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1.  Inleiding 

1.1. Algemeen 

Vitens is voornemens om de geplande, maar nog niet gerealiseerde waterwinlocatie 

Vechterweerd, op korte termijn te realiseren en in gebruik te nemen. Op deze locatie zal acht 

miljoen m
3
 drinkwater per jaar moeten gewonnen worden. De noodzaak voor de snelle realisatie 

ligt in het feit dat een belangrijke winlocatie in Twente buiten gebruik is gesteld. Door de 

vervuiling die is ontstaan na de brand in de Vredesteinfabriek is de kwaliteit van het water, dat 

als grondstof wordt gebruikt voor de drinkwaterproductie, te onzeker geworden. Om mogelijke 

problemen te voorkomen wordt deze locatie niet meer gebruikt. Dit maakt het noodzakelijk om 

de winning bij de Vecht op korte termijn in gebruik te kunnen nemen. Ten behoeve van de 

geplande waterwinning is een milieueffectrapportage opgesteld. Deze rapportage is gebruikt 

voor de vergunningverlening. De vergunning op grond van de Grondwaterwet om water te 

kunnen winnen is op grond van de milieueffectrapportage door de Provincie Overijssel verleend.  

 

Omdat de winlocatie niet past in het vigerende bestemmingsplan, dient het bestemmingsplan 

aangepast te worden om de bouw en de inpassing van de installatie mogelijk te maken. Het  

onderhavige bestemmingsplan biedt de planologisch-juridische basis voor de bouw van de  

waterwininstallatie. 

 

Het onderhavige bestemmingsplan regelt alleen de bouw van de winlocatie. De activiteit 

waterwinning is al beoordeeld in het kader van de milieueffectrapportage en de 

vergunningverlening. In het kader van deze procedures is ook al tot een locatiekeuze van de 

daadwerkelijke winlocatie gekomen. Deze is ook al vastgelegd in het streekplan en het 

bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen.  

1.2. De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan "Buitengebied Dalfsen, 12
e
 herziening waterwinlocatie Vechterweerd" 

bestaat uit de volgende stukken: 

♦♦♦♦    plankaart, schaal 1:5.000 (tek. nr. DA0072); 

♦♦♦♦    voorschriften. 

 

Op de plankaart zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden en opstallen 

aangegeven. In de voorschriften zijn regelingen en bepalingen opgenomen teneinde de 

uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een toelichting, 

waarin de aan het plan ten grondslag liggende afwegingen zijn opgenomen. Bovendien wordt 

de planopzet toegelicht en wordt verslag gedaan van de inspraak- en overlegprocedure. 

1.3. Situering van het plangebied 

Het plangebied is gelegen ten westen van de kern Dalfsen, en ten zuiden van de rivier de 

Vecht. Op afbeelding 1 is de exacte ligging van het plangebied weergegeven. 
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2.  Onderzoek 

2.1. Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de huidige en gewenste situatie, het 

relevante beleidskader, de milieueffectrapportage, de strategische milieubeoordeling, de 

natuurwaarden, de landschappelijke inpassing, archeologie, verkeer en externe veiligheid.  

2.2. Huidige en gewenste situatie 

Vitens is voornemens om de geplande, maar nog niet gerealiseerde waterwinlocatie 

Vechterweerd, op korte termijn te realiseren en in gebruik te nemen. Op deze locatie zal 8 

miljoen m
3
 drinkwater per jaar moeten gewonnen worden. De noodzaak voor de snelle realisatie 

ligt in het feit dat een belangrijke waterwinlocatie in Twente buiten gebruik is gesteld. Door de 

vervuiling die is ontstaan na de brand in de Vredesteinfabriek is de kwaliteit van het water, dat 

als grondstof wordt gebruikt voor de drinkwaterproductie, te onzeker geworden. Om problemen 

te voorkomen wordt deze locatie niet meer gebruikt. Dit maakt het noodzakelijk om de winning 

bij de Vecht op korte termijn in gebruik te kunnen nemen. 

 

Op de locatie Vechterweerd wordt ruim 5.500 m
2
 aan gebouwen geplaatst en ruim 3.500 m

2
  

andere-bouwwerken gebouwd (silo's, tanks en kelders). Een deel van de bouwwerken wordt 

grotendeels ondergronds gerealiseerd en aangeaard. Het terrein wordt landschappelijk in-

gepast, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de bestaande groenstructuren (houtwal en 

bomenrijen) in het gebied.  

 

De vergunning op grond van de Grondwaterwet om water te kunnen winnen is door de 

Provincie Overijssel verleend. De vergunning is in 1996 verleend.  

2.3. Relevant beleidskader 

2.3.1. Nota Belvedere (1999) 

Het plangebied is gelegen in een zogenaamd "Belvederegebied", dit houdt in dat hier speciale 

aandacht dient te worden besteedt aan de belangrijke cultuurhistorische waarden van het 

gebied "Vecht-Regge". De cultuurhistorische betekenis van het gebied is hoog vanwege het 

gave kleinschalige kampontginningen- en esdorpenlandschap, de landgoederen en 

buitenplaatsen en de archeologische waarden. De Vecht heeft een grote invloed gehad op de 

natuurlijke vorming van het landschap en op de occupatiegeschiedenis van het gebied. Een 

belangrijke fysieke drager van het gebied is het landschappelijk ensemble van het esdorpen- en 

kampontginningenlandschap met de rivier (deels in meanderpatroon), de openheid van het 

rivierdal tegenover de sterk besloten randen, de landgoederen en de bossen, het historische 

agrarische gebruik onder andere op de koelanden en resten van voormalige hooilanden, de 

reeks van dorpen en open escomplexen aan de rand van de dalen, het oude 

ontginningspatroon en de beslotenheid en de kleinschalige afwisseling van bossen, bosjes, 

houtwallen, akkers en velden.  

 

2.3.2. Streekplan Overijssel 2000+ 

Het Streekplan Overijssel 2000+ geeft de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling op provinciaal 

niveau. 
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Zonering groene ruimte 

In het Streekplan is een zonering voor de groene ruimte opgenomen. Het plangebied is 

aangewezen als een zone II, met de nadruk op landbouw en cultuurlandschap. De hoofdkoers 

is ontwikkeling van de landbouw met behoud en ontwikkeling van landschap, cultureel erfgoed 

en  

recreatie. Recreatief medegebruik wordt bevorderd en er zijn mogelijkheden voor 

nieuwvestiging en uitbreiding van toeristisch-recreatieve bedrijven. Waarden van cultureel 

erfgoed dienen te worden behouden, hierbij hoort het rekening houden met de archeologische 

(verwachtings-) 

waarde. Landschappelijke waarden worden behouden en ontwikkeld. Hierbij hoort het behoud 

van kenmerkend natuurlijk reliëf, bijzondere bodems, behoud en herstel van patronen van 

beplantingselementen en behoud van karakteristieke openheid. 

 

Niet-functioneel aan de groene ruimte gebonden functie 

Niet-agrarische bedrijven dienen in het bestemmingsplan een specifieke, op de aard van het 

bedrijf toegesneden bestemming te krijgen. 

 

Waterwinning 

De Vechterweerd is door de Provincie Overijssel aangewezen als een toekomstige 

waterwinlocatie. Drinkwaterwinningen dienen zoveel mogelijk verweven te zijn met 

harmoniërende functies zoals natuur, extensieve recreatie, park of extensieve landbouw. 

Rondom waterwinningen ligt een grondwaterbeschermingsgebied. In de Provinciale 

Milieuverordening zijn deze gebieden precies aangegeven, waarbij gebruiksvoorwaarden zijn 

aangegeven, dus in ieder geval geen achteruitgang van de kwaliteit van het grondwater. 

 

2.3.3. Waterhuishoudingsplan Overijssel 2000+ 

De provincie streeft naar een duurzame drinkwaterwinning. Het gaat daarbij met name om de 

volgende punten: 

♦ Een goede situering van de winning in het watersysteem, met zo min mogelijk schade aan 

waterafhankelijke natuur en landbouw. 

♦ Een goede bescherming van de winning tegen verontreinigende invloeden van menselijke 

activiteiten, zowel in de directe omgeving van de winning als in het intrekgebied of 

brongebied van de winning. 

♦ Een milieuverantwoorde wijze van produceren van drinkwater, waarbij de herkomst van het 

water, de afvalstroom en het energiegebruik belangrijke criteria zijn. 

♦ Een bedrijfstechnisch verantwoorde productiewijze, waarbij de huidige en toekomstige 

kwaliteit van de grondstof, de kosten en de leveringszekerheid belangrijke criteria zijn. 

 

In de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving (2005) zijn gebruiksvoorwaarden voor onder 

andere de grondwaterbeschermingsgebieden opgenomen.  

 

2.3.4. Bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen 

In het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen zijn de bestaande functies vastgelegd en is 

ruimte geboden voor voorzienbare ontwikkelingen. De waterwinlocatie Vechterweerd was 

destijds een voorzienbare ontwikkeling. Daarom is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die 



 

 

 

 

 

 

4 

het  

mogelijk maakt om de bestemming van de beoogde locatie te wijzigen in de bestemming  

"nutsdoeleinden". In de wijzigingsbevoegdheid is een maximale oppervlakte van 4.000 m
2
  

bebouwing genoemd. Ondertussen zijn de regels en dus ook de plannen veranderd. Zo zijn 

bijvoorbeeld de kwaliteitseisen voor drinkwater aangescherpt en zijn voor de 

zuiveringsprocedure meer voorzieningen nodig. De nieuwe benodigde bebouwing (ruim 5.500 

m
2
) past niet binnen deze 4.000 m

2
, de wijzigingsbevoegdheid kan daarom niet worden 

toegepast. Voor het plan dient daarom een herziening te worden gemaakt.  

2.4. De milieueffectrapportage 

De Wet milieubeheer kent voor een aantal projecten met mogelijke (grote) gevolgen voor het 

milieu de plicht een milieueffectrapportage op te stellen om de gevolgen en de mogelijke 

compensatiemaatregelen te onderzoeken. De waterwinning van acht miljoen m
3
 water per jaar 

valt  

onder de verplichting een zogenaamde milieueffectrapportage (mer) te maken. In een mer 

worden alle milieugevolgen op een rijtje gezet en verschillende alternatieven en 

compensatiemaatregelen uitgewerkt. Hierna volgen de belangrijkste conclusies uit de 

milieueffectrapportage.  

Vitens is voornemens om vanaf 2008, acht miljoen m
3
 water per jaar te gaan winnen in de 

Vechterweerd. De voorkeur van de provincie Overijssel gaat uit naar oevergrondwaterwinning 

langs de Vecht. De voorgenomen oevergrondwaterwinning is gecombineerd met een integraal 

wateraanvoerplan. Dit integrale wateraanvoerplan omvat de wateraanvoer naar het door de 

oevergrondwaterwinning beïnvloede gebied en naar de natuur- en landbouwgronden in het 

gebied Wijthmen-den Berg. Met het wateraanvoerplan wordt beoogd de effecten van de 

oevergrondwaterwinning te compenseren en de watervoorziening ten behoeve van de natuur- 

en landbouwgronden in het gebied Wijthmen-den Berg te optimaliseren.  

Het gebied waar het wateraanvoerplan betrekking op heeft maakt deel uit van de ruilverkaveling 

Marshoek-Hoonhorst. Zowel de oevergrondwaterwinning als de wijziging van het 

landinrichtingsplan is mer-plichtig. Landinrichtingsprojecten die groter zijn dan 250 hectare en 

waterwinning van drie miljoen m
3
 of meer per jaar. De lokatie waar het drinkwater wordt 

geproduceerd (de zuiveringslocatie) is niet mer-plichtig. De infrastructuur (de waterleidingen) 

valt ook niet onder de mer-plicht, de leidingen krijgen namelijk geen diameter groter dan 1 

meter.  

In de mer zijn beide activiteiten tot een gecoördineerde mer geïntegreerd. Het 

milieueffectrapport heeft zowel betrekking op de inrichting van de oevergrondwaterwinning als 

op het totale wateraanvoerplan.  

 

In de mer zijn een aantal varianten voor de volgende activiteiten opgenomen.  

♦ De omvang van het wateraanvoerplan (2 varianten). 

♦ De waterinlaat (7 varianten). 

♦ De vormgeving van de watergangen (2 varianten). 

♦ De vormgeving van het puttenveld (3 varianten, deze worden nog verder uitgewerkt). 

♦ De inrichting van het waterwingebied (4 varianten). 

 

Inrichting waterwingebied 
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De varianten met betrekking tot de inrichting van het waterwingebied zijn ingegeven vanuit de 

cultuurhistorische, de natuur-, de landbouw- en de waterwinningsinvalshoek. De onderlinge 

verschillen zijn gering. De definitieve inrichting van het waterwingebied zal door middel van een 

inrichtingsplan verder worden uitgewerkt.  

 

Voorzieningen 

Het gewonnen oevergrondwater zal een aantal zuiveringen ondergaan alvorens het als 

drinkwater aan het distributienet wordt aangeboden. Deze zuiveringsvoorzieningen worden 

ondergebracht in een gebouwencomplex dat op de streeflocatie zal worden gerealiseerd. Bij de 

bereiding van drinkwater is energie benodigd voor de productie, het transport, de distributie en 

voor de waterzuiveringsgebouwen. 

2.5. Strategische Milieubeoordeling (SMB) 

In juli 2004 is de Europese richtlijn inzake de Strategische Milieubeoordeling in werking 

getreden. De richtlijn is bedoeld om milieueffecten van plannen en programma's tijdens de 

voorbereiding ervan in beeld te brengen in de vorm van een milieurapport. Daarnaast zijn de 

richtlijnen voor de milieueffectrapportage van kracht gebleven.  

 

Een strategische Milieubeoordeling (een milieurapport) moet worden gemaakt voor: 

A. Een plan of programma dat een kader vormt voor een activiteit die is opgenomen in bijlage 

I of II van de richtlijnen voor de mer of 

B. Plannen waarvoor een passende beoordeling op basis van de Europese Habitatrichtlijn 

vereist is. 

 

Ad A. Kader vormende plannen/programma's 

 

Wanneer in het betreffende plan activiteiten worden aangewezen of overwogen die het kader 

vormen voor een mer-plichtige of mer-beoordelingsplichtige activiteiten zoals opgenomen in 

bijlage I of II van de Europese richtlijn mer, is op het plan een smb-plicht van toepassing. Deze 

plicht geldt echter niet wanneer de eerste formele voorbereidende handeling (zoals genoemd in 

de voor dat plan betreffende wet) is gezet voor 21 juli 2004 en vaststelling plaats heeft 

gevonden voor 21 juli 2006. De vergunning om het oevergrondwater te kunnen onttrekken en 

de hiervoor benodigde maatregelen is in oktober 1996 al verleend op basis van de 

milieueffectrapportage.  

Het destijds geldende Streekplan is er ook voor aangepast. De aanpassing van het Streekplan 

is in het nieuwe Streekplan Overijssel 2000+ opgenomen. Vechterweerd is daarin opgenomen 

als een te ontwikkelen waterwinlocatie. Het plan dat het kader vormt voor deze activiteit is dus 

ook al vastgesteld.  

De omstandigheden in het plangebied zijn momenteel (najaar 2006) niet wezenlijk veranderd na 

het vaststellen van het Streekplan. Eén en ander betekent dat de verplichting tot het opstellen 

van een Strategische Milieubeoordeling dan ook niet geldt.  

 

In het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen (1998) is een wijzigingsbevoegdheid voor de 

beoogde waterwinlocatie opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt het mogelijk om door 

middel van een wijzigingsplan 4.000 m
2
 bebouwing ten behoeve van de waterwinning te 
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realiseren. De proeflocatie was in dit bestemmingsplan al positief bestemd, hier was 1.000 m
2
 

bebouwing voor toegestaan.  

 

Het onderhavige bestemmingsplan regelt alleen de bouw van de winlocatie. De activiteit 

waterwinning is al beoordeeld in het kader van de milieueffectrapportage en de 

vergunningverlening. In het kader van deze procedures is ook al tot een locatiekeuze van de 

daadwerkelijke winlocatie gekomen. Deze is ook al vastgelegd in het streekplan en het 

bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen.  

 

Ad B. Passende beoordeling Habitatrichtlijn 

 

Een andere eis om een Strategische Milieubeoordeling uit te moeten voeren is wanneer een 

passende beoordeling op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn vereist is. Het plangebied ligt 

op ruime afstand van een aantal vogel- en/of habitatrichtlijngebieden. In het rapport 

"Natuurtoets Vechterweerd", dat is opgesteld door Witteveen+Bos, is het initiatief getoetst aan 

de relevante natuurwetgeving.  

 

De conclusie ten aanzien van de Habitatrichtlijn is de volgende: De dichtstbijzijnde gebieden die 

vallen onder de Natuurbeschermingswet (waar de Habitatrichtlijn in is verwerkt) liggen op 

tenminste 3 en 4 kilometer afstand van het plangebied. Deze afstand is zo groot dat 

ontwikkeling van de waterwinlocatie geen negatieve effecten zal hebben op de natuurwaarden 

in de beschermde gebieden. Het ligt ook niet in de verwachting dat het toekomstige gebruik van 

het plangebied zal leiden tot negatieve effecten op deze gebieden en soorten uit deze 

gebieden.  

  

Naar aanleiding van het onderzoek naar de natuurwaarden in het plangebied kan worden 

geconcludeerd dat het initiatief geen (significante) negatieve effecten heeft voor de flora en 

fauna in het gebied. In het plangebied zijn enkele algemeen voorkomende en licht beschermde 

soorten waargenomen. Het aanvragen van ontheffingen is dan ook niet noodzakelijk. De 

algemene zorgplicht geldt echter wel en hier zal ook aan worden voldaan. 

 

Conclusies 

 

Geconcludeerd kan worden dat het plan niet aan een strategische milieubeoordeling hoeft te 

worden onderworpen. De formele besluitvorming die het kader vormt voor deze ontwikkeling 

(het Streekplan, de wijzigingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan, de vergunning) is 

immers al afgerond. Voor het plan is bovendien al een milieueffectrapportage gemaakt, welke is 

gebruikt bij de besluitvorming. Tevens blijkt uit de natuurtoets dat het plan geen significant 

negatieve effecten zal hebben op de beschermde gebieden of soorten van de Habitatrichtlijn. 

De uitkomsten van het onderzoek geven dus geen aanleiding om een nadere beoordeling op 

grond van de Habitatrichtlijn uit te voeren.  

2.6. Natuurwaarden 

Ten behoeve van het initiatief is een natuurtoets uitgevoerd. In het rapport "Natuurtoets 

Vechterweerd" zijn de natuurwaarden van het gebied beschreven en conclusies getrokken ten 



 

 

 

 

 

 

7 

aanzien van de gevolgen van het plan voor de natuur. Hierna volgen de belangrijkste conclusies 

uit het rapport. Het volledige rapport is als separate bijlage bijgevoegd. 

 

� Zwaar beschermde soorten zijn in het plangebied niet aangetroffen. 

� Een aantal licht beschermde soorten is wel aangetroffen. Het gaat dan om Gewone pad, 

Bruine Kikker, Kleine watersalamander, Vos, Egel, Haas, Mol, Bosmuis, Aardmuis, 

Huisspitsmuis, Veldmuis, Wezel en Hermelijn. 

� De dichtstbijzijnde gebieden die vallen onder Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet 

liggen op tenminste 3 en 4 kilometer afstand van het plangebied. Deze afstand is zo groot 

dat ontwikkeling van de waterwinlocatie geen negatieve effecten zal hebben op de 

natuurwaarden in de beschermde gebieden. Het ligt ook niet in de verwachting dat het 

toekomstige gebruik van het plangebied zal leiden tot negatieve effecten op deze gebieden 

en soorten uit deze gebieden.  

� Voor alle soorten geldt een algemene zorgplicht en waaraan zal worden voldaan. Dit houdt 

onder andere in het broed- en/of voortplantingsseizoen geen ingrepen worden gedaan die 

bijvoorbeeld vogelnesten vernielen.  

2.7. Landschappelijke inpassing 

De locatie van het nieuw te bouwen productiebedrijf is gelegen ten zuiden van de Vechtdijk in 

een relatief open agrarisch landschap. Boerderijen liggen verspreid in het landschap en worden 

in meer of mindere mate omzoomd door groen. Hier en daar komen houtwallen, bosjes en 

houtsingels voor. Langs de kavel waarin het bouwperceel is gesitueerd staan aan de noord- en 

oostzijde eiken- respectievelijk essenlanen. Met de ruilverkaveling Marshoek-Hoonhorst zijn ten 

zuiden van de Koepelallee voormalige smalle opstrekkende kavels samengevoegd tot grotere 

percelen. Het waterwingebied ten noorden van de Koepelallee en Maatgravenweg is een open 

(rivieren)landschap. Aan de zuidzijde van de genoemde wegen kenmerkt het waterwingebied 

zich door openheid samen met houtopstanden. 

 

In de Vechterweerd is het noodzakelijk het opgepompte water op de winlocatie te zuiveren. Om 

dit proces optimaal te laten verlopen zijn bedrijfsinstallaties noodzakelijk. Deze 

bedrijfsinstallaties maken straks deel uit van het landschap. De vormgeving en aankleding 

worden zodanig dat de gebouwen deel van het landschap uit gaan maken. Drinkwaterbereiding 

is een belangrijk maatschappelijk gebeuren en mag als zodanig herkenbaar zijn. 

 

Voor het project is een landschapsinrichtingsplan
1
 opgesteld. Met Vitens wordt een 

privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten die de uitvoering van het inrichtingsplan garandeert. 

Hierna volgt een samenvatting van het rapport. Het volledige rapport is als separate bijlage bij 

het bestemmingsplan  opgenomen.  

 

Kaders - Volgens de Welstandsnota mogen er geen glimmende vlakken toegepast worden. Een 

nieuwe bouwstijl is mogelijk mits deze qua kleur- en materiaalgebruik aansluit op de bebouwing 

in de omgeving. Er moet een duidelijke samenhang tussen de verschillende gebouwen bestaan. 

 
1
 Landschappelijke inpassing productiebedrijf  waterwinning Vechterweerd, SLAG Samenwerkende Landschaps 

AdviesGroep, Apeldoorn/Culemborg, december 2006. 
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Vitens en Gemeente Dalfsen hebben afgesproken dat er gestreefd wordt naar een beperkte 

openheid aan de zuid- en oostzijde, handhaving van de openheid aan de noord-westzijde en 

een streekeigen beplanting. 

Aanknopingspunten - Het landschapsbeeld rond het te bouwen productiebedrijf is te vangen in 

drie beeldkarakteristieken: 

1. Het oude landschap met oude boerderijen, de Westerallee als oprijlaan van de havezathe, 

perceelsvormen, de karakteristieke kavelrichting en perceelsrandbeplantingen. Het oude 

landschapsbeeld is nu landgoedachtig en monumentaal en op sommige plaatsen, 

bijvoorbeeld bij kleine boerderijtjes, juist knus. 

2. Het technische landschap: Momenteel is de stuw in de Vecht een belangrijk modern 

landschapselement met een technisch uiterlijk. Ook delen van de boerderijen dragen bij 

aan een technisch beeld.  

3. Het (natuurlijke) rivierenlandschap: Hoewel de Vecht ter hoogte van Vechterweerd al 

eeuwen lang vast heeft gelegen tussen dijken, kan toch gesproken worden van een 

karakteristiek rivierenlandschap, met dijken, meanders en een polderachtig landschap. 

Dankzij het begrazingsproject zal het beeld ook steeds natuurlijker worden. Belangrijke 

elementen zijn de rivierdijk, de riviermeanders, de ruigte, vegetatie en wellicht in de 

toekomst ook struweel. 

 

Ook de plannen voor het productiebedrijf zelf bieden aanknopingspunten. Volgens de plannen 

worden de gebouwen in een U-vorm geplaatst en doorloopt ook het water, tijdens het 

reinigingsproces die U-vorm. Deze vorm kan als uitgangspunt genomen worden voor een 

ontwerp dat de stromingsrichting van het water benadrukt. 

 

Visie - gemaakte keuzes - Het zuiveringsstation is een nieuw element in het landschap. Een 

vergelijkbaar object is in de omgeving niet te vinden. Om het open rivierlandschap zo min 

mogelijk te verstoren wordt voor zoveel mogelijk groene afscherming en inpassing gekozen 

door het aanbrengen van houtwallen met  streekeigen beplanting. De vormgeving en 

aankleding van de gebouwen dient zodanig te zijn dat de gebouwen niet detoneren met het 

landschap maar er deel van uit gaan maken. 

 

Al met al dient de inrichting van het terrein een ensemble te zijn van voor dit landschap nieuwe 

elementen en elementen die naar het bestaande landschap verwijzen. Het erf kan bijzonder 

gemaakt worden door duidelijk zichtbare watervlakken in het beeld te verwerken, die (op de 

Vecht na) niet in dit landschap voorkomen. Deze vlakken benadrukken bovendien de functie 

van het terrein: waterzuivering. Ook bijzonder is de hoogte van de gebouwen. Een aantal 

gebouwen op het erf worden hoger dan de meeste gebouwen in de omgeving. Zeker de muren 

van enkele gebouwen zijn hoger (tot 8,5 meter hoog) dan de meeste muren in de omgeving. 

Door de dakranden creatief vorm te geven ontstaat een betere aansluiting op de omgeving.  De 

hoofdvorm in de inrichting van het terrein, een eenvoudige en goed inzichtelijke U-vorm, is 

uniek, en benadrukt de 'stromingsrichting' van het te zuiveren water over het terrein. 

 

Het productiebedrijf dient voor zover mogelijk één geheel te vormen met het omringende 

landschap. Daarvoor kan vooral aansluiting gezocht worden bij het oude landschap en het 

(natuurlijke) rivierenlandschap. Die aansluiting wordt gezocht in het materiaal- en kleurgebruik, 

maar ook in de grootte van de toe te passen vlakken. Ook zullen een aantal lijnen van het oude 
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landschap doorlopen op of langs het erf van het productiebedrijf, met een vergelijkbare 

materialisatie (water, groen). De aansluiting bij het (natuurlijke) rivierenlandschap door een 

soepele overgang van 'cultuur' op het intensieve gedeelte van het erf, naar meer 'natuur' op 

minder intensief gebruikte delen van het erf. 

 

De gebouwen dienen in dit landschap niet 

te kolossaal over te komen, om een 

eenheid te kunnen vormen met het 

omringende landschap. De grootte van de 

gebouwen kan minder opvallend gemaakt 

worden door de horizontale lijnen en zones 

in de gevels duidelijk aan te zetten. De 

hoogte van de gebouwen wordt daardoor 

minder opvallend. Die horizontale zones 

kunnen weer in meerdere (verticale) vlak-

ken ingedeeld worden middels verschillend 

materiaalgebruik, verticale lijnen en/of ver-

springing van vlakken. Dit principe is tot op 

zekere hoogte ook toegepast in het filter- en nanogebouw in Witharen (zie foto). 

 

De houtwallen en het groen dat langs de rand staat refereren aan de stukjes groen die zo'n 100 

meter verderop in het landschap staan. 

Het terrein is het beste zichtbaar vanaf het fietspad langs de Koepelallee onder de bestaande 

eiken door. Om het geheel vanuit deze richting niet te kolossaal te laten ogen wordt aanbevolen 

om alle gebouwen, exclusief de spoelwaterverwerking, enkele meters verder naar het zuiden te 

plaatsen, vergeleken met de huidige schets (zie hoofdstuk 2). Omdat men vandaar uit op het 

middenplein kijkt, dat relatief strak aangelegd en onderhouden wordt, oogt het terrein vanuit 

deze richting het meest verzorgd  en het verst verwijderd. 

De weinig kijkers vanuit het zuidoosten en zuidwesten zien vooral groen, waar wellicht enkele 

gebouwen bovenuit steken. Het groen langs de Koepelallee lijkt visueel verder naar het zuiden 

te komen. Alleen het nanofiltratiegebouw wordt, tussen het groen door, duidelijk zichtbaar. 

2.8. Archeologie 

Het plangebied ligt op de overgang van een rivierlandschap en een dekzandlandschap. In het 

noorden grenst het plangebied aan een vindplaats dat op de Archeologische Monumentenkaart 

is aangegeven als een terrein van hoge archeologische verwachtingswaarde. Het betreft de 

voormalige havezate Vechterweerd. Op basis hiervan heeft het plangebied een hoge 

archeologische verwachtingswaarde. Gezien de grote hoeveelheid bebouwing is het 

noodzakelijk geacht een onderzoek te laten verrichten naar de mogelijke archeologische 

waarden in de bodem. Hierna volgen de belangrijkste conclusies uit het archeologisch 

onderzoek
1
. Het volledige rapport is als separate bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 

 

 
1
 Dalfsen Vechterweer; een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Steekproef-rapport 2006-12/02, De 

Steekproef, Zuidhorn, januari 2007. 
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Voorafgaand aan het veldwerk is een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. De kans 

was aanwezig dat tijdens het veldwerk archeologische indicatoren zouden worden aangetroffen 

uit de Nieuwe Tijd (1500 tot 1950 nC). Tijdens het veldwerk werd duidelijk dat het noordelijke 

deel van het plangebied grotendeels verstoord/verploegd is. Het zuidelijke deel van het 

plangebied is nog intact. Hier bestaat de bodem uit een kleilaag waaronder een zeer ijzerrijke 

laag is aangetroffen. Onder deze laag is zand aangetroffen dat niet aan bodemvorming 

onderhevig is geweest (C-horizont).  

Tijdens het archeologisch veldonderzoek in het plangebied zijn geen eenduidige archeologische 

indicatoren aangetroffen zoals die verwacht werden op basis van het archeologisch 

verwachtingsmodel. Alleen in boring 4 is een fragment houtskool gevonden. De herkomst van 

dit houtskool is echter onduidelijk. In de overige boringen zijn geen vondsten gedaan. In het 

verleden zijn geen vondsten gemeld binnen de grenzen van het plangebied. Op grond van de 

huidige staat van kennis zijn beperkende en/of beschermende maatregelen niet 

wetenschappelijk verdedigbaar. Archeologisch vervolgonderzoek wordt dan ook niet 

noodzakelijk geacht. 

Mochten er bij de bouwwerkzaamheden archeologische vondsten worden gedaan dan dienen 

deze conform de Monumentenwet 1988 gemeld te worden bij de gemeente Dalfsen. 

2.9. Verkeersaspecten 

Tijdens de bouw van de installatie zal er bouwverkeer zijn. Dit verkeer en de eventuele overlast 

is tijdelijk. Welke route te zijner tijd zal worden gebruikt voor het bouwverkeer is nu nog niet 

duidelijk. Deze route zal in overleg met omwonenden en de gemeente Dalfsen nog worden 

vastgesteld. Wanneer de installatie in bedrijf is zal slechts enkele malen per maand onderhoud 

en controle plaatsvinden, de verkeersbewegingen zijn dan dus beperkt. 

2.10. Luchtkwaliteit 

Luchtkwaliteit is een belangrijke pijler voor een goede leefomgeving. Op grond van het Besluit 

luchtkwaliteit dienen bestuursorganen bij de uitoefening van bevoegdheden die gevolgen 

kunnen hebben voor de luchtkwaliteit grenswaarden in acht te nemen. Het Besluit luchtkwaliteit 

geeft grenswaarden voor stikstofoxide (NO), stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO), fijn stof 

(PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2) en lood (Pb). Er zijn grenswaarden voor 

jaargemiddelde en uurgemiddelde concentraties.  

 

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in de Wet 

Milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende bijlagen. Op basis 

van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden vastgesteld, indien: 

a. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet leiden 

tot het overschrijden van een in bijlage 2 opgenomen grenswaarde, of 

b. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, leiden tot 

een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof 

dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, de 

luchtkwaliteit per saldo verbetert door een samenhangende maatregel of een optredend 

effect, of 
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c. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet in 

betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor in 

bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen, of 

d. het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

Van een verslechtering van de luchtkwaliteit "in betekenende mate" als bedoeld onder c is 

sprake indien zich één van de volgende ontwikkelingen voordoet: 

� woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of 3.000 woningen bij 2 

ontsluitende wegen; 

� infrastructuur: 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder 

congestie);  

� kantoorlocaties: 10.000 m
2
 brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, 200.000 m

2
 

brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.  

 

Het bestemmingsplan bevat niet een van deze ontwikkelingen. Geconcludeerd kan worden dat 

door de ontwikkeling, die in het onderhavige bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, de 

luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal verslechteren. Derhalve hoeft niet nader op het 

aspect luchtkwaliteit te worden ingegaan. 

2.11. Geluid 

Ten aanzien van geluidhinder van een waterwinbedrijf stelt de VNG-publicatie "bedrijven en 

milieuzonering" dat voor deze bedrijven een cirkel geldt van 50 meter. De nieuwe wininstallatie 

is op meer dan voldoende afstand van woningen van derden gelegen dat deze geen 

geluidhinder kunnen ondervinden van de installatie.  

2.12. Externe veiligheid 

In het kader van de externe veiligheid (onder andere de kans op calamiteiten en zware 

ongelukken) is een waterwinlocatie niet als een installatie die op grond van het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen is aangewezen als een risicovolle inrichting. Ook worden geen nieuwe 

woningen of andere gevoelige functies gerealiseerd. Een onderzoek naar de gevolgen voor de 

externe veiligheidssituatie is dan ook niet noodzakelijk. 

2.13. Waterparagraaf 

De meeste aspecten die van belang zijn voor de waterparagraaf zijn in de Milieu-

effectrapportage aan de orde geweest. Het gaat dan om zaken als hoe en waar het water 

winnen en de gevolgen daarvan voor het milieu en de waterhuishouding.  

 

Een aantal aspecten staan nog open, zoals hoe moet worden omgegaan met het afvoeren van 

hemel- en afvalwater. Hier over heeft overleg plaatsgevonden met het waterschap Groot 

Salland. Dit heeft geleid tot de volgende waterparagraaf: 

 

Het plangebied is gelegen in een waterwinnings- en grondwaterbeschermingsgebied. Kwaliteit 

van water dat de bodem ingaat is hier van groot belang. Er mag geen vervuiling plaatsvinden.  
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Op het terrein wordt circa 10.000 m
2
 bebouwing en verharding aangelegd. Het regenwater dat 

op de gebouwen en de verharding valt zal moeten kunnen afstromen.  

 

In het plan voor de landschappelijke inpassing is aangegeven dat op het terrein zichtbare wa- 

terpartijen worden aangelegd, om de functie van het terrein weer te geven: waterzuivering. 

Deze waterpartijen kunnen worden gebruikt om het relatief schone afstromende hemelwater in 

op te vangen. Via wadi’s kan het hemelwater worden afgevoerd in deze waterpartijen. Het 

water kan hier gezuiverd worden en daarna langzaam in de bodem wegtrekken. Er moet een 

minimale berging van 300 m2 gecreëerd worden. 

 

Op wegen en parkeerterreinen kan vervuiling optreden door olie of brandstof die uit auto’s lekt. 

Er zijn maatregelen noodzakelijk om emissie van deze verontreinig naar het grondwater te 

voorkomen. De Wm-vergunning zal hierover meer duidelijkheid moeten geven.  

 

Voor het huishoudelijk afvalwater wordt een IBA (individuele behandeling afvalwater) systeem 

geplaatst. Dit systeem zuivert het water zodat het hierna geloosd kan worden op de bodem of 

op open water. Een helofytenfilter als nazuivering is een goede aanvulling. 

2.14. Overige milieuaspecten 

Omdat er geen verblijfsruimtes worden opgericht waar mensen langdurig verblijven is het niet 

noodzakelijk om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren. 

 

Het slib dat vrijkomt vij het waterzuiveringsproces wordt afgevoerd en volgens de regelgeving 

verwerkt. Dit zal te zijner tijd in de milieuvergunning worden geregeld. 

 

Op het terrein zal verlichting worden aangebracht. Deze verlichting zal ’s avonds en ’s nachts 

alleen bij calamiteiten worden ingezet. Dit zal derhalve incidenteel zijn. Er is dan ook geen 

lichthinder voor de omgeving te verwachten 
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3.  Het plan 

3.1. Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de planologische afweging, de planopzet en de 

uitvoerbaarheid. 

3.2. Planologische afweging 

Beleid - Het plan past in het ruimtelijk beleid van provincie en gemeente. De locatie is in het 

Streekplan en bestemmingsplan aangewezen als een te ontwikkelen waterwinlocatie 

respectievelijk een wijzigingslocatie.  

Het initiatief valt onder de plicht om een milieueffectrapportage op te stellen. In de 

milieueffectrapportage zijn een aantal modellen uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen. Uit deze 

afweging is een voorkeursvariant samengesteld. Deze variant vormde ook de basis voor de 

verlening van de vergunning voor de waterwinning. In paragraaf 2.4. is kort ingegaan op de 

rapportage. 

In paragraaf 2.5. is ingegaan op de onderbouwing waarom het niet noodzakelijk is om een 

strategische milieubeoordeling (smb) uit te voeren. Het plan voldoet namelijk aan de 

voorwaarden om geen Strategische Milieubeoordeling uit te hoeven voeren.  

 

Natuur en landschap - Uit het natuurrapport blijkt dat in het plangebied geen zwaar beschermde 

soorten voorkomen. Wel komt een aantal licht beschermde soorten voor, hiervoor hoeft echter 

geen ontheffing te worden aangevraagd. Het plan heeft eveneens geen (significant) negatieve 

effecten op gebieden of soorten die in het kader van de Vogel- en/of Habitatrichtlijn zijn 

aangewezen als beschermde gebieden of soorten.  

De locatie wordt landschappelijk ingepast (zie ook plan landschappelijke inpassing). Rondom 

het terrein worden de bestaande singels aangevuld met nieuwe singels. De bebouwing krijgt 

een "technisch" uiterlijk. Het onbebouwde deel van het terrein zal op een natuurlijke wijze 

worden ingericht en beheerd, zoals ook met bestaande percelen van Vitens nabij deze locatie 

het geval is.  

 

Archeologie - Uit het Inventariserend Veldonderzoek blijkt dat het in het gebied naar alle 

waarschijnlijkheid geen archeologische waarden worden aangetroffen. Mochten er bij de 

werkzaamheden toch vondsten worden gedaan dan worden deze gemeld en veiliggesteld.  

 

Milieu - Ten behoeve van de waterwinning is een milieueffectrapportage opgesteld. In een 

aantal varianten zijn daarin de milieueffecten van de waterwinning met elkaar vergeleken en is 

een beste alternatief uitgekozen. Dit milieueffectrapport heeft ook ten grondslag gelegen aan de 

verlening voor de vergunning voor het onttrekken van grondwater. Ten aanzien van de overige 

milieuaspecten (onder andere verkeer, afvalstoffen) geldt ook dat de waterwinlocatie geen 

milieuproblemen zal opleveren. In de nog af te geven milieuvergunning zal één en ander rond 

het gebruik van de installatie nader worden bepaald. 

3.3. Planopzet 

Er is voor een groter plangebied gekozen dan in eerste instantie als gebied voor de 

wijzigingsbevoegdheid was aangegeven in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied. De 

bestaande bestemming "nutsdoeleinden" (de locatie van de proefopstelling die wordt gesloopt) 
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is meegenomen in de herziening, net als een perceel ten noorden van de locatie met de 

proefopstelling.  

De voorschriften zijn opgenomen in een zelfstandige set voorschriften. De voorschriften uit het 

Handboek digitale bestemmingsplannen Dalfsen zijn als basis gebruikt. Hier zijn een aantal 

wijzigingen in aangebracht, zoals de toegestane oppervlakte bebouwing. De relevante 

voorschriften zijn als bijlage bij het plan gevoegd.  

 

Het plangebied heeft de bestemming "nutsdoeleinden" gekregen. Met een bouwvlak is 

aangegeven waar de bebouwing is toegestaan. In de voorschriften is bepaald dat de maximale  

bebouwde oppervlakte maximaal 6.000 m
2
 mag bedragen. In het bouwvlak is ook ruimte voor 

andere-bouwwerken van maximaal 10 meter hoogte. Buiten het bouwvlak zijn geen gebouwen 

toegestaan en is de maximale bouwhoogte van de andere-bouwwerken beperkt tot 3,50 meter. 

Binnen de bestemming "nutsdoeleinden" is ruimte voor een natuurlijke invulling van het 

onbebouwde deel van het terrein. In de voorschriften is de maximaal toegestane bebouwing en 

bouwhoogte aangegeven. Ondergrondse bebouwing behoort tot de mogelijkheden. Daarbij is 

van belang dat ondergrondse gebouwen in het bouwvlak gerealiseerd moeten worden. 

Eventuele ondergrondse andere-bouwwerken (bijvoorbeeld pompputten) zijn ook buiten het 

bouwvlak mogelijk. Rondom het bouwvlak voor de waterwinlocatie is een bosstrook van 5-10 

meter breed ten behoeve van de landschappelijke inpassing aangeduid. Over het gehele 

plangebied is de dubbelbestemming "grondwaterbeschermingsgebied" gelegd, in de 

voorschriften is een bijbehorend passend aanlegvergunningenstelsel opgenomen. Een klein 

deel van het plangebied ligt in de uiterwaard van het riviertje de Vecht, hier is de 

dubbelbestemming "waterstaatsdoeleinden", met een bijbehorend beschermend 

aanlegvergunningenstelsel voor opgenomen. Deze dubbelbestemming is ook opgenomen voor 

de dijk en een beschermingszone van 20 meter (gemeten vanuit de teen van de dijk). 

 

Buiten het plangebied vinden ook of hebben al maatregelen plaatsgevonden ten behoeve van 

de waterwinning, het gaat dan vooral om de natuurlijke inrichting van waterlopen. Dergelijke 

ingrepen passen in de gebiedsbestemming. Het aanleggen van ondergrondse 

transportleidingen is via het aanlegvergunningenstelsel geregeld. De doeleindenomschrijving 

van de bestemming "nutsdoeleinden" laat ook de planologische ruimte voor een recreatief 

fietspad over de dijk.  

3.4. Uitvoerbaarheid 

Het betreft hier een initiatief van Vitens, de kosten voor de uitvoering van dit bestemmingsplan 

komen voor rekening van de initiatiefnemer. De vergunning op grond van de Grondwaterwet om 

water te kunnen winnen is door de Provincie Overijssel verleend. 

 

De gemeente en Vitens hebben overeenkomsten afgesloten met betrekking tot de afhandeling 

van eventuele planschade en de landschappelijke inpassing. 
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4.  Inspraak en overleg 

4.1. Inspraak 

Voor het bestemmingsplan "Buitengebied Dalfsen, 12
e
 herziening waterwinlocatie Vechter-

weerd" is afgezien van de mogelijkheid tot inspraak. De wijzigingsbevoegdheid voor de 

vestiging van een drinkwaterproductiebedrijf is opgenomen in het onderliggende 

bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen. Met het doorlopen van de procedure van dit plan heeft 

men kennis kunnen nemen van de plannen. Daarnaast is er een m.e.r.-procedure doorlopen 

over de effecten van het productieproces op de omgeving. Verder heeft Vitens in 2006 in de 

nabije omgeving schriftelijk meegedeeld per brief wat op korte termijn de plannen zijn. 

4.2. Overleg 

In het kader van het overleg ex artikel 10 van het Bro '85 is overleg gevoerd met de daarvoor in 

aanmerking komende instanties. De resultaten daarvan zijn hierna samengevat weergegeven en 

waar nodig in dit plan verwerkt. 

Door de Inspectie VROM, het Oversticht en Natuur en Milieu Overijssel is aangegeven dat ze 

geen op- en aanmerkingen bij het bestemmingsplan hebben. 

Waterschap Groot Salland 

Samenvattinq overleqreactie  

De dubbelbestemming "waterstaatsdoeleinden" bij de stuw is niet helemaal goed op de plan-

kaart aangegeven, er ontbreekt nog een deel. Er is een kaartje met de goede begrenzing mee-

gestuurd. Verzocht wordt om een waterparagraaf op te nemen, deze ontbreekt nu nog. 

Reactie gemeente 

De plankaart is aangepast, de dubbelbestemming "waterstaatsdoeleinden" is ook voor 

de dijk opgenomen. In overleg met het waterschap is een waterparagraaf opgesteld. Deze 

is in de toelichting op het bestemmingsplan opgenomen. 

Provincie Overijssel 

Samenvattinq overlegreactie  

In de toelichting is geen waterparagraaf opgenomen. Verzocht wordt om deze alsnog op te ne-

men. Ook ontbreekt de dubbelbestemming "waterstaatsdoeleinden" op de dijken.  

Reactie qemeente:  

De plankaart is aangepast, de dubbelbestemming "waterstaatsdoeleinden" is ook voor 

de dijk opgenomen. In overleg met het waterschap is een waterparagraaf opgesteld. Deze 

is in de toelichting op het bestemmingsplan opgenomen. 

Samenvattinq overleqreactie  

Er is een plan voor de landschappelijke inpassing opgesteld. Verzocht wordt om de voorgestel-

de landschappelijke inpassing in de voorschriften (nutsdoeleinden) terug te laten komen. De 

groenstroken zijn wel bestemd, maar binnen de bouwvoorschriften zijn geen voorwaarden ge-

koppeld behalve de bouwhoogtes en de maximale bebouwde oppervlaktes. 

Reactie qemeente 

In de doeleindenomschrijving en de nadere eis van de bestemming nutsdoeleinden is de 

landschappelijke inpassing nadrukkelijk benoemd. Hier worden de bouwplannen aan 
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getoetst. De bouwvoorschriften worden niet aangepast, de gemeente is van mening dat er 

geen voorzieningen en gebouwen zullen worden gebouwd die niet noodzakelijk zijn voor 

de bedrijfsvoering. Ook wil de gemeente wat flexibiliteit in het plan houden, omdat de 

techniek nog regelmatig verandert en om andere voorzieningen vraagt.  Met Vitens wordt 

een privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten die de uitvoering van het inrichtingsplan 

garandeert. Voor het overige is het bestemmingsplan niet aangepast naar aanleiding van 

dit onderdeel van de overlegreactie. 

 

 

 

September 2008. 
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