
 

Geachte gemeenteraadsleden, 

Als eerste wil ik jullie graag feliciteren met de benoeming tot raadslid afgelopen 

woensdag. 

Een mooie taak om als volksvertegenwoordiger om de belangen van de inwoners 

van onze mooie gemeente Dalfsen te vertegenwoordigen. 

Bij deze wil ik jullie graag even wijzen op een opmerkelijke aanvulling door de 

gemeente Dalfsen op de zienswijze die ik gegeven heb op het 8e verzamelplan 

buitengebied. 

Bij agendapunt 5 wordt U gevraagd in te stemmen met: 

. De 1e wijziging van de ‘Beleidsregels Ontwikkelen met kwaliteit in het 

Buitengebied van de gemeente Dalfsen’ vast te stellen’  

Volgens het college moet er naar aanleiding van een zienswijze: 

een kleine aanpassing nodig is van het begrip “bestaand erf” die opgenomen is in 

de beleidsregels Ontwikkelen met kwaliteit in het Buitengebied gemeente Dalfsen, 

door het woordje agrarisch in het eerste deel van de zin tussen haakjes te zetten;  

 

Ik wil U vragen niet in te stemmen met deze wijziging in de ‘Beleidsregels 

Ontwikkelen met kwaliteit in het Buitengebied van de gemeente Dalfsen’ 

 

Het begrip bestaand erf is helder en duidelijk. Dit moet wel op de juiste wijze 

gelezen worden: 

Erf van een woning of agrarisch bedrijf, dat feitelijk is ingericht of mag 

worden ingericht voor de al aanwezige woning of (en hierbij wordt verwezen 

naar in het eerste deel van de zin, het al genoemde, en dat is dan dat specifieke 

(agrarische)) bedrijf”. 

Zoals algemeen bekend is een erf de leefomgeving voor mens en dier rond een huis 

of een boerderij. Door toevoeging van de haakjes kan de suggestie gewekt worden 

dat de ruimte rond een bedrijf ook als leefruimte aangemerkt kan worden. De 

ruimte rond een bedrijf is geen leefruimte, maar bedrijfs- of werkruimte.  



Hier is geen sprake van een kleine wijziging, maar een fundamentele wijziging. 

Hiermee wordt de mogelijkheid geopend om ook buiten een bestaand erf te 

herbouwen. 

 

Gr  

 


