, voor bouwwerkzaamheden groter dan 5000 
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 geplande bouwwerkzaamheden een kleiner oppervlak beslaan dan 5000 m² is een 
archeologisch vooronderzoek aan de Vennenbergweg 6 niet nodig. 

3.2 Bodemkwaliteit

Beide percelen zijn voormalig agrarische erven, waardoor ze beide als verdacht zijn 
aangemerkt. Er zijn dus zowel aan de Marshoekersteeg als aan de Vennenbergerweg 
verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd.

3.2.1 Marshoekersteeg 14/14A

Aan de Marshoekersteeg 14/14A is in juli 2019 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
door AvA Milieuonderzoek. Hierbij is ook een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van 
asbest op het perceel. Het gehele onderzoek is te vinden als bijlage 4. Hieronder is de 
conclusie van de verkennende bodemonderzoek overgenomen.

Kwaliteit bodem en herkomst verhoogde stoffen

In de puin- en plaatselijk kolengruishoudende bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan 
lood en minerale olie gemeten. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
Het grondwater bevat licht verhoogde concentraties aan barium. Asbest is in een licht 
verhoogd gehalte aangetoond in het mengmonster van de puin- en plaatselijk 
kolengruishoudende bovengrond. 

De herkomst van het licht verhoogde gehalte aan minerale olie en lood in de bovengrond 
wordt gerelateerd aan de bijmenging met puin en plaatselijk kolengruis. De licht verhoogde 
gehalten in de bodem betreffen relatief geringe overschrijdingen van de achtergrondwaarden. 
De licht verhoogde concentraties aan barium in het grondwater worden beschouwd als van 
nature in het grondwater aanwezig. De herkomst van de in lichte mate aangetroffen 
hoeveelheid asbestvezels in de bovengrond is te relateren aan de plaatselijke puinbijmenging 
in de bovengrond. 

Eindconclusie

Ter plaatse van de onderzochte locatie zijn enkele licht verhoogde gehalten aangetoond in de 
(boven)grond en in het grondwater. De licht verhoogde gehalten in de bodem betreffen 
relatief geringe overschrijdingen van de achtergrondwaarden en streefwaarden. Bij de 

vervolgonderzoek plaats te vinden. 

het erf wordt, gezien de gemeten maximaal licht verhoogde waarden, als juist beschouwd. 

Voor wat betreft het onderzoek naar asbest in de bovengrond is er een licht verhoogd gehalte 
aan asbest in puinhoudende bovengrond aangetoond. Het betreft een geringe hoeveelheid 
aan asbest in de gezeefde, fijne fractie. Het betreft hechtgebonden chrysotiel asbest (minst 
gevaarlijke soort). De gehalten liggen ruim beneden de Interventiewaarde en 
hergebruiksnorm van 100 mg/kg.d.s. als ook beneden de Tussenwaarde voor nader 
bodemonderzoek (= 50 mg/kg.d.s.). 

Aanvullend/nader onderzoek naar asbest in de bodem wordt derhalve niet nodig geacht. Uit 
risicobeoordelingen is gebleken dat bij gehalten aan asbest in bodem beneden 100 
mg/kg.d.s. het milieuhygiënisch risico nihil is, ook bij bewerking van de grond. 

Met de gevolgde onderzoeksstrategie is de milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie voldoende vastgelegd. 
Voor wat betreft de kwaliteit van de bodem hoeven ervan uit milieuhygiënisch oogpunt geen 
beperkingen te worden gesteld aan het gebruik van de onderzochte locatie. 
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3.2.2 Vennenbergweg 6

Aan de Vennebergweg is in oktober 2019 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door 
AvA Milieuonderzoek. Het gehele onderzoek is te vinden als bijlage 5. Hieronder is de 
uitsnede van de conclusies van het verkennende bodemonderzoek overgenomen.



6e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen

Marshoekersteeg 14/14A & Vennenbergweg 6

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 Sloop voor Kansen wordt bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling 
van het buitengebied, doordat bebouwing zonder vervolgfunctie wordt gesloopt en er 
duurzaam in ruimtelijke kwaliteit wordt geïnvesteerd. De nieuwe (compensatie)woningen op 
het perceel worden gasloos gerealiseerd, waardoor er meer duurzame energie wordt 
gebruikt. De ontwikkeling is in overeenstemming met het Beleidsplan duurzaamheid. 

3.4 Ecologie

3.4.1 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. 2,3 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 directe
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.

3.4.2 Stikstofdepositie

Voor de ontwikkeling van twee compensatiewoningen op de locatie Marshoekersteeg 14/14A 
is door Van Westreenen op 31 oktober 2019 een AERIUS-berekening uitgevoerd om de 
stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden inzichtelijk te maken. Hierbij is zowel de 
realisatiefase (bouw) als gebruiksfase inzichtelijk gemaakt. De volledige berekening is te 
vinden in bijlage 6 bij deze ruimtelijke onderbouwing. De conclusie luidt als volgt. Gelet op de 
forse afstand van ca. 2,3 km zijn er geen storingsfactoren welke leiden tot een negatief effect 
op het dichtstbijzijnde (en daarmee representatieve) N2000-gebied. Uit de 
AERIUS-berekeningen blijkt dat bij een
niet waarneembaar is op de N2000-gebieden. Dit geldt voor zowel de realisatie- als 
gebruiksfase. Daarom kan op voorhand worden uitgesloten dat er bij onderhavig project 
sprake zal zijn van significant negatieve effecten.

3.4.3 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 (het slopen van landschapsontsierende bebouwing en 
het bouwen van twee (compensatie)woningen) slechts een beperkte effectafstand en zal er 
geen sprake zijn van een opvallende verstoring binnen het NNN. Verdere toetsing in de vorm 

-

3.4.4 De Wet natuurbescherming

Op beide percelen worden leegstaande agrarische bebouwing gesloopt. Om schade aan flora 
en fauna te voorkomen is op beide percelen door LabelTIEN een QuickScan Flora & Fauna 
uitgevoerd. De rapporten zijn als bijlage 7 (Marshoekersteeg 14/14A) en bijlage 8
(Vennenbergweg 6) toegevoegd. De conclusies van de QuickScan zijn hieronder 
overgenomen. 
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3.4.4.1 QuickScan F&F - Marshoekersteeg 14/14A

- De ingrepen behorend tot het project leiden niet tot effecten op beschermde 
natuurgebieden, zoals aantasting van kernkwaliteiten of doelstellingen van het 
Natuurnetwerk Nederland of externe effecten op Natura 2000-gebieden;

- Tijdens het broedseizoen zijn broedgevallen van algemene broedvogels in de omgeving 
van het plangebied te verwachten. Bezette nesten en/of nestactiviteiten mogen nooit 
vernield worden. Verstoring is alleen toegestaan wanneer deze geen invloed heeft op de 
overleving van ouders en jongen. De piek van het broedseizoen ligt in de periode half 
maart-half juli, maar eerdere en latere broedgevallen komen voor;

- Indien de amovatie van schuur 1 de houtopslag betreft, dient nader onderzoek te worden 
uitgevoerd op marterachtigen. Indien de houtopslag en diens zijde van de schuur 
ongemoeid blijft, is er geen negatief effect te verwachten. Een nader onderzoek is dan 
ook niet benodigd.

- Effecten op beschermde soorten en soortgroepen waarvoor geen vrijstelling geldt, zijn 
uitgesloten omdat er geen aanwijzingen zijn dat dergelijke soorten binnen invloedssfeer 
van de werkzaamheden voorkomen;

- Ten aanzien van alle dieren en planten (beschermd of niet beschermd) geldt dat men 
zich dient te houden aan de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat nadelige gevolgen voor 
flora en fauna naar redelijkheid zoveel mogelijk voorkomen moeten worden;

- Wanneer tijdens werkzaamheden toch beschermde soorten worden aangetroffen dienen 
werkzaamheden tijdelijk te worden stilgelegd en wordt contact opgenomen met een 
inzake deskundige. Overleg met de deskundige moet duidelijk maken hoe met de 
ontstane situatie kan worden omgegaan;

- Goedgekeurde gedragscode, ruimtelijke ontwikkeling van de vereniging Stadswerk kan 
worden toegepast tijdens de werkzaamheden. Hierin wordt beschreven hoe om te gaan 
met o.a. de algemene zorgplicht. Wel moet er een kanttekening worden geplaatst, als 
basis van de gedragscode ligt de Flora- en faunawet. De gedragscode is nog niet 
aangepast op de (per 1 januari 2017) geldende wet- en regelgeving, Wet 
natuurbescherming.

3.4.4.2 QuickScan F&F - Vennenbergweg 6

- Tijdens het broedseizoen zijn broedgevallen van algemene broedvogels in de omgeving 
van het plangebied te verwachten. Bezette nesten en/of nestactiviteiten mogen nooit 
vernield worden.

- Verstoring is alleen toegestaan wanneer deze geen invloed heeft op de overleving van 
ouders en jongen. De piek van het broedseizoen ligt in de periode half maart-half juli, 
maar eerdere en latere broedgevallen komen voor;

- In samenspraak met de lokale uilenwerkgroep dient een activiteitenplan voor de kerkuil 
worden opgesteld, zodat de kast tijdelijk buiten de kwetsbare periode verplaatst kan 
worden. In overleg met de gemeente en bevoegd gezag dient bekeken te worden of een 
ontheffingsaanvraag voor het tijdelijk verplaatsen van de uilenkast benodigd is;

- Indien er wijzigingen plaatsvinden aan het te behouden schuur, dient men nader 
onderzoek naar potentiele verblijfplaatsen voor vleermuizen uit te voeren;

- Ten aanzien van alle dieren en planten (beschermd of niet beschermd) geldt dat men 
zich dient te houden aan de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat nadelige gevolgen voor 
flora en fauna naar redelijkheid zoveel mogelijk voorkomen moeten worden;

- Wanneer tijdens werkzaamheden toch beschermde soorten worden aangetroffen dienen
werkzaamheden tijdelijk te worden stilgelegd en wordt contact opgenomen met een 
inzake deskundige. Overleg met de deskundige moet duidelijk maken hoe met de 
ontstane situatie kan worden omgegaan.

- Goedgekeurde gedragscode, ruimtelijke ontwikkeling van de vereniging Stadswerk kan 
worden toegepast tijdens de werkzaamheden. Hierin wordt beschreven hoe om te gaan 
met o.a. de algemene zorgplicht. Wel moet er een kanttekening worden geplaatst, als 
basis van de gedragscode ligt de Flora- en faunawet. De gedragscode is nog niet 
aangepast op de (per 1 januari 2017) geldende wet- en regelgeving, Wet 
natuurbescherming. 
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3.5 Externe veiligheid 

3.5.1 Toetsing Risicobronnen Marshoekersteeg 14/14A

De ontwikkeling is getoetst aan het Externe Veiligheidsbeleid zoals aangegeven in het 
verzamelplan. Risicozonering rondom Marshoekersteeg 14/14A is hieronder aangegeven.

Kaart 16. Marshoekersteeg 14/14A

Uitsnede gemeentelijke risicokaart Giskit viewer 2017 gem Dalfsen

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.

3.5.2 Toetsing Risicobronnen Vennenbergweg 6

De ontwikkeling is getoetst aan het Externe Veiligheidsbeleid zoals aangegeven in het 
verzamelplan. Risicozonering rondom Vennenbergweg 6 is hieronder aangegeven.

Kaart 17. Vennenbergweg 6

Uitsnede gemeentelijke risicokaart Giskit viewer 2017 gem Dalfsen
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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

3.6.1 Milieuzonering Marshoekersteeg 14/14A

Het perceel Marshoekersteeg grenst aan het agrarische bedrijfsperceel aan de Koepelallee 3. 
Daarom is de Omgevingsdienst om een integraal milieuadvies gevraagd. Hiermee wordt 
voorkomen dat er overlast is voor de nieuwe (compensatie)woningen en worden beperkingen 
voor het agrarische bedrijf vermeden. 

Advies OD

Aan de Koepelallee 3 is een vleeskalverenhouderij gevestigd. Het (aanwezige) geurgevoelige 
object aan de Marshoekersteeg 14/14a ligt op een afstand van meer dan 50 meter van deze 

te zetten qua ontwikkelingsmogelijkheden, 
moet de afstand van eventueel toekomstige geurgevoelige objecten minimaal 50 meter 
bedragen. Het bedrijf heeft echter ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bouwblok. De 
afstand van 50 meter moet daarom te worden gemeten vanaf de grens van het bouwblok 
(omgekeerde werking).

Uitwerking in plan

Aan de vereisten t.o.v. de overige aspecten (geluid, stof etc.) wordt voldaan zolang de 
bovenstaande minimumafstand voor geur in acht wordt genomen. Door deze 
minimumafstand wordt een groot deel van het perceel Marshoekersteeg 14/14A echter 
uitgesloten van verdere ontwikkeling. Er is dan weinig ruimte om de compensatiewoningen te 
realiseren, terwijl deze ruimte fysiek wel aanwezig is. Dit zou tot gevolg hebben dat de 
ontwikkeling op het erf minder ruimtelijke kwaliteit op zou leveren. 

Om hier een oplossing voor te vinden is de initiatiefnemer in gesprek gegaan met de 
betreffende agrariër. Deze is bereid gevonden om zijn zoekgebied zo te verschuiven dat er op 
het erf Marshoekersteeg 14/14A ruimere mogelijkheden ontstaan. Hiermee wordt overlast 
voor de woningen en het agrarische bedrijf voorkomen, terwijl er ook meer ruimtelijke kwaliteit 
wordt gerealiseerd. Zie voor de verbeelding van het nieuwe zoekgebied kaart 16. Zolang de 
(compensatie)woningen buiten 50 meter van het zoekgebied worden gerealiseerd, voldoet 
het aan de wet- en regelgeving op het gebeid van milieu.
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Kaart 18. Nieuw zoekgebied Koepelallee 3

3.6.2 Milieuzonering Vennenbergweg 6

Het dichtstbijzijnde landbouwbedrijf in de buurt van het perceel Vennenbergweg 6 is een 
melkrundveebedrijf aan de Kortersweg 15. Voor de woning aan de Vennenbergweg 6 geldt 
hetzelfde als voor de compensatiewoningen aan de Marshoekersteeg 14/14A; er moet een 
minimumafstand van 50 meter worden aangehouden. Gemeten vanuit het bouwblok van aan 
de Kortersweg 15 ligt het perceel Vennenbergweg 6 op meer dan 50 meter afstand. 

Omdat er al een woning dichterbij ligt, komt het landbouwbedrijf door het herbestemmen van 
de woning aan de Vennenbergweg 6 niet op slot te staan. 

3.7 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. Aan geluidshinder uit bedrijfsfuncties is in de vorige paragraaf al aandacht 
besteedt. Wanneer de woningen met inachtneming van de minimumafstanden worden 
gerealiseerd is er geen geluidsoverlast te verwachten. 

Marshoekersteeg 14/14A

Het perceel Marshoekersteeg 14/14A ligt aan het einde van een lange (300m) oprit in het 
buitengebied tussen Dalfsen en Zwolle. Deze oprit biedt uitsluitend toegang tot het eigen erf. 
Door de grote afstand tussen het erf en de openbare weg wordt er een geluidsniveau van 
minder dan 43 dB door wegverkeer verwacht op het perceel. 

Het perceel ligt ook in de nabije omgeving van de spoorlijn Zwolle-Emmen. De geluidszone 
van deze spoorlijn wordt bepaald aan de hand van het geluidsproductieplafond dat is 
opgenomen in het landelijk geluidsregister. Op basis van de waarden in het register 
(referentiepunt 43697/ 62 dB Lden) en artikel 1.4a, eerste lid Besluit geluidhinder, is de zone 
hier 300 meter breed. In kaart 17 is verbeeld hoe deze zone zich verhoudt tot het perceel. De 
geplande woningen bevinden zich buiten deze geluidszone. Een geluidsonderzoek is niet 
nodig. 
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Kaart 19. Marshoekersteeg 14/14A

Vennenbergweg 6

Het perceel Vennenbergweg 6 ligt langs een smalle landbouwweg in het buitengebied tussen 
Dalfsen en Lemelerveld. Deze weg heeft geen doorgaande functie en wordt voornamelijk
door bestemmingsverkeer en landbouwverkeer gebruikt. Het verwachte geluidsniveau op het 
perceel ligt tussen de 43 en 48 dB. Dit ligt onder de streefwaarde van 48dB, waarmee een 
geluidsonderzoek op het perceel niet nodig is.

Het bestemmingsplan ondervindt geen belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder.

3.8 Luchtkwaliteit

Het bestemmingsplan bevat de bouw van twee nieuwe woningen en het stoppen van een 
varkenshouderij. 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. 

3.9 Verkeerssituatie

Toegang tot het perceel Marshoekersteeg 14/14A verloopt op dit moment via een aftakking 
van de Marshoekersteeg, welke als openbare weg parallel loopt aan de spoorlijn 
Zwolle-Emmen totdat het perceel Marshoekersteeg 10 bereikt wordt. Hierna gaat de 
openbare weg over in een oprit, welke met recht van overpad naar het perceel loopt.

De initiatiefnemer heeft in overleg met de bewoners van de Marshoekersteeg 10 voorgesteld
om een nieuwe oprit te realiseren om de Marshoekersteeg 14/14A en de compensatiekavels 
een eigen oprit te geven. De huidige oprit zal na het perceel Marshoekersteeg 10 vervallen.
De situatie met recht van overpad is dan niet langer aan de orde en eventuele overlast die de 
bewoners van de Marshoekersteeg ervaren is hiermee opgelost. Het voorstel is besproken 
met de wijkuitvoerder en hij heeft akkoord gegeven op de nieuwe uitweg. Het inrichtingsplan 
van de uitweg maakt ook onderdeel uit van bijlage 1 van deze ruimtelijke onderbouwing. 
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3.10 Water Marshoekersteeg 14/14A

3.10.1 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.

3.10.2 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.

3.10.3 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.

Voor het dempen van watergangen/ sloten (ook die niet in beheer zijn bij het waterschap) 
dient altijd een Watervergunning te worden aangevraagd bij het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta. 

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 
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. Er vinden in dit geval 
geen werkzaamheden plaats binnen de 5 meter beschermingszone. Een Watervergunning is 
dan ook niet nodig.

Het plangebied of een gedeelte daarvan ligt in een grondwaterbeschermingsgebied of 
intrekgebied van een drinkwaterwinning. In deze gebieden is het beleid gericht op het 
verminderen van de risico's op verontreiniging van het grondwater. Drinkwatervriendelijke 
functies worden gestimuleerd en voor de overige functies wordt een restrictief beleid gevoerd. 
Het provinciale grondwaterbeschermingsbeleid voor de drinkwaterwinning is verwoord in de 
Omgevingsvisie Overijssel 2017. De regels omtrent grondwaterbescherming zijn verwerkt in 
de Omgevingsverordening Overijssel 2017. Voor meer informatie kan worden gekeken op de 
internetsite van de provincie Overijssel: 
http://www.overijssel.nl/thema's/water/watergebruik-0/item-125728/
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In de onderstaande tabel is kort de relevantie van de waterhuishoudkundige aspecten 
aangegeven. 

Waterhuishoudkundig 
aspect 

Relevantie Toelichting 

Riolering en afvalwaterketen Nee Woningen moeten 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.  

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 hoofdwatergang die 
beschermd worden door de 
Keur van het waterschap. De 
locatie bevindt zich binnen de 
beschermingszone. 

3.10.4 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.

3.10.5 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.

3.10.6 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.
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Volgens de viewer van de provincie Overijssel ligt het plangebied in overstroombaar gebied 
(zie kaart 20).

Kaart 20. Uitsnede kaart

Bron: provincie Overijssel

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 2,0 tot 5,0 meter gevonden (zie kaart 21). Op de kaart 
van middelgrote kans (1/100 jaar) blijft de betreffende locatie droog. De risicokaart geeft geen 
tijd tot overstroming aan.

Kaart 21. Uitsnede IPO risicokaart

Bron: IPO risicokaart
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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 de ontwikkeling van 
twee extra (compensatie)woningen aan de Marshoekersteeg 14/14A 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.

3.11 Water Vennenbergweg 6

3.11.1 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.

3.11.2 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.

3.11.3 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.

Voor het dempen van watergangen/ sloten (ook die niet in beheer zijn bij het waterschap) 
dient altijd een Watervergunning te worden aangevraagd bij het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta. 

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 
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 dit geval vinden er 
geen werkzaamheden plaats binnen deze beschermingszone. Er is dan ook geen vergunning 
nodig.
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In de onderstaande tabel is kort de relevantie van de waterhuishoudkundige aspecten 
aangegeven. 

Waterhuishoudkundig 
aspect 

Relevantie Toelichting 

Riolering en afvalwaterketen Nee Woning heeft een aansluiting 
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.  

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 hoofdwatergang die 
beschermd worden door de 
Keur van het waterschap. De 
locatie bevindt zich binnen de 
beschermingszone. 

3.11.4 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. 

3.11.5 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.

3.11.6 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 Marshoekersteeg 14/14A de bestemming 

- -
gewijzigd in et de 

- -
. Bovendien wordt in de zone 50 

meter van het zoekgebied van de Koepel specifieke vorm van wonen
uitgesloten - milieugevoelige functie . Dit om te voorkomen dat er een woning of ander
verblijfsobject binnen de 50 meter zone gebouwd wordt waarmee het agrarische bedrijf 
beperkt kan worden. 

Na herziening van het bestemmingsplan is aan de Vennenbergweg 6 de bestemming 

.

De woonbestemmingen worden aangepast aan de erfinrichtingsplannen van LabelTIEN van 
oktober 2019 voor de Marshoekersteeg 14/14A (zie bijlage 1 van de ruimtelijke 
onderbouwing) en oktober 2019 voor de Vennenbergweg 6 (zie bijlage 2 van de ruimtelijke 
onderbouwing). Aan de ontwikkeling worden de volgende voorwaardelijke verplichtingen 
verbonden:

Initiatiefnemers moeten in totaal 1918 m2 landschapsontsierende bebouwing slopen op het 
perceel Marshoekersteeg 14/14A in Dalfsen, waarvan 1833 m2 asbesthoudend en 85 m2 
zonder asbest;

Initiatiefnemers moeten 300 m2 asbesthoudende landschapsontsierende bebouwing slopen
op het perceel Vennenbergweg 6 in Dalfsen;

Voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning voor de compensatiewoningen slopen 
initiatiefnemers alle landschapsontsierende bebouwing op de percelen Marshoekersteeg 
14/14A en Vennenbergweg 6 in Dalfsen; 

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden aan de te behouden schuur op het perceel 
Vennenbergweg 6, dan moeten initiatiefnemers nader onderzoek naar potentiële 
verblijfplaatsen voor vleermuizen uitvoeren en aanleveren voordat de wijzigingen uitgevoerd 
worden, conform de QuickScan flora en fauna d.d. 1 november 2019 (bijlage 8);

In samenspraak met de provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen moeten er afspraken 
gemaakt te worden met de initiatiefnemers over hoe gehandeld moet worden ten aanzien van 
de aanwezige kerkuilenkast op het perceel Vennenbergweg 6, conform de QuickScan flora
en fauna d.d. 1 november 2019 (bijlage 8).
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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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Ruimtelijke Onderbouwing Kringsloot West 12
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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

De initiatiefnemers willen het agrarische bedrijf op het perceel stopzetten. Na het staken van 
het bedrijf blijven er nog veel voormalig agrarische bedrijfsgebouwen op het perceel staan. 
De initiatiefnemers willen alle leegstaande bebouwing én het mestbassin inzetten in het kader 
van de Sloop voor Kansen regeling om één compensatiewoning te realiseren op het perceel. 
In totaal zal er 1192m2 leegstaande bedrijfsgebouwen met asbest worden gesloopt. 

Deze oppervlakte is als volgt berekend:

Schuren met asbest: totaal 1.026 m²

Mestkelder: 95 m² (hiervan telt 50% mee)

Mestzak: 870 m² (hiervan telt 25% mee)

Omgerekend als inzetbare m² met asbest 1.192 m². Van deze 1192 m² wordt 850 m² ingezet 
voor een compensatiewoning met bijgebouw. De overige m² worden ingezet voor de 
uitbreiding van de oppervlakte van het bijgebouw. Deze 342 m² mag in een staat van 1 op 3 
worden ingezet. Daardoor is er 114 m² extra beschikbaar bovenop de toegestane 150 m². Het 
bijgebouw bij de compensatiewoning krijgt daarmee een oppervlakte van 264 m². 

Daarnaast wordt de bestaande boerderij gesplitst in twee woningen. 

Omdat het plan niet past in het bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen, is een 
nodig. 

Kaart 1.   Ligging van het perceel Kringsloot West12

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 

Kaart 2. Huidige bestemming

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen

De initiatiefnemers zijn van plan om het agrarische bedrijf op het perceel stop te zetten. De 
bewoning van de bedrijfswoning zal hierna worden voortgezet. Hiervoor moet de bestemming 

Daarnaast zullen de dan resterende landschapsontsierende agrarische bouwwerken op het 
perceel worden gesloopt. Hiervoor komt één compensatiewoning in de plaats. Er blijven 
daarna nog voldoende sloop vierkante meters over om de toegestane hoeveelheid 
bijbehorende bebouwing bij de nieuwe (compensatie)woning uit te breiden met 114m2 tot 256 
m². 

Daarnaast zijn de initiatiefnemers ook nog van plan om de bestaande voormalige 
bedrijfswoning te splitsen in twee delen. Hiervoor willen de initiatiefnemers gebruik maken 
van de volgende regeling uit het bestemmingsplan: 

3.8.1 d. Wijziging naar wonen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a 
Wet ruimtelijke ordening de bestemming - indien het agrarisch bedrijf is beëindigd - in 
casu de bestaande bebouwing met bijbehorend erf te wijzigen:

a. in de bestemming ' Wonen ';

b. in de bestemming ' Wonen ' ten behoeve van het verkrijgen van twee woningen door 
het verbouwen van de bedrijfswoning met verstande dat:

1. de inhoud van de bestaande bedrijfswoning voor de splitsing groter is dan 1.000 
m³;

2. de uiterlijke verschijningsvorm gehandhaafd blijft.

en 
maximum 
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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, die met een erfinrichtingsplan (bijlage 1) 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 nieuwe stedelijke ontwikkeling. Daarbij moet ook het
ruimtebeslag betrokken worden.

Aan de Kringsloot West 12 zal 1192m² aan landschapsontsierende bebouwing worden 
gesloopt. Deze vierkante meters worden op het eigen perceel ingezet om een 
(compensatie)woning te bouwen. Deze woning heeft een maximale inhoud van 750 m³ met 
maximaal 264 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

De generieke beleidskeuzes geven antwoord 
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 (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 

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 erfinrichtings-
plan van De Erfontwikkelaar d.d. 02-09-2019 (bijlage 1 van de ruimtelijke onderbouwing) 
welke naar aanleiding van het advies van de ervenconsulent van het Oversticht is gemaakt, 
voorziet hierin. De uitstraling van de omgeving blijft behouden en de ruimtelijke kwaliteit wordt 
verbeterd. 

omgeving (buitengebied) van de gemeente Dalfsen. De investeringen in de ruimtelijke 
kwaliteit staan in verhouding tot de geboden ontwikkelingsmogelijkheden. Bij dit plan is zeker 

landschapsontsierende stallen gesloopt en als compensatie wordt één 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

Het beperken van 

Op het perceel Kringsloot West 12 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 
ontwikkelingsperspectief geeft zo richting aan wat ontwikkeld zou kunnen worden.
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Het perceel Kringsloot West 12 ligt in het gebied waarvoor het ontwikkelingsperspectief 
Agrarisch ondernemen in het grootschalige landschap geldt. Zie voor een weergave hiervan 
onderstaand figuur. 

Kaart 3 .  Kringsloot West 12

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 ontwikkelingsmogelijk-
heden 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.

Deze ontwikkeling op het perceel Kringsloot West 12 past binnen het ontwikkelings-
perspectief in die zin dat het de agrarische bedrijvigheid in de omgeving niet belemmerd. Het 
perceel wordt omringt door andere woonbestemmingen. Wanneer het is omgezet naar 

agrarische bedrijven. Hiermee wordt verdere modernisering en schaalvergroting van de 
landbouw op geen enkele manier beperkt. 
Verder sluit het erf volgens het advies van het Oversticht aan bij het landschap. Het 

landschap blijft zodoende herkenbaar

2.2.4 Toetsing gebiedskenmerken

Op de Kringsloot West 12 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. 



6e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen Kringsloot-West 12

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

Kaart 4. Kringsloot West 12

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 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 Kringsloot West 12 bevindt zich niet op een dekzandvlakte of -rug. Met het 
erfinrichtingsplan 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. Kringsloot West 12

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 landbouw-
ontginningslandschappen 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 aan de hand van het advies van de ervenconsulent 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. 

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 binding 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. 

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.

In de omgeving van het plangebied zijn er geen gaten in het bestaande netwerk. Uit 
historische kaarten blijken er ook geen mogelijkheden te zijn om oude verbindingen te 
herstellen, noch om nieuwe connecties aan te leggen.
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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. Kringsloot West12

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 advies over de erfinrichting aandacht besteed aan het behoud 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.

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.
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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 
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 Kringsloot West 12 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. Kringsloot West 12

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.

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

De voormalige bedrijfswoning aan de Kringsloot West 12 blijft ongewijzigd staan, samen met 
de schuur die daar ten oosten van gelegen is. Deze zal dienst doen als bijgebouw van de 
oorspronkelijke woning. 

De initiatiefnemers willen alle verdere landschapsontsierende bebouwing op het perceel 
slopen en het mestbassin verwijderen. Dit bedraagt 1.026 m² met asbest en 265 m² zonder 
asbest. Deze vierkante meters worden ingezet voor het bouwen van een 
(compensatie)woning en zijn bij elkaar opgeteld genoeg om aan de gestelde norm te voldoen. 

Een nieuwe compensatiewoning heeft standaard recht op 150 m² aan bijbehorende 
bebouwing. Na het aftrekken van de benodigde sloopoppervlakte voor de 
(compensatie)woning blijft er nog circa 340 m² sloopoppervlakte over. De initiatiefnemers wil 
deze overgebleven sloopoppervlakte inzetten voor een uitbreiding van het bouwoppervlak 
van de bijbehorende bebouwing van 114 m². Hiermee kan er bij de compensatiewoning in 
totaal 264 m² aan bijbehorende bebouwing worden opgericht. 

2.3.3 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 Kringsloot West12 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 van dit advies heeft De 
Erfontwikkelaar een erfinrichtingsplan opgesteld. Zie kaart 8 voor het erfinrichtingsplan.

Kaart 8. Erfinrichtingsschets Kringsloot West 12

Het advies is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gedaan. De ontwikkeling past in 
het Landschapsontwikkelingsplan.
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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 Kringsloot West 12 een lage archeologische 
verwachting (AWV categorie 8).

Omdat het gehele perceel een lage archeologische verwachting heeft is een voortijdig 
archeologisch onderzoek niet nodig. 

Kaart 9. Kringsloot West 12

Figuur: relevant gedeelte archeologische beleidskaart gemeente Dalfsen

3.1.2 Bodemkwaliteit

Het perceel aan de Kringsloot West 12 is een agrarisch bedrijfsperceel, waardoor deze 
locatie als verdacht aangemerkt moet worden. Daarom is er door de Kruse Groep in 
september 2019 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Onderstaand de conclusies 
uit het rapport, welke als bijlage 3 is toegevoegd. 

Conclusies en aanbevelingen

Het grondwater is licht verontreinigd met barium, xylenen en naftaleen. De licht 
verhoogde gehalten geven geen reden voor nader bodemonderzoek. De bovengrond 
BG I, BG II en de ondergrond zijn niet verontreinigd.



6e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen Kringsloot-West 12

De bovengrondse dieseltank heeft een geringe negatieve invloed gehad op de 
bodemkwaliteit. In de bovengrond van boring A1 is zintuiglijk een zwakke olie/water-
reactie vastgesteld; dit is dit analytisch niet bevestigd. In het grondwater zijn lichte 
verontreinigingen met xylenen en naftaleen aangetoond.

De mengmonsters van de fijne fractie van het overig terreindeel en de druppelzones
(deellocaties B, C en D) zijn niet asbesthoudend of de gewogen asbestgehalten zijn 
(ruim) lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.

Slotconclusie

Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging en de geplande woningbouw, aangezien de vastgestelde
verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt 
geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik.

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 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 Sloop voor Kansen wordt bijgedragen aan duurzame ontwikkeling van 
het buitengebied. Leegstaande bebouwing zonder vervolgfunctie wordt gesloopt, waarna er 
duurzaam wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast wordt er binnen de 
bestaande bebouwing een tweede woning gerealiseerd, waardoor er zonder nieuwbouw 
voorzien kan worden in een woonbehoefte. Dit draagt bij aan een meer duurzame en 
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. 8 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 realiseren van een Sloop voor Kansen project slechts een 
beperkte effectafstand en zal geen sprake zijn van een opvallende verstoring binnen het

-

3.1.4.3 De Wet natuurbescherming

Door Natuurbank Overijssel is op 9 juli 2019 een veldbezoek afgelegd aan de Kringsloot West 
12. 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. 
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Het plangebied vormt een deel van een agrarisch erf en bestaat uit bebouwing, agrarisch 
cultuurland (grasland) en erfverharding. De inrichting en het gevoerde beheer maken het 
plangebied tot een geschikt functioneel leefgebied voor sommige algemene- en weinig 
kritische beschermde diersoorten, maar tot een ongeschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten. 

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot 
wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de ligging buiten 
beschermd natuurgebied en de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen activiteiten niet 
tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of 
vergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in 
overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden. De Wet 
natuurbescherming en de Omgevingsverordening Overijssel vormen geen belemmering voor 
uitvoering van de voorgenomen activiteiten.

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.

3.1.5 Externe veiligheid 

De ontwikkeling is getoetst aan het Externe Veiligheidsbeleid zoals aangegeven in het
verzamelplan. Risicozonering rondom Kringsloot West 12 is hieronder aangegeven.

Kaart 10. Kringsloot West 12

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

Op het perceel wordt het bestaande agrarische bedrijf gestaakt. Dit zorgt voor een 
verbetering van de milieusituatie op de omliggende woonpercelen. 
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Het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf ligt tegenover het perceel op 50 meter afstand. Dit 
betreft een melkveebedrijf. Hiervoor geldt in de geurverordening van de gemeente Dalfsen 
een minimumafstand van 25 meter. Het plan voldoet hier ruimschoots aan. Omdat de dit 
perceel niet het dichtstbijzijnde woonperceel zal zijn voor het bedrijf, belemmert het de 
ontwikkeling van de landbouw niet.

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 Kringsloot West 12 ligt langs een smalle landbouwweg in het buitengebied tussen 
Dalfsen en Oudleusen. Deze weg heeft geen doorgaande functie en wordt slechts door 
bestemmingsverkeer en landbouwverkeer gebruikt. Op het perceel wordt een geluidsniveau 
door wegverkeer van minder dan 43 dB verwacht, minder dan de wettelijke limiet van 48 dB.  

Het bestemmingsplan ondervindt geen belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder.

3.1.7 Luchtkwaliteit

Het bestemmingsplan bevat slechts de bouw van één nieuwe (compensatie)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. 

3.1.8 Verkeerssituatie

Het erf heeft momenteel twee erfopgangen, waarvan er globaal gezien één voor de woning is 
en één voor de achterliggende bedrijfsgebouwen. Na het realiseren van de 
compensatiewoning wordt één van de huidige opritten verplaatst en gebruikt als erfoprit voor 
het perceel met de compensatiewoning. De andere erfopgang blijft gehandhaafd voor de 
bestaande boerderijwoning en als toegang voor het bereiken van de achter het perceel 
aanwezige agrarische gronden. Het toevoegen van twee wooneenheden heeft geen 
significante toename in het aantal verkeersbewegingen tot gevolg. De verkeersituatie blijft
hiermee gelijk. Het perceel zal in haar eigen parkeerbehoefte voorzien. 

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 initiatiefnemers (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. 
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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 
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 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.  

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 20 
meter van een 
hoofdwatergang die 
beschermd worden door de 
Keur van het waterschap. De 
locatie bevindt zich buiten 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 een IBA. 

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 'korte procedure'. 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 Kringsloot West 12 de bestemming 
met de aanduiding 'agrarisch bedrijf a' en 'bomenteelt' omgezet in 'Wonen' met de 

m oppervlakte bijbehorende bouwwerken: 264m2 en 
.

De woonbestemming wordt aangepast aan het erfinrichtingsplan van de Erfontwikkelaar van 
2 september 2019 (zie bijlage 1 van de ruimtelijke onderbouwing).

Initiatiefnemerss zijn verplicht om het erf op het perceel Kringsloot West 12 te realiseren zoals 
is aangegeven in het erfinrichtingsplan. 

Initiatiefnemerss moeten binnen één jaar na het in werking treden en/of onherroepelijk 
worden van het 6e verzamelplan de erfinrichting volgens bijlage 1 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





Bijlage 2: Advies ervenconsulent



















Bijlage 3: Bodemonderzoek
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1 gras, m aaiveld

type inspect iegat

datum 30 -0 8-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

0

-50

32x31cm, zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, donker 
bruin, sporen wortels, sporen plast ic, 
sporen baksteen

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, sterk oer

-100

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

2

3

2 klinker, m aaiveld

type inspect iegat

datum 30 -0 8-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

0

-8-8

-35

31x30cm, zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, rood, mat ig oer

-35

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker zwart , grijs

-80

-135

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel

-135

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  grijs

1

2

3

4

3 klinker, m aaiveld

type inspect iegat

datum 30 -0 8-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

0

-7-7

-45

31x30cm, zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, bruin, resten oer, 
sporen teelaarde

-45

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker zwart , grijs

-80

-145

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel

-145

-170

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  grijs

1

2

3

4 klinker, m aaiveld

type inspect iegat

datum 3 0 -0 8 -2 01 9

boormeester J. Hart m an

0

50

100

150

0

-8-8

-45

31x30cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, zwak humeus, donker bruin, 
beige, resten zand

-45

-65

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , grijs

-65

-130

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, resten oer

-130

-170

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

2

3

4

5 gazon, m aaiveld

type inspect iegat

datum 3 0 -0 8 -2 01 9

boormeester J. Hart m an

0

50

0

-40

32x31cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, zwak humeus, donker bruin, 
sporen wortels

-40

-50

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , grijs

1

6 klinker, m aaiveld

type inspect iegat

datum 3 0 -0 8 -2 01 9

boormeester J. Hart m an

0

50

0

-7-7

-20

30x30cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, licht  beige, bruin, sporen 
teelaarde, sterk wortels

-20

-50

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sterk wortels

1

2

7 klinker, m aaiveld

type inspect iegat

datum 3 0 -0 8 -2 01 9

boormeester J. Hart m an

0

50

0

-7-7

-25

30x30cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, zwak humeus, donker bruin, 
beige, resten zand, geroerd

-25

-50

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , grijs

1

2

8 klinker, m aaiveld

type inspect iegat

datum 3 0 -0 8 -2 01 9

boormeester J. Hart m an

0

50

0

-7-7

-15

30x30cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, licht  beige, bruin, sporen 
teelaarde

-15

-45

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, resten 
zand, geroerd

-45

-50

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , sterk wortels

1

2
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9 gras, m aaiveld

type inspect iegat

datum 30 -0 8-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-30

31x31cm, zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, bv: 14.3%, donker 
bruin, beige, sporen wortels, zwak 
puin, sporen asbest  1 stukje vlakke 
plaat  , gf/ff : 1,3/44,7 kg. 1 stukje 
v lakke plaat . 8 gr.

-30

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker zwart , bruin

1

2

10 gras, m aaiveld

type inspect iegat

datum 30 -0 8-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-20

32x32cm, zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 14.6%, 
donker bruin, sporen wortels

-20

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, licht  bruin, rood, sterk oer

1

11 gras, m aaiveld

type inspect iegat

datum 30 -0 8-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-40

33x31cm, zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 14.8%, 
donker bruin, sporen wortels

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, resten teelaarde

1

12 gras, m aaiveld

type inspect iegat

datum 30 -0 8-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-23

32x33cm, zand, zeer f ijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, donker 
bruin, sporen wortels, sporen 
baksteen

-23

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker zwart , grijs

1

1 3 klinker, m aaiveld

type inspect iegat

datum 30 -0 8-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-7-7

-35

30x30cm, zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, bv: 12.6%, licht  beige, rood, 
uiterst  oer, ophoogzand

-35

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

14 gras, m aaiveld

type inspect iegat

datum 30 -0 8-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-20

30x32cm, zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.3%, 
donker bruin, sporen wortels, sporen 
puin

-20

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, resten teelaarde

1

1 5 gras, m aaiveld

type inspect iegat

datum 3 0 -0 8 -2 01 9

boormeester J. Hart m an

0

50

0

-25

33x32cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, zwak humeus, bv: 11.3%, 
donker bruin, sporen wortels, sporen 
puin

-25

-50

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, resten teelaarde

1

A1 klinker, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt e r

datum 1 0 -0 7 -2 01 9

boormeester Riem er Ve lt m aat

0

50

100

150

200

250

300

0

-6-6

-50

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, ow: 
zwak, geroerd

-50

-110

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, zwart , ow: 
geen

-110

-150

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, donker 
beige

-150

-300

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs

1

2

3

4

1

200

300

A2 klinker, m aaiveld

type grondboring

datum 1 0 -0 7 -2 01 9

boormeester Riem er Ve lt m aat

0

50

100

0

-6-6

-40

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, ow: 
geen, geroerd

-40

-90

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, zwart , ow: 
geen

-90

-100

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, donker 
beige

1

A3 tegel, m aaiveld

type grondboring

datum 1 0 -0 7 -2 01 9

boormeester Riem er Ve lt m aat

0

50

100

0

-6-6

-40

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, ow: 
geen, geroerd

-40

-90

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, mat ig 
hum eus, donker bruin, zwart , ow: 
geen

-90

-100

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, donker 
beige

1
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B1 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat

datum 06 -0 9-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker bruin, grijs, uiterst  
wortels

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker bruin, grijs, uiterst  
wortels

B2 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat

datum 06 -0 9-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker bruin, grijs, sporen 
puin, uiterst  wortels

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker bruin, grijs, uiterst  
wortels, sporen puin

B3 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat

datum 06 -0 9-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker bruin, grijs, sporen 
puin, uiterst  wortels

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker bruin, grijs, uiterst  
wortels, sporen puin

B4 gazon, m aaiveld

type inspect iegat

datum 06 -0 9-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker bruin, grijs, sporen 
puin, uiterst  wortels

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker bruin, grijs, uiterst  
wortels

C1 braak, m aaiveld

type inspect iegat

datum 06 -0 9-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker bruin, grijs, uiterst  
wortels, resten baksteen

-20

-28

oude klinkerverharding.
-28

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker bruin, sterk wortels, 
resten puin, sporen glas

C2 braak, m aaiveld

type inspect iegat

datum 06 -0 9-2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-25

33x32cm, zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
grijs, uiterst  wortels, resten 
baksteen, resten beton

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
humeus, donker bruin, sterk wortels

C3 braak, m aaiveld

type inspect iegat

datum 0 6 -0 9 -2 01 9

boormeester J. Hart m an

0

50

0

-30

33x34cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, zwak humeus, donker bruin, 
grijs, uiterst  wortels, resten 
baksteen, resten beton

-30

-50

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sterk wortels

C4 braak, m aaiveld

type inspect iegat

datum 0 6 -0 9 -2 01 9

boormeester J. Hart m an

0

50

0

-15

31x31cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, zwak humeus, donker bruin, 
resten wortels

-15

-35

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, ophoogzand

-35

-50

zand, zeer f ijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

D1 gras, m aaiveld

type inspect iegat

datum 0 6 -0 9 -2 01 9

boormeester J. Hart m an

0

50

0

-10

33x32cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, zwak humeus, bv: 17.1%, 
donker bruin, beige, resten zand, 
sterk wortels

-10

-30

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, resten 
wortels, resten zand

-30

-50

zand, zeer f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin

D2 gras, m aaiveld

type inspect iegat

datum 0 6 -0 9 -2 01 9

boormeester J. Hart m an

0

50

0

-10

31x32cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
bv: 18.4%, donker bruin, beige, 
sporen puin, sporen wortels, resten 
zand

-10

-50

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen puin, resten zand

-50

-70

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige

D3 gras, m aaiveld

type inspect iegat

datum 0 6 -0 9 -2 01 9

boormeester J. Hart m an

0

50

0

-10

32x32cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, zwak humeus, bv: 18.3%, 
donker bruin, grijs, sporen wortels

-10

-40

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, sporen teelaarde, 
resten oer

-40

-70

zand, m at ig f ijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodemlaag

bodemlaag

bodemm onster, geroerd

bodemm onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodemvreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  f ijn (63-105 um)
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig f ijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um)

GRADATIE GRIND

f =  f ijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 mm )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht



Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 

















Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10901373
Certificate no.: 2019125766
Sample description.: BG I
 V
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Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V190900061 versie 1

Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 30-08-2019

Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 30-08-2019

Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 06-09-2019

Projectcode 19043216 Pagina 1 van 1

Project omschrijving Kringsloot-West 12 - Dalfsen

Naam MM FF - 01 Datum monstername 30-08-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 05-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14233162

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,0 %

Massa monster (veldnat) 14,1 kg

Massa monster (droog) 12,5 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest <2 n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 21 30 46 129 366 11923 12515

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V190900062 versie 1

Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 30-08-2019

Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 30-08-2019

Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 06-09-2019

Projectcode 19043216 Pagina 1 van 2

Project omschrijving Kringsloot-West 12 - Dalfsen

Naam MM FF - 02 Datum monstername 30-08-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 05-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14233161

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 88,1 %

Massa monster (veldnat) 14,3 kg

Massa monster (droog) 12,6 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) 0,6 6,4 0,1 0,9 3,5 36 mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool 0,6 6,5 0,1 0,9 3,5 36 mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool 0,6 6,5 0,1 0,9 3,5 36 mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 6,5 0,1 0,9 3,6 36 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest <2 6,5 0,1 0,9 3,6 36 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V190900062 versie 1

Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 30-08-2019

Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 30-08-2019

Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 06-09-2019

Projectcode 19043216 Pagina 2 van 2

Project omschrijving Kringsloot-West 12 - Dalfsen

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 14 45 73 265 666 11506 12569

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

vezelbundels

Asbesth.materiaal (g) 0,0050 0,0040 0,0090

Hechtgebonden nee nee

Aantal deeltjes 1 1 2

Percentage crocidoliet (%) 90 90

Gewicht crocidoliet (mg) 4,5 3,6 8,1

totaal per mineralogische groep

Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,36 0,29 0,65

Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,36 0,29 0,65

totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 1 2

Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,36 0,29 0,65

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,36 0,29 0,65

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V190900063 versie 1

Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 30-08-2019

Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 30-08-2019

Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 06-09-2019

Projectcode 19043216 Pagina 1 van 1

Project omschrijving Kringsloot-West 12 - Dalfsen

Naam MM FF - 03 Datum monstername 30-08-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 05-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14233164

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,4 %

Massa monster (veldnat) 13,6 kg

Massa monster (droog) 12,1 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest <2 n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 14 40 50 143 450 11420 12117

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V190900300 versie 1

Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 03-09-2019

Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 30-08-2019

Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 10-09-2019

Projectcode 19043216 Pagina 1 van 1

Project omschrijving Kringsloot-West 12 - Dalfsen

Naam MM FF - Gat 9 Datum monstername 30-08-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 09-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14233160

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 92,2 %

Massa monster (veldnat) 13,1 kg

Massa monster (droog) 12,1 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,5 1,4 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest <2 n.a. - - 1,5 1,4 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 325 197 144 217 515 10664 12062

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V190900301 versie 1

Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 03-09-2019

Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 30-08-2019

Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 10-09-2019

Projectcode 19043216 Pagina 1 van 1

Project omschrijving Kringsloot-West 12 - Dalfsen

Naam MVM - Gat 9 Datum monstername 30-08-2019

Monstersoort Materiaal Datum analyse 05-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14100404

Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal

materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)

vlakke plaat chrysotiel 3,5 2 5 1 3,24 ja 113 65 162

Totaal Asbest 113 65 162

Totaal Serpentijn 113 65 162

Totaal Amfibool 0 0 0

Totaal Gewogen asbest 113 65 162

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.





Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V190900774 versie 1

Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 06-09-2019

Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 06-09-2019

Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-09-2019

Projectcode 19043216 Pagina 1 van 2

Project omschrijving Kringsloot-West 12 - Dalfsen

Naam B - MM FF Datum monstername 06-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 14-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14233131

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,0 %

Massa monster (veldnat) 12,8 kg

Massa monster (droog) 11,4 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 5,9 5,9 4,3 4,3 9,1 9,1 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn 1,6 1,6 1,4 1,4 3,3 3,3 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn 4,4 4,4 2,9 2,9 5,8 5,8 mg/kg ds

Totaal serpentijn 5,9 5,9 4,3 4,3 9,1 9,1 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 1,6 1,4 1,4 3,3 3,3 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest 4,4 4,4 2,9 2,9 5,8 5,8 mg/kg ds

Totaal asbest 5,9 5,9 4,3 4,3 9,1 9,1 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V190900774 versie 1

Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 06-09-2019

Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 06-09-2019

Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-09-2019

Projectcode 19043216 Pagina 2 van 2

Project omschrijving Kringsloot-West 12 - Dalfsen

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 44 75 164 351 905 9827 11366

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

vezelbundels

Asbesth.materiaal (g) 0,0197 0,0197

Hechtgebonden nee

Aantal deeltjes 3 3

Percentage chrysotiel (%) 90

Gewicht chrysotiel (mg) 17,7 17,7

vlakke plaat

Asbesth.materiaal (g) 0,4632 0,1992 0,6624

Hechtgebonden ja ja

Aantal deeltjes 1 2 3

Percentage chrysotiel (%) 7,5 7,5

Gewicht chrysotiel (mg) 34,7 14,9 49,6

totaal per mineralogische groep

Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 1,56 1,56

Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 3,05 1,31 4,36

Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 3,05 1,31 1,56 5,92

totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 2 3 6

Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 1,56 1,56

Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 3,05 1,31 4,36

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 3,05 1,31 1,56 5,92

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V190900775 versie 1

Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 06-09-2019

Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 06-09-2019

Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-09-2019

Projectcode 19043216 Pagina 1 van 2

Project omschrijving Kringsloot-West 12 - Dalfsen

Naam C - MM FF Datum monstername 06-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 14-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14233132

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 82,9 %

Massa monster (veldnat) 13,3 kg

Massa monster (droog) 11,0 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 37 37 28 28 50 50 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) 1,2 12 0,5 5,3 2,9 29 mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn 37 37 28 28 50 50 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn 37 37 28 28 50 50 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool 1,2 12 0,5 5,3 2,9 29 mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool 1,2 12 0,5 5,3 2,9 29 mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest 38 49 29 33 52 79 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest 38 49 29 33 52 79 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V190900775 versie 1

Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 06-09-2019

Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 06-09-2019

Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-09-2019

Projectcode 19043216 Pagina 2 van 2

Project omschrijving Kringsloot-West 12 - Dalfsen

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 126 127 138 298 894 9440 11023

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 *

asbestcement

Asbesth.materiaal (g) 0,6275 0,3016 0,0459 0,0480 1,0230

Hechtgebonden nee nee nee nee

Aantal deeltjes 3 6 7 4 20

Percentage chrysotiel (%) 37,5 37,5 37,5 52,5

Gewicht chrysotiel (mg) 235,3 113,1 17,2 25,2 390,8

vezelbundels

Asbesth.materiaal (g) 0,0098 0,0095 0,0160 0,0353

Hechtgebonden nee nee nee

Aantal deeltjes 5 2 7 14

Percentage chrysotiel (%) 52,5 52,5 52,5

Gewicht chrysotiel (mg) 5,1 5,0 8,4 18,5

Percentage crocidoliet (%) 37,5 37,5 37,5

Gewicht crocidoliet (mg) 3,7 3,6 6,0 13,3

totaal per mineralogische groep

Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 21,35 10,26 2,02 2,74 0,76 37,13

Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 21,35 10,26 2,02 2,74 0,76 37,13

Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,34 0,33 0,54 1,21

Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,34 0,33 0,54 1,21

totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 3 6 12 6 7 34

Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 21,35 10,26 2,36 3,07 1,31 38,35

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 21,35 10,26 2,36 3,07 1,31 38,35

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V190900776 versie 1

Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 06-09-2019

Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 06-09-2019

Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-09-2019

Projectcode 19043216 Pagina 1 van 2

Project omschrijving Kringsloot-West 12 - Dalfsen

Naam D - MM FF Datum monstername 06-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 14-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14233130

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 78,5 %

Massa monster (veldnat) 13,5 kg

Massa monster (droog) 10,6 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 25 25 19 19 33 33 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) 1,1 12 0,5 4,9 3,2 32 mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn 24 24 19 19 32 32 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn 0,7 0,7 0,6 0,6 0,9 0,9 mg/kg ds

Totaal serpentijn 25 25 19 19 33 33 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool 1,1 12 0,5 4,9 3,2 32 mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool 1,1 12 0,5 4,9 3,2 32 mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest 26 36 19 23 35 64 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 0,7 0,6 0,6 0,9 0,9 mg/kg ds

Totaal asbest 26 37 20 24 36 65 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V190900776 versie 1

Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 06-09-2019

Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 06-09-2019

Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-09-2019

Projectcode 19043216 Pagina 2 van 2

Project omschrijving Kringsloot-West 12 - Dalfsen

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 27 54 158 366 878 9127 10610

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

golfplaat

Asbesth.materiaal (g) 0,0461 0,0144 0,0605

Hechtgebonden ja ja

Aantal deeltjes 1 3 4

Percentage chrysotiel (%) 12,5 12,5

Gewicht chrysotiel (mg) 5,8 1,8 7,6

vezelbundels

Asbesth.materiaal (g) 0,5875 0,0660 0,0080 0,6615

Hechtgebonden nee nee nee

Aantal deeltjes 53 18 2 73

Percentage chrysotiel (%) 37,5 52,5 52,5

Gewicht chrysotiel (mg) 220,3 34,7 4,2 259,2

vezelbundels

Asbesth.materiaal (g) 0,0035 0,0100 0,0135

Hechtgebonden nee nee

Aantal deeltjes 3 2 5

Percentage crocidoliet (%) 90 90

Gewicht crocidoliet (mg) 3,2 9,0 12,2

totaal per mineralogische groep

Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 20,76 3,27 0,40 24,43

Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 0,55 0,17 0,72

Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,55 20,93 3,27 0,40 25,15

Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,30 0,85 1,15

Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,30 0,85 1,15

totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 59 20 2 82

Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 21,07 4,12 0,40 25,59

Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,55 0,17 0,72

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,55 21,23 4,12 0,40 26,3

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.









Bijlage 4: Quickscan Flora & Fauna
































































