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Nota zienswijzen  
12

e
 partiële herziening bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen, Waterwinlocatie 

Vechterweerd” 
 
Toelichting op de terinzage legging 
Het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd en zou van donderdag 10 januari 2008 tot donderdag 
21 februari 2008 ter inzage liggen. Tijdens deze termijn is echter geconstateerd dat de bij het 
bestemmingsplan behorende bijlagen voor een deel niet bij de stukken ter inzage lagen. Hierop heeft 
rectificatie van de publicatie plaatsgevonden en heeft het plan van donderdag 31 januari 2008 tot 
donderdag 13 maart 2008 nogmaals voor zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 
twee zienswijzen binnengekomen van: 
 

1. W.H. van Leusen, Marshoekersteeg 18a, 7722 KR Dalfsen; 
2. Bewoners en belanghebbenden Marshoek (met 19 handtekeningen), correspondentieadres: 

De heer W. van Leusen, Marshoekersteeg 18A, 7722 KR Dalfsen; 

In de zienswijze van dhr. W.H. van Leusen is aangegeven dat tijdens de periode van terinzagelegging 
de kaart behorende bij het plan voor landschappelijke inpassing niet aanwezig was en de stukken op 
25 februari 2008 niet bij de receptie ter inzage lagen. In reactie op deze zienswijze is besloten om het 
ontwerpbestemmingsplan nogmaals ter visie te leggen. Aan de indieners van de zienswijzen is dit 
aangegeven. De reeds ingediende zienswijzen van de bewoners en belanghebbenden Marshoek 
worden tijdens de nieuwe termijn meegenomen.  

 

Het ontwerpplan met daarbij alle bijlagen heeft uiteindelijk gedurende zes weken vanaf 19 maart 2008 
tot en met dinsdag 29 april 2008 ter inzage gelegen.  
 
 
Zienswijze W.H. van Leusen, Marshoekersteeg 18a, 7722 KR Dalfsen (25 februari 2008) 
Samenvatting: 
Dhr. Van Leusen verzoekt om de procedure van ter inzage legging opnieuw te starten vanwege het 
ontbreken van de kaart landschappelijke inpassing als bijlage bij het bestemmingsplan en het feit dat 
het bestemmingsplan op 25 februari niet beschikbaar was voor inzage. 
 
Reactie gemeente: 
Met het opnieuw publiceren en ter inzage leggen van het bestemmingsplan en de bijbehorende 
bijlagen van 19 maart tot en met 29 april 2008 is voldaan aan het verzoek van dhr. Van Leusen.  
 
 
Zienswijze bewoners en belanghebbenden Marshoek (met 19 handtekeningen), 
correspondentieadres: De heer W. van Leusen, Marshoekersteeg 18A, 7722 KR Dalfsen; 
 
Samenvatting: 

1. Er wordt verwezen naar de procedure reactie van dhr. Van Leusen d.d. 25 februari 2008 over 
het opnieuw ter inzage leggen. 

2. In 2006 is door Vitens toegezegd te overleggen met bewoners belanghebbenden. Bewoners 
en belanghebbenden zijn onvoldoende geïnformeerd. Hierop rust een wettelijke verplichting 
bij Vitens. Heeft de gemeente Vitens gewezen op de wenselijkheid van overleg en er op 
aangedrongen dit alsnog te voeren? Wat was hierop de reactie van Vitens? 

3. Is er onderzoek gedaan naar alternatieve locaties die minder kwetsbaar en cultuurhistorisch 
minder van belang zijn (bijv. Hessenpoort)? 

4. Het gebouw zal zichtbaar zijn vanuit het noorden en noordwesten en gezien de omvang zal 
hierdoor sprake zijn van planschade. Hoe wordt hierin voorzien? 

5. Hoe verhouden de bebouwingsmogelijkheden die nu worden geboden in dit bestemmingsplan 
zich ten opzichte van de Nota Belvedère en het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen. 
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6. In het bestemmingsplan wordt de landschappelijke inpassing zoals genoemd in paragraaf 2.7 
niet concreet gemaakt in criteria. Wordt er over de landschappelijke inpassing nog overleg 
met de bewoners gevoerd?  

7. Er wordt gestreefd naar openheid aan de noodwestzijde. Uit de tekening van SLAG blijkt dat 
dit de gehele noord- en westzijde zal zijn. Met name het uitzicht van Koepelallee 10 en 12 
wordt daarmee verstoord. Op basis waarvan is deze keuze gemaakt? 
Aan de oostzijde wordt het complex door een groenstrook aan het oog onttrokken die 
particulier eigendom is.  
Met de verdere aanplant van groen en de toekomstige bebouwing op het perceel verdwijnt het 
vrije uitzicht van de percelen Marshoekersteeg 20a/22/23/25 en 27. Op welke wijze wordt 
rekening gehouden met de belangen van deze bewoners en mogelijke planschade? 

8. Dat de stuw een belangrijk “modern landschapselement is” kan worden gebruikt nu de oude 
bebouwing bewaard en hersteld is en de technische elementen grotendeels onder water 
liggen. Ook het argument dat er windmolens aan de noordzijde kunnen komen is zeer 
speculatief. Er blijven zo weinig aanknopingpunten over waarom de bebouwing in het 
landschapsbeeld past. 

9. Wat is het landschap zo min mogelijk verstoren, als je maar voor een deel beplanting plaatst. 
Hoe wordt deze discrepantie opgelost? 

10. Op welke wijze kunnen creatief vormgegeven dakranden, 8,5 meter hoge bebouwing die 
verder niet in het landschap voorkomt beter laten aansluiten bij de omgeving? 

11. Er wordt gesproken over tijdelijke overlast en overleg met bewoners van verkeer. Hoe lang is 
tijdelijk en over welke route gaat het (bouw) verkeer plaatsvinden. Krijgen de bewoners hierin 
nog een stem. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de drukke fietsroute 
Koepelallee/fietspad Vechtdijk.  

12. Aan verlichting en lichtvervuiling wordt geen aandacht besteed. Hoe wordt hiermee omgegaan 
ook in het kader van het natuurgebied (nota belvedère)? 

13.  Er wordt verwezen naar een veldonderzoek van 2006. Ook hier is de procedure onzorgvuldig 
geweest, aangezien het stuk niet aanwezig bleek op 17 januari 2008. Eigen observaties van 
dhr. Van Leusen tonen aan dat er meer zeldzame dieren aanwezig zijn dan uit het 
veldonderzoek blijkt. Het onderzoek is incompleet en achterhaald. Ook vanwege het feit dat 
de natuur zich in 2006 nog aan het herstellen was van werkzaamheden aan sloten en 
waterinlaten. 

14. In het plan wordt gesteld dat de locatie wordt aangesloten op het riool. Er ligt geen 
persleiding. Welke gevolgen heeft voor bewoners/belanghebbenden en hoe wordt dat 
gefinancierd? Overleg hierover heeft nooit plaatsgevonden. 

  
 
Reactie gemeente: 
Ad 1 Zie de reactie op de zienswijze van dhr. W.H. van Leusen hiervoor. Het ontwerp 

bestemmingsplan is opnieuw ter inzage gelegd. 
Ad 2 Vitens heeft de buurt in 2006 in een brief hun plannen aangekondigd en aangegeven dat 

hiervoor een aanpassing van het bestemmingsplan is aangevraagd. Omdat nu pas de 
concrete bouwplannen verder zijn uitgewerkt hebben Vitens en de gemeente op 27 mei 2008 
voor de buurtbewoners een informatieavond gehouden.  
Op 1 juli heeft Vitens een eerste bijeenkomst van de werkgroep Water bestaande uit LTO-
leden georganiseerd. Het overleg is opgestart om de effecten van de waterwinning en de 
wateraanvoer op de landbouw met elkaar te bespreken. Door de werkgroepleden zijn 
onderwerpen aangedragen die in een volgende bijeenkomst worden besproken. Een nieuwe 
bijeenkomst is in september gepland en in het najaar zal voor de agrariërs rond de 
waterwinning een informatieavond georganiseerd worden. 
Op woensdag 2 juli heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de architect, de bouwkundige, 
Vitens en een afvaardiging van de omwonenden waarin gesproken is over de mogelijkheden 
om de zuivering te verplaatsen naar het industrieterrein Hessenpoort. Hiervoor moet 
onderzoek gedaan worden naar het ontijzeren van het grondwater. Het grondwater heeft een 
dusdanig hoog ijzergehalte dat dit niet zondermeer (ijzerafzetting in de leidingen en daardoor 
verstopping) getransporteerd kan worden. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en bijgevoegd. 
Ook is in de bijeenkomst op 2 juli is met omwonenden gesproken over wensen van de 
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omwonenden aangaande de bouwkundige vormgeving van het te bouwen productiebedrijf. Op 
28 augustus heeft de architect drie alternatieven gepresenteerd, uit twee van deze 
alternatieven zal de buurt aan kunnen geven welke hun voorkeur heeft. 
Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijk draagvlak. Het is mogelijk om de zuivering onder 
te brengen in meerdere kleinere gebouwen, zodat het ontwerp een minder volumineus 
karakter verkrijgt. 
Het nieuwe ontwerp zal ook ter beoordeling aan de gemeente worden aangeboden.  
Vitens heeft ook toegezegd door verspreiding van een nieuwsbrief en informatiebrieven de 
omwonenden op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Op 23 september zal Vitens 
nogmaals een informatieavond organiseren voor belangstellenden. 

 
Ad 3 Reeds in 1990 heeft de toenmalige WMO (opgegaan in Vitens) in samenwerking met het IKC-

NBLF een studie afgerond naar de mogelijkheden van oevergrondwaterwinning langs de 
Overijsselse Vecht. Uit dit locatieonderzoek is de locatie Vechterweerd als meest geschikt 
naar voren gekomen. Door de Provincie Overijssel is deze potentiële locatie vervolgens in 
diverse provinciale plannen (o.a. Streekplan en waterhuishoudingsplan) opgenomen. 

 Ten behoeve van de waterwinning is een milieueffectrapportage opgesteld (1995). De 
vergunning op grond van de Grondwaterwet om water te kunnen winnen is op grond van dit 
rapport door de provincie verleend.   

 Het bestemmingsplan Vechterweerd regelt de bouw van de productielocatie. De activiteit 
waterwinning is al beoordeeld in het kader van de provinciale vergunningverlening. Ook de 
locatie van de daadwerkelijke winlocatie is al vastgelegd in het Streekplan. In het geldende 
bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen is de waterwinlocatie deels positief bestemd en is 
voor een deel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.  
In het onderzoeksrapport van Vitens van 8 augustus 2008 is aangegeven dat verplaatsing van 
de bebouwing voor het winnen en het zuiveren van water naar een andere locatie niet 
haalbaar is. Het transporteren van zuurstofhoudend grondwater met een hoge concentratie 
aan ijzer ( ≥ 5 mg/l) vanaf de winlocatie Vechterweerd over grote afstand ( > 3 km) naar een 
locatie waar het gezuiverd wordt, heeft consequenties voor de zuivering. Deze consequenties 
hebben betrekking op het ontwerp, de bedrijfsvoering en de kwaliteit van het geproduceerde 
drinkwater. Dit zal leiden tot vervuiling van de transportleiding en tot vorming van colloïdaal 
ijzer (vorming van kleine ijzerdeeltjes die door hun lading niet samenklonteren maar elkaar 
afstoten). Daardoor zullen de membranen sneller vervuilen, die daardoor vaak chemisch 
gereinigd moeten worden.  
Het scheiden van de winning en zuivering van water heeft daarom nadelige gevolgen voor 
zowel de kwaliteit van het water als voor het milieu (verlies van afvalwater en verhoogd 
chemicaliën gebruik). 
Ook ondergrondse ontijzering is niet haalbaar: 
1. Vanwege het op termijn te verwachten grote aandeel aëroob oeverfiltraat en het hoge 

ijzergehalte zal het rendement voor ondergrondse ontijzering onvoldoende zijn; 
2. Het gehalte aan oxideerbare stoffen zal hoog zijn; 
3. Indien te Vechterweerd geen zuivering wordt gerealiseerd is ter plaatse onvoldoende 

reinwater capaciteit beschikbaar om te injecteren in de bodem; 
4. Het risico op bacteriologische verontreiniging van het injectiesysteem is te groot; 
5. De aanwezigheid van methaan in een deel van het grondwater leidt tot ernstige 

problemen  van putverstopping; 
6. De haalbaarheid voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen in de provincie 

Overijssel is zeer onzeker. 
 

Door Vitens wordt geconcludeerd: 
- dat scheiding van winning en zuivering voor wingebied Vechterweerd niet mogelijk is; 
- het toepassen van ondergrondse ontijzering niet haalbaar is. 

 
Ad 4 Indien men van mening is dat er sprake is van schade die redelijkerwijs niet of niet geheel ten 

laste van hen behoort te blijven, kan binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van de 
bestemmingsplan herziening (in dit geval de 12

e
 herziening van het bestemmingsplan 

Buitengebied Dalfsen, waterwinlocatie Vechterweerd) een verzoek om planschade bij 
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burgmeester en wethouders worden ingediend. Dit alles op basis van artikel 49 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening. Zoals ook in paragraaf 3.4. van het bestemmingsplan vermeld is, 
hebben de gemeente en Vitens een overeenkomst afgesloten met betrekking tot de 
afhandeling van eventuele planschade. 

 
Ad 5 In het huidige bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen heeft de locatie van de bebouwing de 

bestemming Agrarisch cultuurgebied, hierbij is het mogelijk om de bestemming te wijzigen in 
de bestemming Nutsdoeleinden. In de wijzigingsbevoegdheid is een maximale oppervlakte 
van 4000 m2 bebouwing genoemd met een maximale hoogte van 10 meter. Aangezien het nu 
gezien de huidige kwaliteitseisen en voorzieningen voor zuivering noodzakelijk is 5500 m2 op 
te richten, kan geen gebruik worden gemaakt van deze wijzigingsbevoegdheid. In het huidige 
bestemmingsplan was dus al wel rekening gehouden met eventuele realisering van 
bebouwing op deze locatie. Het bebouwde oppervlakte zal alleen groter zijn dan destijds was 
voorzien. Buiten het bouwvlak zal de huidige hoogte van andere bouwwerken zoals 
opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, gehandhaafd worden op 2,5 
meter.   
Wijziging Voorschriften: Artikel 3.2.2 sub 2 wordt gewijzigd in: de hoogte van andere-
bouwwerken gesitueerd buiten het bouwvlak mag niet meer dan 2,5 meter bedragen. 

 
             Ten noordoosten van de nieuwe bouwlocatie is binnen de bestemming Nutsdoeleinden, 

(drink) waterwinning mogelijk 1000 m2 bebouwing op te richten met een goothoogte van 4 
meter en een hoogte van 10 meter. Deze bouwmogelijkheid komt in het nieuwe plan te 
vervallen. Deze gronden krijgen nu de bestemming Nutsdoeleinden zonder bouwvlak, 
waardoor de mogelijkheden om gebouwen op te richten zullen vervallen.   

  
In de nota Belvedère in 1999 zijn gebieden aangewezen waar speciale aandacht moet worden 
gegeven aan de cultuurhistorische waarden. De rijksoverheid selecteerde deze gebieden niet 
om er een restrictief beleid te voeren, maar omdat het gebieden zijn met cultuurhistorisch 
kwaliteiten die benut of gespaard kunnen worden bij (ruimtelijke) ontwikkelingen. In dit geval is 
er bij de landschappelijke inpassing van de ontwikkeling gekeken hoe het beste op deze 
waarden aangesloten kan worden bijvoorbeeld door aan sluiten op bestaande 
landschapsstructuren/elementen om de bebouwing in het landschap te plaatsen. 

 
Ad 6 Nadere concretisering van de landschappelijke inpassing is opgenomen in de 

Landschappelijke inpassing productiebedrijf waterwinning Vechterweerd, van SLAG en enkele 
daarop in het bestemmingsplan weergegeven wijzigingen. Wij hebben met Vitens een 
privaatrechterlijke overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat de landschappelijke 
inpassing volgens dit plan en de overeengekomen aanpassingen hierop gebeurt. Feit blijft dat 
de bedrijfsinstallaties een nieuw element in het landschap zullen zijn. Het landschapsbeeld zal 
hiermee inderdaad veranderen. Over de landschappelijke inpassing en het aangepaste 
bouwplan zal nader overleg met Vitens plaatsvinden. 

 
Ad 7 De percelen Koepelallee 10-12 liggen aan de noordoost zijde van het te bebouwen perceel. 

De gedeeltelijke openheid ligt vooral aan de noordwestelijke zijde. De zijde die ook 
gekenmerkt wordt door openheid op dit moment. Het zicht vanaf Koepelallee 10 en 12 wordt 
al beperkt door beplanting langs de Koepelallee, Westerallee en beplanting op de erven. Het 
uitzicht zal niettemin veranderen door de bouw van het pomp/zuiveringsstation. De gevolgen 
hiervan zijn echter niet zodanig dat men onevenredig in belangen wordt geschaad. Naar 
aanleiding van de aangepaste bouwplannen zal de landschappelijke inpassing nogmaals 
worden bekeken. 
Voor de mogelijkheden voor het indienen van een planschadeverzoek wordt verwezen naar 
Ad 4. Er wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaande landschapselementen. Deze 
liggen inderdaad aan de oostelijke zijde op gronden die niet in eigendom zijn van Vitens. 

 
Ad 8 De Stuw is inderdaad al geruime tijd op deze locatie aanwezig. Het blijft echter een bouwwerk 

dat een technische functie heeft en is wat dat betreft een “modern” landschapselement. Voor 
wat betreft de windmolens is besloten dat deze op de locatie “Nieuwleusen-West” zullen 
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komen. Dat direct ten noordwesten van het plangebied windmolens zullen komen is dus 
onwaarschijnlijk. De passage betreffende windmolens zal uit de toelichting van het 
bestemmingsplan gehaald worden.  

   
Ad 9 Er wordt een aantal aanknopingspunten in het huidige landschap genoemd waarop wordt 

aangehaakt bij de inpassing. De bebouwing blijft een nieuw element in het landschap waar 
gezocht moet worden naar een inpassing die aanhaakt bij de bestaande kwaliteiten en 
elementen in het landschap (bestaande bomenrijen/houtwallen. Het is de intentie om de 
zuivering onder te brengen in meerdere kleinere gebouwen zodat het ontwerp een minder 
volumineus karakter krijgt. Hierover zal nader overleg plaatsvinden met de omwonenden om 
te komen tot een ontwerp dat een zo breed mogelijk draagvlak heeft. 

  
Ad10    Zie 9. 
 
Ad11 Tijdens de bouw kan er overlast zijn van verkeer. Er zijn nog geen definitieve afspraken 

gemaakt over het afwikkelen van het bouwverkeer. Bij de keuze van het tracé zal overleg met 
buurtbewoners plaatsvinden en er zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de verkeersveiligheid. 
Er zullen indien noodzakelijk maatregelen worden getroffen voor fietsers en passerende 
voertuigen op de wegen waar het bouwverkeer langs zal gaan. 

 
Ad 12  Het betreft een onbemand pompstation waar indien nodig alleen bij calamiteiten ‘s nachts 

gebruik zal worden gemaakt van verlichting. Het is daarom ook niet te verwachten dat 
omwonenden of de natuur enige hinder van dit incidentele licht zullen ondervinden.  
In paragraaf 2.14 Overige milieuaspecten wordt in de toelichting van het 
bestemmingsplan een aanvulling betreffende lichthinder opgenomen. 

 
Ad 13 Het onderzoek is uitgevoerd door het adviesbureau Witteveen en Bos die deskundig zijn op dit 

terrein. Wij hebben geen reden om aan de onderzoeksresultaten te twijfelen. Er is gebruik 
gemaakt van diverse formele bronnen (bijv. FLORON en RAVON) van informatie over flora en 
fauna die in het gebied voorkomen en het veldbezoek van twee ecologen. 

 
Ad 14 De locatie zal niet worden aangesloten op de riolering. Er zal een individuele voorziening 

(IBA) voor het (huishoudelijke) afvalwater gerealiseerd moeten worden. Er zijn dus geen 
gevolgen voor omwonenden.  
De waterparagraaf in de toelichting van het bestemmingsplan wordt hierop aangepast. 

 
Conclusie 
De zienswijze van de buurtbewoners is gegrond voor wat betreft de bouwhoogte van andere 
bouwwerken buiten het bouwvlak. Artikel 3.2.2 sub 2 wordt gewijzigd in: de hoogte van andere-
bouwwerken gesitueerd buiten het bouwvlak mag niet meer dan 2,5 meter bedragen. 
 
De zienswijzen zijn voor het overige ongegrond, wel zal de toelichting van het 
bestemmingsplan op de genoemde punten worden aangepast. 
 
 
Ambshalve wijziging 
In artikel 3 Nutsdoeleinden is onder 3.1 sub 5 opgenomen dat de gronden mede bestemd zijn voor 
voorzieningen ten behoeve van de waterberging en –retentie.  Dit is een algemene omschrijving die 
onduidelijkheid gaf. De bepaling is in het bestemmingsplan opgnomen om ruimte te bieden voor 
berging en retentie van het afstromende hemelwater  van dakvlakken en verharde oppervlakten, zoals 
het waterschap in de waterparagraaf had aangegeven. Artikel 3.1 sub 5 wordt gewijzigd in: 
voorzieningen ten behoeve van de berging en –retentie van afstromend hemelwater. 


