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HOOFDSTUK1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING 

Het geldende bestemmingsplan "Rekreatieterrein Rosengaerde" dateert uit 1984. De 

gemeenteraad heeft geconstateerd dat dit plan sterk verouderd is en heeft om die reden een 

motie aangenomen waarin wordt uitgesproken dit bestemmingsplan te actualiseren. 

Overigens zal dit in principe gevolgd worden door een actualisatie van de overige 

bestemmingsplannen voor recreatieterreinen in de gemeente Dalfsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 HET PLANGEBIED 

Rosengaarde is een terrein met een oppervlakte van circa 21 hectare, gelegen aan de 

Hessenweg (N340) op ca. 1 kilometer ten noordwesten van de bebouwde kom van Dalfsen.  

Het terrein bestaat voor een groot gedeelte uit loofbos. Langs de centrale laan staan in totaal 

52 recreatiewoningen, met daaromheen erf- en tuinbeplanting. Ook zijn er twee 

burgerwoningen en een hoveniersbedrijfje in het plangebied gelegen. 

42 recreatiewoningen worden op 31 oktober 2003 permanent bewoond. Hiervan vallen 

32 woningen onder het gedoogbeleid van de gemeente uit 1994. Deze hebben een 

objectgebonden gedoogbeschikking gekregen en kunnen niet worden aangemerkt als 

"onrechtmatig bewoond". Op 10 adressen werd op 31 oktober 2003 onrechtmatig gewoond. 

Voor de betreffende adressen zijn handhavingstrajceten in gang gezet. 
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1.3 GEWENSTE SITUATIE 

Uitgangspunt van de actualisatie is dat het bestemmingsplan, in overeenstemming met de 

huidige wet- en regelgeving, wordt opgewaardeerd naar de ruimtelijke inzichten van deze 

tijd. Hierbij zullen de recreatiewoningen aan de Rosengaardeweg een bestemming moeten 

krijgen, die past binnen de geldende beleidskaders en de ruimtelijke mogelijkheden, waarbij 

bovendien bestaande rechten van betrokkenen en omwonenden in acht genomen moeten 

worden. 

 

In deze toelichting wordt onderzocht welke bestemmingen mogelijk zijn: 

 woondoeleinden; 

 recreatiewoningen, al dan niet aangeduid met "permanente bewoning toegestaan" voor 

woningen met een objectgebonden beschikking; 

 een combinatie van beide.  

 

Daarnaast kan voor de recreatiewoningen waarvoor geen objectgebonden 

gedoogbeschikking geldt, een 'persoonsgebonden ontheffing' overwogen worden. 

 

Op 20 april heeft de gemeenteraad de ruimtelijke onderbouwing voor een nieuw 

bestemmingsplan behandeld. De raad heeft overwogen dat er duidelijkheid en een passende 

oplossing moet komen voor alle woonsituaties op Rosengaarde. 
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HOOFDSTUK2  Beleid 

2.1 RIJKSBELEID 

Nota Ruimte 
Ten aanzien van het toekennen van woonbestemmingen in het buitengebied is het 

rijksbeleid vrij helder. Nieuwe woonbestemmingen zijn in principe niet toegestaan, tenzij 

het gaat om initiatieven in het kader van Rood-voor-Rood, nieuwe landgoederen of 

functieverandering van recreatiewoningen.  

(Ontwerp-) AMvB Ruimte 
Het Rijk heeft de beleidsvoornemens uit de Nota Ruimte en enkele andere rijksnota's 

heroverwogen tegen de achtergrond van de nieuwe Wro. Centrale vraag was voor welke 

nationale ruimtelijke belangen de juridische borging niet langer is gegarandeerd zodra de 

nieuwe Wro in werking treedt. Een deel van deze passages wordt opgenomen in de AMvB 

Ruimte. 

De ontwerp-AMvB Ruimte bestaat in de huidige opzet uit vier onderdelen: rood, groen, 

blauw en regionaal. Bij rood staat met name de bundeling van verstedelijking centraal. Ten 

aanzien van recreatiewoningen wordt gesteld dat omzetten naar regulier wonen wordt 

tegengegaan. 

Bewoning recreatiewoningen 
Op grond van de brief van Minister Dekker van VROM van 11 november 2003 hebben 

gemeenten de mogelijkheid het permanent bewonen van een recreatiewoning positief te 

bestemmen. Hierbij moet aan een viertal voorwaarden worden voldaan: 

1. De woning moet op 31 oktober 2003 onrechtmatig worden bewoond, voor complexen 

geldt dat deze in overwegende mate onrechtmatig moeten worden bewoond. 

2. De woning moet zijn gelegen buiten waardevolle en/of kwetsbare gebieden die als 

zodanig door Rijk, de provincie of de gemeente zijn aangewezen. 

3. De woning moet voldoen aan het bouwbesluit voor reguliere woningen. 

4. De bestemmingswijziging mag niet in strijd zijn met milieuwetgeving. 

 

ad 1 

Onder 'in overwegende mate' wordt door de gemeente Dalfsen verstaan dat op een park 

minimaal de helft +1 van de recreatiewoningen permanent wordt bewoond. 

Recreatiewoningen die onder het gedoogbeleid van de gemeente (uit 1994) vallen, kunnen 

niet worden aangemerkt als 'onrechtmatig bewoond'. De bewoning is namelijk al 

gelegaliseerd. Voor wat betreft Rosengaarde gaat het hierbij om 32 recreatiewoningen. Dit 

betekent dat van de 42 recreatiewoningen die op 31 oktober 2003 permanent werden 

bewoond, er een tiental 'onrechtmatig' werd bewoond. Hierbij is dus geen sprake van 'in 

overwegende mate' zoals in de brief van het Ministerie van VROM is bedoeld. 
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ad 2 

Onder waardevolle en/of kwetsbare gebieden worden verstaan: vogel- en 

habitatrichtlijngebieden, Beschermde Natuurmonumenten en de Ecologische 

Hoofdstructuur, inclusief de robuuste verbindingen. Daarnaast gelden de waardevolle en 

kwetsbare gebieden die de provincie in haar streekplan heeft aangewezen. 

 

Momenteel is een nieuwe begrenzing van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur in de 

maak. In de concept-begrenzing ligt een aantal verblijfsrecreatieve terreinen buiten de PEHS 

en een aantal –al dan niet gedeeltelijk- erbinnen. Rosengaarde ligt buiten de PEHS. 

 

ad 3 

Alleen recreatieverblijven die (kunnen) voldoen aan de Bouwbesluit-eisen voor een 

bestaande woonfunctie komen in aanmerking voor legalisatie. Het Bouwbesluit stelt aan een 

bestaande woonfunctie zwaardere eisen met betrekking tot brand- en constructieveiligheid 

dan aan een (bestaand) recreatieverblijf. Wanneer een recreatieverblijf niet voldoet aan het 

Bouwbesluit voor bestaande woningen, komt het niet voor beleidsverruiming in 

aanmerking. Wel kan de woning na aanpassing alsnog aan de eisen voldoen.  

 

ad 4 

Wanneer de mogelijkheid tot omzetten in een woonbestemming wordt onderzocht, spelen 

ook diverse milieuaspecten een rol. Zo kan een recreatiewoning zijn gelegen binnen de 

geluidscontour van een weg en/of de milieucirkel van een agrarisch bedrijf.  

2.2 PROVINCIAAL BELEID 

Streekplan Overijssel 2000+ 
Het streekplan geeft aan dat verdere verstening van de open ruimte moet worden 

tegengegaan. Dat betekent dat het oprichten van nieuwe woningen (wat indirect ook  

inhoudt het toekennen van een woonbestemming aan recreatiewoningen) in het 

buitengebied is uitgesloten.  

 

In de provinciale 'Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen' wordt expliciet gesteld 

dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet is toegestaan. Voor 

recreatiewoningen die desondanks permanent worden bewoond blijft de recreatieve 

bestemming gelden. Daar waar nodig en waar dit ruimtelijk kan, kan via een 

persoonsgebonden ontheffing een recreatiewoning voor langere tijd worden bewoond. 

Nieuwe Omgevingsvisie 
De leidende thema's die in de Omgevingsvisie aan bod komen zijn 'duurzaamheid' en 

'ruimtelijke kwaliteit'. De keuze voor duurzaamheid uit zich bijvoorbeeld in grote aandacht 

voor zuinig ruimtegebruik, de wateropgave en de bijdrage aan de reductie van 

broeikasgassen. Wat betreft ruimtelijke kwaliteit gaat het erom dat elke ontwikkeling iets 

bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Ruimtelijke kwaliteit moet versterkt worden 

door essentiële gebiedskenmerken te verbinden aan nieuwe ontwikkelingen. 

 

De Omgevingsvisie is richtinggevend en sluit aan op het bestaande provinciale beleid. 

Hierin wordt expliciet herhaald dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet is 

toegestaan. De provincie zal geen medewerking verlenen aan het toekennen van een 

woonbestemming aan permanent bewoonde recreatiewoningen. 
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De Omgevingsvisie wordt naar verwachting in de zomer van 2009 vastgesteld. Verdere, 

bindende regels worden opgenomen in de nog op te stellen Omgevingsverordening. 

Ontwerp Provinciale Omgevingsverordening 
De Omgevingsvisie is het centrale provinciale beleidsplan voor het fysieke leefmilieu in 

Overijssel. Eén van de instrumenten om dit beleid te laten doorwerken is de verordening. 

Deze Ontwerp Omgevingsverordening is op 3 maart 2009 door Gedeputeerde Staten 

vastgesteld. Van 5 maart tot en met 15 april heeft de Ontwerp Omgevingsverordening ter 

inzage gelegen en konden zienswijzen worden ingediend. Vervolgens is deze 

omgevingsverordening ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten.  

 

Volgens de Ontwerp Omgevingsverordening voorzien bestemmingsplannen niet in een 

wijziging van geldende bestemmingsplannen waarbij aan een recreatiewoning, die op enig 

moment als zodanig is gebouwd, een woonbestemming wordt toegekend. 

2.3 GEMEENTELIJK BELEID 

Beleid t.a.v. permanent bewonen recreatiewoningen 
In 1994 is beleid inzake permanente bewoning van recreatiewoningen vastgesteld. Dit beleid 

houdt in het kort in dat permanente bewoning verboden is, behalve in die situaties waarin 

men op 1 juli 1994 al in het GBA op het adres van de recreatiewoning stond ingeschreven, of 

op een andere manier kon aantonen dat de woning op die datum permanent werd 

bewoond. In deze situatie kreeg de recreatiewoning de status "permanente bewoning 

toegestaan". De gedoogsituatie is objectgebonden, wat betekent dat ook rechtsopvolgers 

deze recreatiewoning permanent mogen bewonen.  

 

Dit beleid is destijds gepubliceerd en aan alle eigenaren/gebruikers van recreatiewoningen 

in de gemeente Dalfsen toegezonden. Ook in de media is hier met verschillende artikelen 

aandacht aan besteed. Latere kopers van recreatiewoningen konden hierdoor precies weten 

of een recreatiewoning permanent mocht worden bewoond. Tot op heden is op dit beleid 

nog nooit een uitzondering gemaakt en is dit beleid door alle rechterlijke instanties erkend 

en in stand gehouden.  

Plattelandsvisie Dalfsen 
De Plattelandsvisie Dalfsen vormt een toetsingskader voor nieuwe initiatieven in het 

buitengebied. In deze visie wordt het gemeentelijk grondgebied onderverdeeld in een aantal 

deelgebieden. Voor het gebied ten noorden van de N340 wordt gesteld dat dit geschikt is 

voor verdere economische ontwikkeling van landbouw en intensieve veehouderij in een 

nieuwe landschapsstructuur. Daarbij wordt ook nieuwvestiging van agrarische bedrijven 

onder voorwaarden toegestaan. Dit beleid is in strijd met de optie de status van de 

recreatiewoningen aan de Rosengaardeweg te wijzigen naar de bestemming 

'woondoeleinden'. 

Raadsbesluit 20 april 2009 
Op 20 april 2009 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke onderbouwing voor een nieuw 

bestemmingsplan behandeld. Door middel van een aangenomen amendement heeft de raad 

het volgende gewogen en besloten. De raad vindt het wenselijk dat er in een nieuw 

bestemmingsplan rust en duidelijkheid komt in het langlopende dossier Rosengaarde, 

zowel politiek als voor de betrokken eigenaren en de omwonenden. In dat verband mag ook 

de potentiële ontwikkeling van omliggende agrarische bedrijven in de toekomst niet 

onnodig ter discussie gesteld worden. Volgens de gemeenteraad kan eenduidig richting 
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worden gegeven aan het te actualiseren bestemmingsplan. Immers, de bestemming 

"recreatiewoning" met de aanduiding "wonen" (op basis waarvan permanente bewoning is 

toegestaan), creëert voor alle percelen/recreatiewoningen aan de Rosengaardeweg 

duidelijkheid en rechtsgelijkheid. 
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HOOFDSTUK3 Onderzoek 

3.1 GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ 

In de directe omgeving van Rosengaarde is een aantal veehouderijen gevestigd, wat een 

zekere geurbelasting in de omgeving veroorzaakt. Voor de hoogte van de geurbelasting 

bestaan wettelijke normen, waaraan een bestemmingsplanwijziging moet worden getoetst. 

In bijlage 1 is de toetsing aan de Wet geurhinder en veehouderij opgenomen. 

  

De veehouderijen hebben belang bij voortzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten en 

behoud van bestaande uitbreidingsmogelijkheden. Bewoners van Rosengaarde hebben 

belang bij een goed woon- en leefklimaat.  

 

De mogelijkheden volgens de Wet geurhinder en veehouderij vallen en staan met het begrip 

'bebouwde kom'. Buiten de bebouwde kom mag de geurbelasting op geurgevoelige objecten 

maximaal 8 odeureenheden bedragen. Binnen de bebouwde kom mag deze geurbelasting 

maximaal 2 odeureenheden zijn. 

Van het begrip bebouwde kom bestaat geen vaststaande definitie. In de toelichting op de 

Wet geurhinder en veehouderij wordt hierover opgemerkt: "De grens van de bebouwde 

kom wordt niet bepaald door de Wegenverkeerswetgeving, maar evenals in de ruimtelijke 

ordening door de aard van de omgeving. Binnen een bebouwde kom is de op korte afstand 

van elkaar gelegen bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur." 

Deze uitleg maakt dat de (omgeving) Rosengaardeweg (bij een woonbestemming) al snel als 

bebouwde kom in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij aangemerkt zal moeten 

worden.  

In dit laatste geval wordt voor één agrarisch bedrijf direct een overbelaste situatie gecreëerd 

(Ankummerdijk 2), terwijl voor een ander bedrijf (Hoevenweg 12) eventuele 

uitbreidingsmogelijkheden worden belemmerd.    

 

Op grond van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij moet bij de beoordeling van 

ruimtelijke plannen het volgende afgewogen worden: 

a. is ter plaatse een goed woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd? (uit jurisprudentie kan 

worden afgeleid, dat bij overschrijding van de geurnorm geen sprake meer is van een 

goed woon- en verblijfsklimaat.) 

b. wordt iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (veehouderij heeft belang bij 

voortzetten huidige activiteiten en behoud van bestaande uitbreidingsmogelijkheden.) 
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Van de vastgestelde geurnormen uit de Wet geurhinder en veehouderij kan bij 

gemeentelijke verordening afgeweken worden. Voor het opstellen van een dergelijke 

verordening zal wel eerst vastgesteld moeten worden dat er inderdaad sprake is van een 

bebouwde kom. Hiermee wordt dan wel impliciet gesteld dat ter plaatse geen goed woon- 

en verblijfsklimaat wordt gegarandeerd. 

3.2 GELUIDHINDER 

De Wet geluidhinder schrijft voor dat nieuwe woningen die in een geluidszone van 

bijvoorbeeld een weg komen te liggen, een maximale geluidsbelasting mogen hebben die 

voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Als hier niet aan kan worden voldaan (na 

het onderzoeken van eventuele maatregelen) dan kan in bepaalde gevallen een hogere 

grenswaarde worden toegelaten tot maximaal 53 dB in buitenstedelijk gebied. Een gedeelte 

van de recreatiewoningen ligt binnen de geluidszone van de Hessenweg, een 80 km-weg 

met een zonebreedte van 250 meter. Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel 

heeft een voorkeursvariant vastgesteld. In deze voorkeursvariant zal de maximum snelheid 

worden verhoogd naar 100 km/u.  Dit heeft tot gevolg dat de zonebreedte, mocht de 

voorkeursvariant worden uitgevoerd, wordt vergroot tot 400 meter. 

 

Uit de geluidsberekeningen blijkt dat de geluidsbelasting afkomstig van de Hessenweg in 

de toekomst zal variëren van maximaal ruim 63 dB Lden tot lager dan 48 dB.  

Woningen met 48 dB Lden of lager kunnen in het kader van de Wet geluidhinder zonder meer 

worden geprojecteerd. Woningen tot en met 53 dB Lden kunnen worden geprojecteerd mits 

een hogere grenswaarde is vastgesteld. Voor woningen met een waarde van 54 dB Lden of 

hoger ontstaan problemen bij het toekennen van een woonbestemming. 

Het akoestisch onderzoek is in bijlage 2 opgenomen. 

3.3 ECOLOGIE 

In het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan voor Rosengaarde is een 

quickscan natuurtoets uitgevoerd. Het rapport is als bijlage 3 in deze toelichting 

opgenomen. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de onderzoeksresultaten. 

Gebiedsgericht natuurbeleid 
In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Natura 2000-gebieden of 

Beschermde Natuurmonumenten. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is "Uiterwaarden 

Zwarte water en Vecht", welke op zo'n 4,2 kilometer van het plangebied ligt. 

 

Daarnaast maakt het plangebied geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en 

is het ook niet binnen de invloedssfeer hiervan gelegen. Ook maakt het plangebied geen 

deel uit van belangrijke natuurwaarden buiten de EHS, zoals foerageergebieden voor 

ganzen of weidevogelgebieden. 

 

Op basis van de ligging en de aard van de ontwikkelingen in het plangebied wordt 

ingeschat dat zij geen negatieve effecten hebben op de in de omgeving aanwezige vogel- en 

habitatrichtlijngebieden, Beschermde Natuurmonumenten, Ecologische Hoofdstructuur of 

belangrijke natuurwaarden buiten de EHS. 
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Flora en fauna 
Wanneer de recreatiebestemmingen worden omgezet in woonbestemmingen kunnen 

ingrepen gaan plaatsvinden in het plangebied zoals kapwerkzaamheden,  sloop en 

nieuwbouw van woningen en/of het dempen van tuinvijvers. 

Uit de natuurtoets 1 komen de volgende punten naar voren: 

 Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen niet worden uitgesloten in de aanwezige 

bebouwing. De voorgenomen plannen hebben overigens naar verwachting geen nadelige 

gevolgen voor vlieg- en/of jachtroutes en foeragerende vleermuizen; 

 In het gebied zijn diverse nesten aangetroffen van de middelhoog beschermde Eekhoorn, 

mogelijk komen ook verblijfplaatsen van de middelhoog beschermde Steenmarter voor in 

het gebied; 

 In het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van een aantal algemeen voorkomende 

voorkomende, laag beschermde zoogdiersoorten aangetoond of te verwachten; 

 Er worden algemene  broedende vogelsoorten van bossen en tuinen verwacht in het 

plangebied. Tevens komen Grote bonte specht en Groene specht voor in het gebied. Van 

eerstgenoemde soort zijn op vier plaatsen nestholten aangetroffen. In het gebied zijn 

bovendien diverse nesten van kraaiachtigen vastgesteld, welke mogelijk ook gebruikt 

worden door Ransuil; 

 Aanwezige wateren fungeren als voortplantingsbiotoop, ruigte en de strooisellaag als 

overwinteringsgebied voor de algemeen voorkomende, laag beschermde amfibiëen; 

 In het gebied is de laagbeschermde Kleine maagdenpalm vastgesteld, mogelijk komt ook 

de laagbeschermde Brede wespenorchis voor in het gebied; 

 Er zijn geen reptielen, beschermde vissen en ongewervelden aangetroffen of te 

verwachten. 

 

Ontheffingen en compenserende/mitigerende maatregelen die hier uit voortvloeien zijn: 

 Aanvullend onderzoek naar het voorkomen van strikt beschermde vleermuizen en de 

middelhoog beschermde Steenmarter wordt in eerste instantie niet noodzakelijk geacht. 

Een onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van genoemde soorten is 

nodig wanneer er sloop-, renovatie- of kapwerkzaamheden plaats gaan vinden in het 

gebied. Op basis van een dergelijk onderzoek kunnen vervolgens uitspraken worden 

gedaan of het aanvragen van een ontheffing annex artikel 75 van de Flora- en faunawet 

noodzakelijk is. 

 Afhankelijk van de uiteindelijke plannen kunnen exemplaren en verblijfplaatsen van de 

middelhoog beschermde Eekhoorn verloren gaan. Wanneer dit het geval is, zal voor het 

overtreden van de verbodsbepalingen die genoemd worden in artikel 11 van de Flora- en 

faunawet een ontheffing moeten worden aangevraagd. 

 Afhankelijk van de uiteindelijke plannen (kapwerkzaamheden) kan aanvullend 

onderzoek naar bijvoorbeeld Ransuil, Groene specht of Bonte specht noodzakelijk zijn om 

te bepalen of het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk is. 

 Werkzaamheden die broedbiotopen van alle aanwezige vogels verstoren of beschadigen 

dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door 

gefaseerd te werken en de uitvoering in elk geval op te starten in de periode voor 15 

maart en na 15 juli. 

                                                                 
1 Rapport ‘Quickscan natuurtoets recreatieterrein Rosengaarde, Dalfsen, opgesteld door EcoGroen 

Advies, projectcode 08136, december 2008  
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 Als in de periode 15 juli – 15 december gestart wordt met de werkzaamheden, dan is het 

van belang om na te gaan of bewoonde nesten van laatbroedende soorten als 

bijvoorbeeld Houtduif en Turkse tortel aanwezig binnen de invloedsfeer van de plannen. 

 Voor de beschermde 'algemene soorten' uit de groepen flora, amfibieën en kleine 

zoogdieren geldt automatisch een vrijstelling van de verbodsartikelen 8, 9, 11 en 12 uit de 

Flora- en faunawet en is het aanvragen van ontheffing niet noodzakelijk.  

3.4 ARCHEOLOGIE 

Ingevolge het verdrag van Malta is het noodzakelijk onderzoek te doen naar de 

aanwezigheid van oudheidkundige waarden in het plangebied. In dit kader zijn de 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW), de Archeologische Monumentenkaart 

(AMK) en het Archeologisch beleidsplan van de gemeente Dalfsen geraadpleegd.  

 

Op de IKAW worden voorspellingen gedaan over de plek waar zich archeologisch erfgoed 

in de bodem bevindt. Deze zogenaamde archeologische verwachtingswaarde is ter plekke 

van het plangebied aangemerkt met "lage trefkans". Ook zijn er in en nabij het plangebied 

geen archeologische monumenten aanwezig. Op de beleidskaart behorende bij het 

gemeentelijke archeologisch beleidsplan is het plangebied en de wijde omgeving daarvan 

aangeduid als 'archeologisch gebied met lage verwachting'. Op grond van het bovenstaande 

is het niet noodzakelijk nader archeologisch onderzoek te doen. 

3.5 WATER 

Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke  

Ordening te toetsen op water, de zogenaamde watertoets. De watertoets is een waarborg 

voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterhuishoudkundige doelstellingen 

worden daarbij expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing genomen binnen 

deze ruimtelijke plannen en besluiten. Het watersysteem wordt hierbij op een integrale 

wijze benaderd. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater worden dus (in 

samenhang) in beschouwing genomen. Daarbij gaat het naast de kwantiteit ook om de 

kwaliteit. De integrale benadering van het watersysteem betekent ook dat het watersysteem 

wordt benaderd in samenhang met andere beleidsvelden. De watertoets is een instrument 

om deze integrale benadering vorm te geven en om het watersysteem gezamenlijk op orde 

te krijgen. De belangrijkste beleidsdocumenten waarin de waterhuishoudkundige 

doelstellingen zijn beschreven zijn de 4e Nota Waterhuishouding, Anders omgaan met 

water: Waterbeleid in de 21e eeuw, de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Beleidslijn 

Grote Rivieren en de Nota Ruimte. 

 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (2003) wordt de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor het op orde krijgen van het watersysteem benadrukt. De 

drietrapsstrategie vasthouden-bergen-afvoeren wordt hierin onderschreven. De 

verantwoordelijkheid voor het treffen van de waterhuishoudkundige maatregelen ligt bij 

het waterschap. De verantwoordelijkheid voor de integrale afweging ligt bij de provincie en 

de gemeente. Zij leggen deze vast in provinciale plannen en streekplannen en in 

gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen. 

 

Eén van de belangrijke speerpunten in het NBW is het opstellen van een (gemeentelijk) 

Waterplan. In een waterplan wordt een kader geschapen voor het maken van beleidsmatige 

en procesmatige afspraken over de wijze waarop ruimtelijke ordening en water op elkaar 

afgestemd moeten worden. In het waterplan wordt gesteld dat de ontwatering van het 
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particulier terrein niet de verantwoordelijkheid van de gemeente is, maar de 

verantwoordelijkheid van de eigenaar van het terrein. De overheid is er wel 

verantwoordelijk voor dat de burger de eigen verantwoordelijkheid ook waar kan maken. 

Dit houdt in dat de gemeente de "zorgplicht" heeft voor inzameling en afvoer van overtollig 

grondwater. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) geeft een verdere invulling aan de 

zorgplicht, die de gemeente door de Wet milieubeheer (Wm) wordt toebedeeld. 

Rosengaarde is echter niet aangesloten op de gemeentelijke riolering.  

 

Door de Provincie Overijssel zijn in 2006 binnen de "Partiële herziening Ruimte en Water" 

van het Streekplan en Waterhuishoudingsplan Overijssel 2000+ gebieden aangewezen die 

bij hevige neerslagsituaties als eerste inunderen en fungeren als natuurlijke waterberging. 

Het gaat hierbij om de primaire watergebieden en de aandachtsgebieden wateroverlast. 

Deze gebieden moeten gevrijwaard blijven van kapitaalintensieve functies. Als deze 

gebieden toch in aanmerking komen voor bebouwing/stedelijke uitbreiding moet de 

verloren gegane ruimte voor waterberging worden gecompenseerd. Op deze wijze wordt 

door de provincie richting gegeven aan de ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is regelgeving opgenomen ter bescherming 

van waterlichamen door middel van het stellen van chemische en ecologische doelstellingen 

die in 2015 gehaald moeten worden. De uitvoering van de KRW vraagt een inspanning van 

vele partijen op internationaal, nationaal en regionaal niveau. 

Het Waterschap Groot Salland hanteert de drietrapsstrategieën vasthouden-bergen-afvoeren 

(kwantiteit) en schoonhouden-scheiden-zuiveren (kwaliteit). Een afname van de aanwezige 

ruimte voor waterberging ten gevolge van de uitvoering van ruimtelijke maatregelen moet  

worden gecompenseerd. In eerste instantie moet deze compensatie binnen het plangebied 

worden gerealiseerd. Ook moet binnen nieuwe stedelijke gebieden worden voldaan aan de  

stedelijke wateropgave. Hierom moet binnen (nieuw) stedelijk gebied voldoende 

oppervlaktewater worden gecreëerd en de afvoer van overtollig hemelwater worden 

begrensd op de landbouwkundige afvoer. Bij het vasthouden van het hemelwater hanteert 

het Waterschap Groot Salland infiltreren in de bodem als uitgangspunt. Oppervlakkige 

afvoer naar de infiltratievoorziening en oppervlakkige infiltratie via wadi's geniet daarbij de 

voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door 

middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool een optie. Als infiltratie niet mogelijk is kan 

water (in eerste instantie via een bodempassage) worden geloosd op oppervlaktewater. 

 

Bij het infiltreren van hemelwater is speciale aandacht vereist voor de kwaliteit van het 

afstromende hemelwater. Duurzaam bouwen en het voorkomen van verontreinigende 

activiteiten zijn daarbij belangrijk. Als de kwaliteit van het afstromende hemelwater 

infiltreren niet toestaat, moet het aangesloten worden op het vuilwaterstelsel. 

Watersysteem/waterkeringen 
Het plangebied is gesitueerd in het buitengebied van de gemeente Dalfsen, op circa 1 

kilometer ten noordwesten van de bebouwde kom. Het gebied maakt waterhuishoudkundig 

deel uit van het Intermediair. Intermediaire gebieden zijn gebieden waar afwisselend kwel 

en wegzijging door het hele jaar voorkomt.  

 

Binnen het plangebied ligt geen watergang van het Waterschap Groot Salland. Wel vormen 

watergangen aan de west-, noord- en oostzijde de begrenzing van het plangebied. In zijn 

algemeenheid is het zo dat wanneer wel sprake is van de aanwezigheid van een watergang, 
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de functie van deze watergang ten allen tijde moet worden gegarandeerd. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de kern- en beschermingszone van deze watergang zoals in de Keur 

van het Waterschap Groot Salland is beschreven. Met betrekking tot deze watergangen 

gelden binnen de Keur van het Waterschap Groot Salland opgenomen gebods- en 

verbodsbepalingen. Werkzaamheden binnen de kern- en beschermingszone zijn 

ontheffingsplichtig. Ten behoeve van het beheer en onderhoud geldt langs de watergang 

een obstakelvrije zone van 5 meter.  

Rioleringssysteem/waterketen 
Binnen het plangebied is geen rioleringssysteem aanwezig. Regenwater infiltreert en/of 

wordt afgevoerd naar de omliggende watergangen. Afvalwater wordt opgevangen via 

septic tanks en het IBA-systeem.  

Waterhuishouding 
Het plangebied is niet gesitueerd binnen een primair watergebied of aandachtsgebied 

wateroverlast, zoals beschreven in de "Partiële herziening Ruimte en Water" van het 

Streekplan Overijssel 2000+ en het Waterhuishoudingsplan. Binnen het plangebied is geen 

(grond)wateroverlast. Er is geen toename van verhard oppervlak ten opzichte van de 

oorspronkelijke situatie. Hierdoor is het niet noodzakelijk om binnen het bestemmingsplan 

extra waterberging te creëren. 

Watertoetsproces 
De gemeente Dalfsen zal het Waterschap Groot Salland te zijner tijd inlichten over het 

bestemmingsplan. Er wordt rekening gehouden met de bestaande regel- en wetgeving op 

het gebied van het watersysteem en het gemeentelijk Waterplan.  

3.6 EXTERNE VEILIGHEID 

Het overheidsbeleid ten aanzien van externe veiligheid moet erop gericht zijn om de 

omgeving (kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten) zoveel mogelijk te beschermen tegen 

de gevaren die het gebruik, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen met zich 

meebrengt. 

Daarom is de rol van de ruimtelijke ordening belangrijk. Door het maken van ruimtelijke 

plannen kan al in een vroeg stadium rekening gehouden worden met deze eventuele 

gevaren. Hierdoor kan worden voorkomen dat ten gevolge van ontwikkelingen van 

risicovolle activiteiten (vervoer gevaarlijke stoffen) er teveel mensen aanwezig zijn binnen 

de door middel van risicoanalyse bepaalde contouren.  

 

Om de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen ten aanzien van externe veiligheid in beeld 

te brengen, dient rekening gehouden te worden met het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico. Regio IJssel-Vecht heeft in dit kader het rapport "Risicoberekeningen vervoer 

gevaarlijke stoffen over N340" opgesteld. Dit rapport is terug te vinden in bijlage 4. 

 

Het plaatsgebonden risico is het risico op een plaats buiten een transportroute uitgedrukt in 

de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 

verblijven, overlijdt als rechtsreeks gevolg van een ongewoon voorval op de transportroute 

waarbij een gevaarlijke (afval)stof of bestrijdingsmiddel betrokken is. Of te wel: de kans op 

een dodelijke situatie op een bepaalde plaats langs de route. 
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Het groepsrisico is de cumulatieve kansen per jaar dat tenminste 10, 100, 1000 personen 

overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 

transportroute en een ongewoon voorval op de transportroute waarbij een gevaarlijke 

(afval)stof of bestrijdingsmiddel is betrokken. Of te wel: de kans op een ramp met meerdere 

doden. 

N340 
Door middel van het RBM II-model (Risico Berekenings Methodiek) zijn ter hoogte van 

Rosengaarde risicoberekeningen uitgevoerd ten aanzien van het vervoer gevaarlijke stoffen 

over de N340. Uit de berekeningen kan geconcludeerd worden dat het Plaatsgebonden 

Risico (PR 10-6) niet wordt overschreden. De PR 10-7 contour ligt op 17 meter.  Voor wat 

betreft het groepsrisico wordt de oriënterende waarde niet overschreden.  

Risicolocaties 
Uit het Register Risicosituaties  Gevaarlijke Stoffen blijkt dat er zich geen risicovolle 

bedrijven cq. locaties bevinden in de directe omgeving van het plangebied. 

3.7 LUCHTKWALITEIT 

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening gehouden worden 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 van de Wet milieubeheer opgenomen 

grenswaarde2, 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 

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 (NSL). 

 

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: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, 200.000 m2 

brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.  

 

Het criterium 'niet in betekenende mate' kan pas worden toegepast als het NSL en de 

(nieuwe) regionale programma's zijn vastgesteld en dat is nog niet het geval. Daarom kan 

nog niet van de 3%-regeling gebruik gemaakt worden (het percentage van de grenswaarde 

                                                                 
2 die behoort bij de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen. 
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voor de jaargemiddelde concentratie van PM10 of NO2, waarmee de luchtkwaliteit 

verslechtert als gevolg van het project), maar geldt de 1%-grens. Daarbij moeten de 

voorgenoemde aantallen door 3 worden gedeeld. Voor woningbouw betekent dat 

bijvoorbeeld dat de luchtkwaliteit 'niet in betekenende mate" verslechtert zolang het aantal 

woningen niet boven de 500 uitkomt.  

 

De voorgestane ontwikkelingen, (gedeeltelijke) omzetting van recreatiebestemmingen in 

woonbestemmingen, omvatten een dergelijke ontwikkeling niet en daarom kan 

geconcludeerd worden dat als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling, de luchtkwaliteit 

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

luchtkwaliteit te worden ingegaan. 

3.8 VERKEER 

De Provincie Overijssel heeft de N340 als 'stroomweg' aangewezen. Hieronder wordt 

verstaan dat dit wegtype verplaatsingen over langere afstand mogelijk maakt op een zo snel 

mogelijke manier. Dit betekent dat de weg zal worden opgewaardeerd naar een 100 km/u 

weg, met mogelijk inhaalstroken en bij voorkeur een beperkt aantal veilig vormgegeven 

aansluitingen. Deze opwaardering komt de bereikbaarheid en verkeersveiligheid ten goede.  

 

Voor de N340 is een aantal tracévarianten uitgewerkt. Inmiddels heeft het college van 

Gedeputeerde Staten een voorkeursvariant vastgesteld. Provinciale Staten zal hier naar 

verwachting in oktober 2009 een besluit over nemen.  

Mocht de voorkeursvariant daadwerkelijk worden uitgevoerd, dan brengt dit met zich mee 

dat de geluidszone wordt uitgebreid tot 400 meter aan weerszijden van de N340. In deze 

zone geldt een onderzoeksplicht op grond van de Wet geluidhinder. 
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HOOFDSTUK4 Afweging 

Wanneer sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling, moet het betreffende initiatief worden 

getoetst aan de diverse beleidskaders en onderzoeksaspecten.  

Beleid 
Het Rijksbeleid is vrij helder. Legalisatie van permanente bewoning van recreatiewoningen 

is slechts bij hoge uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. Een van deze voorwaarden 

is, dat het complex van recreatiewoningen op 31 oktober 2003 in grote mate onrechtmatig 

werd bewoond. Hieronder wordt verstaan: minimaal de helft +1 van het totale aantal 

woningen. Hiervan is voor wat betreft Rosengaarde geen sprake. 42 recreatiewoningen 

worden op de peildatum (31 oktober 2003) van het Ministerie van VROM permanent 

bewoond. Hiervan vallen 32 woningen onder het gedoogbeleid van de gemeente uit 1994. 

Van deze 32 woningen is de permanente bewoning dus al gelegaliseerd. Dit betekent dat 10 

recreatiewoningen op 31 oktober 2003 onrechtmatig worden bewoond op grond van het 

beleid van het Ministerie van VROM. Dit kan duidelijk niet als 'in grote mate' worden 

beschouwd. 

 

Een andere voorwaarde is dat een bestemmingswijziging niet in strijd mag zijn met 

milieuwetgeving. Hiervan is echter wel sprake, zie verderop in deze conclusie.    

 

De Provincie Overijssel is ook duidelijk over het legaliseren van permanente bewoning van 

recreatiewoningen. Zij zegt expliciet dat zij niet zal meewerken aan een 

bestemmingswijziging van recreatie naar wonen.  

 

De gemeente stelt in haar Plattelandsvisie dat het gebied ten noorden van de N340 ruimte 

moet bieden aan de ontwikkeling van zowel de extensieve als de intensieve landbouw. Dit 

zou voor wat betreft de omgeving van Rosengaarde belemmerd kunnen worden wanneer 

een bestemmingswijziging naar woondoeleinden plaatsvindt. 

 

Op 20 april 2009 heeft de gemeenteraad van Dalfsen door middel van een amendement 

besloten dat alle recreatiewoningen op Rosengaarde de bestemming "recreatiewoning" 

behouden en dat de aanduiding "permanente bewoning toegestaan" wordt toegevoegd. Het 

amendement is als bijlage 5 toegevoegd. 

Onderzoeken 
In het kader van het onderzoek naar de mogelijkheid tot omzetten van een recreatieve 

bestemming in een woonbestemming zijn diverse deelonderzoeken uitgevoerd: onderzoek 

in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet geluidhinder, ecologisch 

onderzoek en  met betrekking tot externe veiligheid. 
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Een eventuele wijziging van het bestemmingsplan van "verblijfsrecreatie" naar "wonen" zal 

nadelige gevolgen hebben voor enkele agrarische bedrijven in de omgeving. Zij zullen 

worden beperkt in hun groeimogelijkheden en worden belemmerd in de uitoefening van de 

huidige bedrijfsactiviteiten. Via het vaststellen van een nieuwe geurverordening zouden de 

grenswaarden enigszins kunnen worden opgehoogd, maar daarbij wordt de omliggende 

bedrijven nog niet de garantie geboden dat hun bedrijfsactiviteiten ongestoord voortgezet of 

uitgebreid kunnen worden. Eerder is al opgemerkt dat het gebied ten noorden van de N340 

is aangewezen als een gebied dat is bedoeld voor de ontwikkeling van landbouw, zeker ook 

voor de bestaande bedrijven.  

 

Ondanks de overschrijding van de maximaal toegestane geluidsbelasting van het 

wegverkeer van de N340, is toekennen van een woonbestemming voor de zuidelijke helft 

van Rosengaarde niet onmogelijk. Er dient wel een hogere grenswaarde te worden 

vastgesteld, of er dienen aanvullende maatregelen te worden genomen, zoals bijvoorbeeld 

de aanleg van een geluidswal. Overigens zal de geluidszone van de N340 vanwege de 

voorgenomen ontwikkelingen (meer rijstroken en een verhoging van de maximum snelheid) 

in de toekomst worden vergroot, zodat alleen maar meer belemmeringen ontstaan. 

 

Vanuit gebiedsgericht natuurbeleid zal een bestemmingswijziging niet op problemen 

stuiten, omdat geen sprake is van ligging in een vogel- en habitatrichtlijngebied en/of 

Ecologische Hoofdstructuur. Wel zal bij een bestemmingswijziging vanwege mogelijke 

kapwerkzaamheden en/of verbouwingen nader onderzoek moeten volgen in verband met 

de (mogelijke) aanwezigheid van enkele strikt beschermde, dan wel middelhoog 

beschermde soorten. Hieruit kan de conclusie voortvloeien dat een vanwege de beoogde 

ontwikkelingen een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet aangevraagd moet 

worden. 

 

Gelet op het bovenstaande kunnen in het kader van de actualisatie van het 

bestemmingsplan Rosengaarde de volgende eindconclusies worden getrokken: 

1. Toekennen van een woonbestemming is niet mogelijk. 

2. De recreatiewoningen worden als volgt bestemd:  

"Recreatie – recreatiewoning" met de aanduiding "wonen3" (daartoe heeft de 

gemeenteraad van Dalfsen op 20 april 2009 een amendement aangenomen. Dit 

amendement is in bijlage 5 opgenomen).  

 

 

                                                                 
3 Binnen de SVBP2008 bestaat de aanduiding “permanente bewoning toegestaan” niet. Om die reden is 

ervoor gekozen de aanduiding ‘wonen’ te hanteren.  
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HOOFDSTUK5 Toelichting op  
   de planregels 

In navolging van het amendement van de gemeenteraad hebben de recreatiewoningen 

binnen het plangebied, zowel de permanent bewoonde als de niet-permanent bewoonde 

recreatiewoningen de bestemming "Recreatie – Verblijfsrecreatie" gekregen. Daarbij is voor 

alle recreatiewoningen de aanduiding "wonen" opgenomen, wat inhoudt dat de 

recreatiewoningen naast het gebruik als recreatiewoning tevens permanent bewoond mogen 

worden.  

In het amendement van de gemeenteraad werd overigens gesproken over een aanduiding 

"permanente bewoning toegestaan". Sinds de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke 

ordening moet de 'uniforme' standaard voor het opstellen van –digitale- 

bestemmingsplannen (SVBP2008) gehanteerd worden. Binnen deze standaard bestaat de 

aanduiding "permanente bewoning toegestaan" niet opgenomen. Om die reden wordt de 

aanduiding "wonen" gehanteerd. 

 

De maximale inhoud van de recreatiewoningen is conform het provinciale beleid inzake 

recreatiewoningen, gesteld op 300 m3, inclusief onderkeldering, aan- en uitbouwen. 

Bestaande recreatiewoningen die reeds een grotere inhoud hebben, vallen onder het 

overgangsrecht. Deze recreatiewoningen zijn in het verleden op basis van overgangsrecht 

uitgebreid onder de noemer van 'gedeeltelijk veranderen en vernieuwen van ...'.  

 

Een drietal woningen heeft de bestemming "Wonen" gekregen. Het betreft twee woningen 

die direct aan de Hessenweg zijn gelegen en ook in het voorgaande bestemmingsplan niet 

als recreatiewoning waren bestemd. Het hoveniersbedrijf in het noordelijk deel van het 

plangebied heeft ook een woonbestemming gekregen, maar daaraan is wel de aanduiding 

"hovenier" toegevoegd. Op deze wijze zijn de bestaande bedrijfsactiviteiten planologisch 

geregeld.  

 

De bestaande groenstructuur is grotendeels bestemd tot "Groen". Deze bestemming is 

opgenomen om de aanwezige natuur(lijke) waarden te beschermen. 
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BIJLAGE 1 Toetsing Wet geurhinder en veehouderij 
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Toetsing van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) voor de recreatiewoningen aan 
de Rosengaardeweg in Dalfsen bij wijziging van het bestemmingsplan. 
 
 
1. Inleiding  
 
Op 12 juni 2008 ontving de Regio IJssel-Vecht van de gemeente Dalfsen het verzoek voor het 
uitvoeren van ondersteunend advies voor het actualiseren van het Bestemmingsplan 
Rosengaarde. De gemeente Dalfsen wil graag weten wat de consequenties zijn indien de 
recreatieve bestemming van het gebied Rosengaardeweg wordt gewijzigd in een definitieve 
woonbestemming. In de directe nabijheid van de Rosengaardeweg zijn diverse veehouderijen 
gevestigd, die een zekere geurbelasting in de omgeving veroorzaken. Voor de hoogte van de 
geurbelasting bestaan wettelijke normen, waaraan een eventuele bestemmingsplanwijziging 
moet worden getoetst. Ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming wil de gemeente 
daarbij nagaan of er sprake is van een onevenredige aantasting van belangen van betrokken 
belanghebbenden. Belanghebbenden zijn in dit geval de (toekomstige) bewoners/eigenaren 
van de woningen aan de Rosengaardeweg en de veehouderijbedrijven in de directe omgeving. 
De bewoners/eigenaren hebben belang bij een goed woon- en leefklimaat. Veehouderijen 
hebben belang bij voortzetting van de huidige, gelegaliseerde bedrijfsactiviteiten en behoud 
van bestaande uitbreidingsmogelijkheden. 
Bij de beoordeling van de huidige situatie en een mogelijk toekomstig scenario is rekening 
gehouden met het door Foppen Milieu-advies in 2007 uitgevoerde onderzoek naar de 
cumulatieve geurbelasting van een 21 veehouderijbedrijven binnen een straal van circa 4-5 
km rondom de recreatiewoningen aan de Rosengaardeweg.  
 
In het onderhavige onderzoek is met name een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie 
m.b.t. de dichtstbijgelegen agrarische bedrijven met de vergunde en gerealiseerde 
veebezetting en de situering van deze bedrijven tot geurgevoelige objecten (g.g.o.) in de 
directe omgeving van de Rosengaardeweg. 
 
2. Reeds uitgevoerd onderzoek 
 
In 2007 heeft Foppen Milieu-advies een onderzoek uitgevoerd naar de cumulatieve 
geurbelasting van een 21 veehouderijbedrijven met dieren waarvoor een geurfactor geldt,  
binnen een straal van circa 4-5 km rondom de recreatiewoningen aan de Rosengaardeweg. Er 
is rekening gehouden met de huidige omvang van de veehouderijen en met drie 
uitbreidingsvarianten, waarbij de veebezetting in de bedrijven met 20 %, 50 % en 100 % 
toeneemt. 
De geurberekeningen voor de genoemde varianten zijn uitgevoerd met behulp van het 
daarvoor ontwikkeld en geautoriseerd rekenprogramma ‘V-Stacks-Gebied’.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat in de situatie waarin het beschouwde gebied is gelegen buiten de 
bebouwde kom (huidige bestemming als recreatiewoningen) er op grond van de Wgv geen 
belemmeringen zijn om de woningen aan de Rosengaardeweg te bestemmen voor 
woondoeleinden. Voorts is geconcludeerd dat voor de bestaande omliggende bedrijven er nog 
uitbreidingsmogelijkheden zouden zijn (met circa 100 %). Ook zijn er mogelijkheden 
aanwezig voor nieuwvestiging van veehouderijen, afhankelijk van de afstanden tot de 
woningen en van het realiseren van uitbreidingen door de bestaande bedrijven. 
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Mocht het beschouwde gebied wel worden aangewezen als bebouwde kom dan is er bij de 
huidige veebezettingen reeds sprake van een overbelaste situatie van de geurbelasting op de 
woningen aan de Rosengaardeweg. Mogelijkheden voor uitbreiding en nieuwvestiging van 
veehouderijen zijn er niet meer. Aan dit bezwaar zou in principe kunnen worden 
tegemoetgekomen met een (maximale) verruiming van de geurnormen door middel van het 
opstellen van een gebiedsvisie, uitmondend in een verordening. Voorwaarde is in dat geval 
dat een goed woon- en verblijfklimaat blijvend wordt gewaarborgd. 
  
3. Wettelijk toetsingskader 
 
Milieuvergunningsaanvragen voor het oprichten of uitbreiden van een veehouderijbedrijf 
moeten worden getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Op grond van deze wet 
moet een gebouw dat permanent wordt gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf 
worden aangemerkt als een zogenaamd ‘geurgevoelig object (g.g.o.)’. In de Wgv zijn de 
geurnormen vastgesteld. Omgekeerd moet ook rekening worden gehouden met de aanwezige 
geurbelasting in een gebied ten gevolge van de reeds gevestigde veehouderijbedrijven 
wanneer plannen worden ontwikkeld om woonbestemmingen in een dergelijk gebied te 
realiseren. 
 
De Wgv heeft uitsluitend betrekking op ‘geurhinder vanwege dierenverblijven’, dus niet op 
andere geurbronnen, zoals mestopslagen. De Wgv treedt voor het geuraspect in de plaats van 
de Wet milieubeheer. In artikle 3 van de Wgv is bepaald dat een vergunning moet worden 
geweigerd wanneer de in dat artikel genoemde geurnormen worden overschreden. De 
geurbelasting wordt berekend aan de hand van de geuremissiefactoren die bij ministeriële 
regeling zijn vastgesteld (in de Rgv; laatstelijk gewijzigd 18 juli 2007). Deze 
geuremissiefactoren zijn een weergave van de geuremissie van één dier van een bepaalde 
diercategorie, rekening houdend met het toegepaste stalsysteem en 
luchtbehandelingstechnieken. Voor bepaalde diersoorten gelden op grond van artikel 4 van de 
Wgv vaste afstanden tussen de veehouderij en een geurgevoelig object. 
 
De vastgestelde geuremissie vanuit een veehouderij wordt vervolgens ingevoerd in het 
geautomatiseerde rekenprogramma ‘V-Stacks vergunning’. Dit rekenprogramma berekent op 
basis van een geurverspreidingsmodel de geurconcentratie uit op van te voren ingevoerde 
plaatsen in de omgeving (i.c. de g.g.o.). De berekende geurbelasting op een g.g.o. moet 
worden getoetst aan de volgende normen. 
 
Geurbelasting OuE/m3 (98-percentiel) Niet-concentratiegebied Concentratiegebied 
Bebouwde kom 2,0 3,0 
Buiten bebouwde kom 8,0 14,0 
  
Onder concentratiegebied wordt verstaan een gebied dat als zodanig op grond van de 
Meststoffenwet is aangewezen. De woningen aan de Rosengaardeweg liggen niet binnen een 
aangewezen concentratiegebied. 
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In de huidige situatie is er ook geen sprake van een bebouwde kom. In het kader van de 
wijziging van de bestemming wordt overwogen de grenzen van de bebouwde kom te 
wijzigen.1 
 
Voor diersoorten waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, zoals bijvoorbeeld 
melkrundvee, geldt een minimum afstand van 100 meter tussen het dichtstbijgelegen 
emissiepunt van de veehouderij en een geurgevoelig object in de bebouwde kom. Ten 
opzichte van een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom geldt een afstand van 50 
meter. 
 
De uitwerking van de geurregelgeving naar de ruimtelijke ordening wordt aangeduid met de 
term ‘omgekeerde werking’. Met de vastgestelde geurnormen wordt beoogd mensen te 
beschermen tegen overmatige geurhinder ten gevolge van nieuwvestigingen of uitbreidingen 
van bestaande veehouderijbedrijven. Omgekeerd moet zo veel mogelijk worden voorkomen 
dat mensen worden blootgesteld aan overmatige geurhinder door nieuwe geurgevoelige 
objecten toe te staan binnen de vastgestelde geurcontouren. 
Bij de besluitvorming voor de wijziging van een bestemmingsplan om woondoeleinden 
mogelijk te maken moet ondermeer worden de volgende zaken afgewogen: 

a. Is er sprake is van een geschikt woon- en verblijfklimaat voor woondoeleinden? 
Uit vaste jurisprudentie kan worden afgeleid dat binnen een vastgestelde geurcontour 
geen sprake is van een goed woon- en verblijfklimaat en of; 

b. er belangen van derden onevenredig worden geschaad. 
Een veehouderijbedrijf heeft twee belangen, namelijk voortzetting van de 
bedrijfsactiviteiten en behoud van bestaande uitbreidingsmogelijkheden. De Wgv 
biedt waarborgen om de huidige (gelegaliseerde) bedrijfsactiviteiten ongestoord voort 
te zetten (er bestaat geen verplichting tot sanering in overbelaste situaties). Een 
veehouderij heeft echter geen objectief recht op behoud van 
uitbreidingsmogelijkheden of een recht op financiële tegemoetkoming wegens het 
vervallen van de uitbreidingsmogelijkheden. 

 
4. Aanpassen van de geurnormen 
 
Op grond van artikel 6 van de Wgv kan de gemeenteraad bij verordening bepalen dat binnen 
een deel van het grondgebied van de gemeente andere waarden van toepassing zijn dan de 
grenswaarden genoemd in paragraaf 3. Bij verordening kunnen de normen worden verruimd 
tot maximaal 8 OuE/m3 (g.g.o. binnen de bebouwde kom), resp.20 OuE/m3 (g.g.o. buiten de 
bebouwde kom) of aangescherpt. 
De Wgv biedt dus mogelijkheden om in een bepaald gebied de mogelijkheden voor 
nieuwvestiging of uitbreiding van veehouderijbedrijven te beperken dan wel de geurhinder ter 
plaatse van de geurgevoelige objecten te verhogen (en daarmee de belangen van de 

                                                 
1 Het begrip ‘bebouwde kom’ is in de Wgv niet gedefinieerd, evenmin als in de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (Wro). In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel is aangegeven dat de grens van de 
bebouwde kom ‘niet wordt bepaald door de Wegenverkeerswetgeving, maar evenals in de ruimtelijke ordening door de aard 
van de omgeving. Binnen een bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar gelegen bebouwing geconcentreerd tot een 
samenhangende structuur.’ Als bebouwde kom wordt beschouwd: ‘het gebied dat door aaneengesloten bebouwing 
overwegend een woon- en verblijffunctie heeft’ en waarin (dus) veel mensen per oppervlakte-eenheid daadwerkelijk wonen 
of verblijven. 
Het ligt dan ook voor de hand voor de grenzen van de bebouwde kom aan te sluiten bij wat in de ruimtelijke ordening (het 
plaatselijke bestemmingsplan) daaronder wordt verstaan. 
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veehouderijen veilig te stellen). Een dergelijke verordening moet goed worden onderbouwd 
aan de hand van een visie voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied. 
 
5. Inventarisatie van parameters en uitgangspunten 
 
Aan de hand van bijlage 1 ‘Situering en geuremissies veehouderij nabij de Rosengaardeweg’ 
van de rapportage van 10 augustus 2007 van Foppen Milieu-advies zijn vier veehouderijen 
geselecteerd, die naar verwachting direct gevolgen ondervinden indien de recreatieve 
bestemming van het gebied Rosengaardeweg wordt gewijzigd in een definitieve 
woonbestemming. De bedrijfsgegevens en parameters van de vier bedrijven bleken nog 
actueel en adequaat. 
Het betreft de volgende veehouderijen: 

1) Ankummerdijk 2 (vleeskalverenhouderij); 
2) Vossersteeg 74 (fokzeugen- en vleesvarkensbedrijf); 
3) Hoevenweg 12 (melkrundveerundveehouderij en vleesvarkenshouderij); 
4) Middenweg ong. (vleeskuikenbedrijf). 

 
Met behulp van het rekenprogramma ‘V-Stacks vergunning’ zijn vervolgens de berekeningen 
uitgevoerd van de geurbelasting op de woningen (55 stuks) langs de Rosengaardeweg, 
alsmede de in de directe omgeving van de respectievelijke veehouderijen gelegen 
geurgevoelige objecten. 
Voorts is voor veehouderijbedrijf 1) een extra berekening gemaakt, rekening houdend met de 
huidige vergunde veebezetting + 20 % uitbreiding. 
 
Op de overzichtstekening (bijlage 1) is de ligging van de Rosengaarde en de bedrijven 1, 2 en 
3 weergegeven. Bedrijf 4 ligt buiten de tekening ten noorden van de Rosengaarde. 
In de bijlagen 2 tot en met 6 worden voor deze vijf situaties de berekeningen gepresenteerd. In 
de tabellen zijn de brongegevens en de geuremissie opgenomen, alsmede de geur gevoelige 
locaties en de berekende geurbelasting. 
 
6. Resultaten 
 
De berekeningen laten de volgende resultaten zien: 

1) bij de vier beschouwde veehouderijbedrijven in de huidige vergunde situatie, met de 
huidige veebezettingen en waarbij wordt getoetst aan de recreatieve bestemming van 
de beschouwde woningen aan de Rosengaardeweg, wordt voldaan aan de grenswaarde 
van 8,0 OuE/m3.  
Bedrijf 1 heeft nog ruimte voor uitbreiding van de veestapel. Met een uitbreiding van 
circa 15 % veebezetting wordt de grenswaarde op een tweetal meetpunten benaderd 
(bijlage 6). 
Bij bedrijf 2 is reeds sprake van een overbelaste situatie, vanwege de aanwezigheid 
van dichtbij gelegen burgerwoningen van derden aan de Vossersteeg. Uitbreiding van 
de geuremissie is in principe niet mogelijk. 
Bedrijf 3 heeft nog enige uitbreidingsmogelijkheden, tot circa 15-20 %. De 
dichtstbijgelegen woning aan de Hoeve 14 is de beperkende factor. 
Bedrijf 4 heeft nog ruimschoots mogelijkheden voor uitbreiding (> 100 %). 
 

2) Wanneer de woningen in het betreffende gebied, de Rosengaarde, wel een permanente 
verblijfsfunctie zouden krijgen (grenswaarde 2,0 OuE/m3) dan hebben de bedrijven 3 



 6

en 4 nog steeds ruimte voor uitbreiding van de veestapel met circa 15 %, resp. > 100 
%. Bedrijf 1 komt ‘op slot’ te zitten en de situatie voor bedrijf 2 blijft onveranderd. 
Bij wijziging van de bestemming i.c. verlaging van de grenswaarde van 8,0 naar 2,0 
OuE/m3 is bij bedrijf 1 (huidige bedrijfsvoering) sprake van wijziging van een normaal 
vergunbare situatie naar een overbelaste situatie. In de omgekeerde situatie zou geen 
milieuvergunning (kunnen) worden verleend aan het veehouderijbedrijf. 

 
7. Bespreking en conclusie 
 

Mocht met de wijziging van het bestemmingsplan worden besloten de status van de 
woningen aan de Rosengaardeweg van recreatieve bestemming (niet-permanente) 
bewoning naar permanente bewoning vanwege bijv. verworven rechten, en  de grens 
van de bebouwde kom te wijzigen op grond van sociale cohesie, verkeerstechnische 
overwegingen of de noodzaak van het nemen van infrastructurele maatregelen, dan 
moet worden getoetst aan de grenswaarde van 2,0 OuE/m3. Van mogelijkheden voor 
uitbreiding en nieuwvestiging van veehouderijen is geen sprake.  
In dat geval loopt bovendien de rechtspositie van veehouderijbedrijf 1 (Mts. van 
Hulzen) gevaar, indien één van de bewoners aan de Rosengaardeweg van mening is 
dat het woon- en leefklimaat in de omgeving onaanvaardbaar is aangetast.  
Opgemerkt wordt dat de stallen bij het bedrijf, een vleeskalverenhouderij voldoen aan 
het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij en BBT zijn. Het betreft een 
modern, levensvatbaar bedrijf.   
 
Aan het bovengenoemde bezwaar kan in principe worden tegemoet gekomen met een 
verruiming van de geurnormen door middel van een verordening, zoals bedoeld in 
paragraaf 4, en vast te laten stellen door de gemeenteraad. Wanneer gekozen wordt 
voor deze weg dan is het aan te bevelen een zogenaamde gebiedsvisie op te stellen te 
onderbouwing van het beleid. In zo’n gebiedsvisie moeten de beleidsmatige 
afwegingen en keuzes nader worden gemotiveerd. 
De grenswaarde moet dan minimaal naar 7 OuE/m3 worden opgetrokken. Doch ook bij 
deze waarde heeft veehouderijbedrijf 1 geen uitbreidingsmogelijkheden meer. 
Optrekken naar de maximaal toelaatbare grenswaarde van 8 OuE/m3 geeft 
veehouderijbedrijf 1 nog een uitbreidingsmogelijkheid van circa 15 %. 
 
Echter, het gebied ten noorden van de Hessenweg is aangemerkt als 
landbouwontwikkelingsgebied en bedoeld als vestigingsgebied voor nieuwe 
veehouderijbedrijven en waar bestaande veehouderijbedrijven voldoende 
uitbreidingsmogelijkheden hebben. Dit beleid staat haaks op het idee om de status van 
de woningen aan de Rosengaardeweg te wijzigen naar permanente bewoning. 
 
De conclusie is dat de statuswijziging van de woningen aan de Rosengaarde, op grond 
van de Wet geurhinder en veehouderij niet wenselijk is. 
 
 
Opgesteld door Gerrit Haandrikman. 
Regio IJssel Vecht 
9 december 2008 
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SAMENVATTING EN CONCSAMENVATTING EN CONCSAMENVATTING EN CONCSAMENVATTING EN CONCLUSIESLUSIESLUSIESLUSIES    

AanleAanleAanleAanle iding en doelstellingiding en doelstellingiding en doelstellingiding en doelstelling     

In opdracht van Bureau Witpaard (contactpersoon de heer M. van ‘t Klooster) heeft EcoGroen Advies BV een quickscan 

natuurtoets uitgevoerd ten behoeve van een bestemmingsplanactualisatie voor recreatiepark Rosengaarde te Dalfsen. 

De mogelijke consequenties van de beoogde bestemmingsplanwijziging op de aanwezige natuurwaarden zijn getoetst aan 

de Flora- en faunawet (FFW) en het vigerende gebiedsgericht natuurbeleid. 

  

Het onderzoek is gebaseerd op een éénmalig veldonderzoek op 11 december 2008 en een inventarisatie van bekende 

verspreidingsgegevens. 

 

Gebiedsgericht natuurbeleidGebiedsgericht natuurbeleidGebiedsgericht natuurbeleidGebiedsgericht natuurbeleid    

Op basis van de ligging en de aard van de ontwikkelingen in het plangebied wordt ingeschat dat zij geen negatieve effecten 

hebben op de in de omgeving aanwezige Habitat- en Vogelrichtlijngebieden, Beschermde Natuurmonumenten, EHS of 

belangrijke natuurwaarden buiten de EHS. 

 

Aangetroffen en te verwachten soortenAangetroffen en te verwachten soortenAangetroffen en te verwachten soortenAangetroffen en te verwachten soorten    

Recreatiegebied Rosengaarde bevindt zich ten noorden van de bebouwde kom van Dalfsen langs de N340. Het gebied 

beslaat ruim 21 hectare en bestaat grotendeels uit loofbos. Langs de centrale laan (Rosengaardeweg) staan enkele tientallen 

vakantiewoningen met daaromheen erf- en tuinbeplanting. Diverse kavels zijn niet bebouwd of verwaarloosd. Permanent 

oppervlaktewater is aanwezig in de vorm van diverse kleine tuinvijvers en een watergang langs de west- en noordzijde van 

het gebied. 

 

Het bestemmingsplan voor het gebied is sterk verouderd en de gemeente Dalfsen wil daarom een actualisatie uit laten 

voeren. Hierbij zal worden gekeken of de huidige recreatiewoningen een andere woonbestemming kunnen krijgen. 

Afhankelijk van de uitkomst kunnen in de toekomst verschillende ingrepen plaats gaan vinden in het gebied zoals 

kapwerkzaamheden, sloop- en nieuwbouw van woningen en/of het dempen van tuinvijvers.  

 

Uit de natuurtoets komt het volgende naar voren: 

  

• Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen niet worden uitgesloten in de aanwezige bebouwing. De voorgenomen 

plannen hebben overigens naar verwachting geen nadelige gevolgen voor vlieg- en/ of jachtroutes en foeragerende 

vleermuizen; 

• In het gebied zijn diverse nesten aangetroffen van de middelhoog beschermde Eekhoorn (FFW tabel 2), mogelijk komen 

ook verblijfplaatsen van de middelhoog beschermde Steenmarter voor in het gebied; 

• In het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van een aantal algemeen voorkomende, laag beschermde zoogdiersoorten 

aangetoond of te verwachten;  

• Er worden algemene broedende vogelsoorten van bossen en tuinen verwacht in het plangebied. Tevens komen Grote 

bonte specht en Groene specht voor in het gebied. Van eerstgenoemde soort werden op vier plaatsen nestholten 

aangetroffen. In het gebied zijn tevens diverse nesten van kraaiachtigen vastgesteld welke mogelijk ook gebruikt worden 

door Ransuil; 

• Aanwezige wateren fungeren als voortplantingsbiotoop, ruigte en de strooisellaag als overwinteringsgebied voor de 

algemeen voorkomende, laag beschermde amfibieën; 

• In het gebied is de laag beschermde Kleine maagdenpalm vastgesteld (FFW tabel 1), mogelijk komt ook de laag 

beschermde Brede wespenorchis voor in het gebied; 

• Er zijn geen reptielen, beschermde vissen en ongewervelden aangetroffen of te verwachten. 

 

Ontheffing en compenserende/mitigerende maatregelenOntheffing en compenserende/mitigerende maatregelenOntheffing en compenserende/mitigerende maatregelenOntheffing en compenserende/mitigerende maatregelen    

• Aanvullend onderzoek naar het voorkomen van strikt beschermde vleermuizen en de middelhoog beschermde 

Steenmarter wordt in eerste instantie niet noodzakelijk geacht. Een onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen 

van genoemde soorten is nodig wanneer er sloop-, renovatie- of kapwerkzaamheden plaats gaan vinden in het gebied. 

Op basis van een dergelijk onderzoek kunnen vervolgens uitspraken gedaan worden of het aanvragen van een 

ontheffing annex art. 75 Flora- en faunawet noodzakelijk is; 

• Afhankelijk van de uiteindelijke plannen kunnen exemplaren en verblijfplaatsen van de middelhoog beschermde 

Eekhoorn verloren gaan. Wanneer dit het geval is zal voor het overtreden van de verbodsbepalingen die genoemd 

worden in artikel 11 van de Flora- en faunawet een ontheffing moeten worden aangevraagd; 

• Afhankelijk van de uiteindelijke plannen (kapwerkzaamheden) kan aanvullend onderzoek naar bijv. Ransuil, Groene 

specht of Grote bonte specht noodzakelijk zijn om te bepalen of het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk is; 

• Werkzaamheden die broedbiotopen van alle aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden 

voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in elk geval op te starten 
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in de periode voor 15 maart en na 15 juli. Overigens wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd, 

maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum; 

• Als in de periode 15 juli - 15 december gestart wordt met de werkzaamheden dan is het van belang om na te gaan of 

bewoonde nesten van laatbroedende soorten als bijvoorbeeld Houtduif (tot half november) en Turkse tortel (tot half 

december) aanwezig zijn binnen de invloedsfeer van de plannen; 

• Voor de beschermde ‘algemene soorten’ uit de groepen flora, amfibieën en kleine zoogdieren geldt automatisch een 

vrijstelling van de verbodsartikelen 8, 9, 11 en 12 uit de Flora- en faunawet en is het aanvragen van een ontheffing niet 

noodzakelijk. 
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1111 INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    

1.11.11.11.1 Aanleiding en doelstellingAanleiding en doelstellingAanleiding en doelstellingAanleiding en doelstelling    

In opdracht van Bureau Witpaard (contactpersoon de heer M. van ‘t Klooster) 
heeft EcoGroen Advies BV een quickscan natuurtoets uitgevoerd ten behoeve 
van een bestemmingsplanactualisatie voor recreatiepark Rosengaarde te 
Dalfsen. 
 
In verband met de op 1 april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet en 
de geldende regelgeving in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, is 
het noodzakelijk om vooraf te toetsen of ruimtelijke ingrepen en andere 
activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en diersoorten 
en habitats. 
 
In het voorliggende onderzoek worden de mogelijke consequenties in beeld 
gebracht van de eventuele bestemmingsplanwijziging en vindt toetsing plaats 
aan de Flora- en faunawet en vigerend gebiedsgericht natuurbeleid.  

1.21.21.21.2 SituatieSituatieSituatieSituatie        

Recreatiegebied Rosengaarde bevindt zich ten noorden van de bebouwde kom 
van Dalfsen langs de N340 (zie figuur 1, volgende pagina). Het gebied beslaat 
ruim 21 hectare en bestaat grotendeels uit loofbos. Langs de centrale laan 
(Rosengaardeweg) staan enkele tientallen vakantiewoningen met daaromheen 
erf- en tuinbeplanting. Diverse kavels zijn niet bebouwd of verwaarloosd. 
Permanent oppervlaktewater is aanwezig in de vorm van diverse kleine 
tuinvijvers en een watergang langs de west- en noordzijde van het gebied. 
 
Het bestemmingsplan voor het gebied is sterk verouderd en de gemeente 
Dalfsen wil daarom een actualisatie uit laten voeren. Hierbij zal worden 
gekeken of de huidige recreatiewoningen een andere woonbestemming 
kunnen krijgen. Afhankelijk van de uitkomst kunnen in de toekomst 
verschillende ingrepen plaats gaan vinden in het gebied zoals 
kapwerkzaamheden, sloop- en nieuwbouw van woningen en/of het dempen 
van tuinvijvers.  
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Figuur 1: Figuur 1: Figuur 1: Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied (rode vlak) ten noorden van 

Dalfsen aan de Hessenweg (Bron kaartondergrond: Google Earth). 

 

Dalfsen 

Overijsselse Vecht 

    

    

    

1.31.31.31.3 WWWWerkwijzeerkwijzeerkwijzeerkwijze    

De voorliggende quickscan natuurtoets is gebaseerd op één locatiebezoek, 
verspreidingsgegevens (zie Geraadpleegde bronnen) en bekende ecologische 
principes.  
 
Om inzicht te krijgen in de aanwezige natuurwaarden en beperkingen met 
betrekking tot de beoogde ruimtelijke ingrepen in het onderzoeksgebied, zijn 
twee sporen gevolgd:  
 

• Ten eerste is in kaart gebracht welk gebiedsgericht beleid 
uitwerking heeft in het gebied (hoofdstuk 2); 

• Ten tweede is nagegaan welke beschermde planten- en 
diersoorten in het gebied voorkomen of kunnen voorkomen 
(hoofdstuk 3). 

 
Uit de verzamelde informatie volgt een korte beschrijving van de te verwachten 
effecten van de ruimtelijke ingreep op beschermde soorten. Ook wordt 
vermeld welke mitigerende (verzachtende of inpassings-) en compenserende 
maatregelen nodig zijn om aan de zorgplicht te voldoen. Dit kan leiden tot een 
eventuele ontheffingsverlening annex artikel 75 van de Flora- en faunawet.  
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2222 GEBIEDSGERICHT NATUUGEBIEDSGERICHT NATUUGEBIEDSGERICHT NATUUGEBIEDSGERICHT NATUURBELEIDRBELEIDRBELEIDRBELEID    

2.12.12.12.1 InleidingInleidingInleidingInleiding    

In het kader van dit onderzoek wordt, naast de aanwezigheid van beschermde 
soorten, aandacht besteed aan gebieden met een beschermingsstatus. De 
volgende wet- en regelgeving is daarbij van belang: 
 
• Natuurbeschermingswet, waarin o.a. opgenomen de Vogel- en 

Habitatrichtlijn; 
• Nota Ruimte, in streekplannen uitgewerkt voor bescherming van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS), ganzenfoerageergebied en 
weidevogelgebied.  

 
De beschermingsregimes hebben tot doel de natuurwaarden in de betreffende 
gebieden veilig te stellen. In sommige situaties dienen ook ruimtelijke 
ingrepen buiten de begrenzing van deze gebieden getoetst te worden op 
mogelijke schadelijke uitstralende effecten. 

2.22.22.22.2 Natuurbeschermingswet 1998Natuurbeschermingswet 1998Natuurbeschermingswet 1998Natuurbeschermingswet 1998        

In de Natuurbeschermingswet 1998 is de bescherming geregeld van Habitat- 
en Vogelrichtlijngebieden -tezamen ‘Natura 2000-gebieden’ genoemd- en 
Beschermde Natuurmonumenten. 
 

Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000 ---- gebieden gebieden gebieden gebieden    

In de directe nabijheid van het plangebied bevinden zich geen Natura 2000-
gebieden of Beschermde Natuurmonumenten. Het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied ‘Uiterwaarden Zwarte water en Vecht’ ligt op een afstand van 
ruim 4,2 kilometer van het plangebied. De uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 
betreffen het geheel aan uiterwaarden ten noorden van Zwolle waar de 
Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water. Een deel van de 
uiterwaarden wordt soms tot laat in het voorjaar onregelmatig overstroomd. 
Op de met steenslag beschermde oevers van de zomerdijk groeit vaak Riet, 
ruigte of wilgenstruweel. De uiterwaarden bestaan uit buitendijkse graslanden, 
waarin strangen, kolken, rivierduinen en hakhoutbosjes voorkomen. Langs het 
Zwarte Water komen nattere graslanden voor. Dit gebied herbergt veel 
kievitsbloemgraslanden. Daarnaast komt in het gebied een aantal 
hardhoutooibosjes voor. Ook komen relicten van blauwgraslanden voor. Op 
hoger liggende zandige ruggen en langs en op de dijken komen lokaal goed 
ontwikkelde glanshaverhooilanden voor. Lokaal zijn abelen-iepenbossen 
aanwezig (bron: Ministerie van LNV, 2008). 

 
� Gezien de ligging ten opzichte van het genoemde Natura 2000-gebied en de 

beperkte aard van de plannen wordt geconcludeerd dat er geen negatieve 
effecten te verwachten zijn op de instandhoudingsdoelen van het genoemde 
Natura 2000-gebied. 

2.32.32.32.3 NotaNotaNotaNota Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte    

De Nota Ruimte is één van de structuurschema’s waarin de visie van het Rijk 
over natuur en landelijk gebied is vastgelegd. De nota richt zich op het 
behoud, herstel en ontwikkeling van wezenlijke natuurlijke kenmerken en 
waarden. Vanuit deze doelstelling is ondermeer de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS), ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied aangewezen. 
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De EHS kent een specifieke bescherming. Ingrepen die de wezenlijke 
kenmerken of waarden ervan aantasten worden niet toegestaan (het ‘Nee, 
tenzij regime’). Zowel ingrepen in bossen en natuurgebieden als ingrepen in 
de omgeving van deze gebieden dienen beoordeeld te worden op mogelijke 
schadelijke effecten. 
 
De Nota Ruimte is een zogeheten planologische kernbeslissing (PKB). Het Rijk 
verwacht dat provincies en gemeenten de Nota laten doorwerken in hun 
ruimtelijke plannen, zoals het streekplan en het bestemmingsplan. 
 
De EHS is door de Provincie Overijssel weergegeven op de plankaart 3 - 
Natuurbeleidskaart - behorend bij Streekplan Overijssel 2000+. Daarnaast is 
Provincie Overijssel momenteel bezig met het herbegrenzen van de EHS. De 
conceptkaart van deze herbegrenzing is op 11 september 2007 door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld (Provincie Overijssel 2007). 
 
Beide kaarten laten zien dat het plangebied geen onderdeel uit maakt van de 
EHS en ook niet binnen de invloedsfeer daarvan is gelegen. Daarnaast maakt 
het geen deel uit van belangrijke natuurwaarden buiten de EHS, zoals 
foerageergebieden voor ganzen en weidevogelgebieden. Mogelijk is wel de 
Boswet van toepassing in het gebied, maar dit laatste valt buiten de reikwijdte 
van dit onderzoek.  
 

�  Door de ligging van het plangebied en de beperkte aard van de plannen wordt 
geconcludeerd dat er geen aantasting plaatsvindt van de EHS of gebieden met 
specifieke natuurwaarden die door de provincie als dusdanig zijn aangemerkt. 
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3333 FLORA EN FAUNA VAN HFLORA EN FAUNA VAN HFLORA EN FAUNA VAN HFLORA EN FAUNA VAN HETETETET    

ONDERZOEKSGEBIEDONDERZOEKSGEBIEDONDERZOEKSGEBIEDONDERZOEKSGEBIED    

3.13.13.13.1 MethodeMethodeMethodeMethode    

Op 11 december 2008 is een veldbezoek aan het plangebied gebracht. Tijdens 
het bezoek is aandacht besteed aan de beschermde soorten binnen de Flora- 
en faunawet (FFW) en vooral aan de juridisch zwaarder beschermde soorten 
(tabel 2 en 3) die ontheffingsplichtig zijn. Voor zover mogelijk zijn de 
volgende soortgroepen geïnventariseerd: hogere planten, zoogdieren, vogels, 
amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelden. Daarnaast is op basis van de 
terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens (zie “geraadpleegde 
bronnen”) en ‘expert judgement’, een uitspraak gedaan over mogelijk 
aanwezige beschermde soorten. 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzochte soortengroepen beschreven die in het 
plangebied en de directe omgeving zijn aangetroffen en te verwachten. De 
relevante soorten worden in de onderstaande tekst kort toegelicht. Een 
toelichting op de beschermingsstatus is gegeven in bijlage III. 

3.23.23.23.2 FFFFloraloraloralora en vegetatie en vegetatie en vegetatie en vegetatie        

Het plangebied bestaat grotendeels uit Zomereikenbos gemengd met Ruwe 
berk en Gewone els en een struiklaag met veel Wilde lijsterbes en lokaal Hulst. 
In de lokaal aanwezige kruidlaag zijn Brede stekelvaren en Gewone braam 
vastgesteld. Plaatselijk groeit veel Klimop. Rondom de huizen is (deels 
uitheemse) tuinbeplanting aanwezig en staan verspreid diverse Fijnsparren, 
Grove dennen, Taxussen en andere coniferen. Op de braakliggende kavels is 
veelal een enigszins verruigde vegetatie van onder andere Gladde witbol, Grote 
brandnetel en Gewone braam aanwezig. 
 
Tijdens het veldonderzoek is binnen het plangebied een groeiplaats van de 
laag beschermde Kleine maagdenpalm (FFW tabel 1) aangetroffen aan de 
noordoostzijde van het gebied. Deze soort is vermoedelijk afkomstig uit 
nabijgelegen tuinen van een hier aanwezig hoveniersbedrijf. Er zijn geen 
andere beschermde plantensoorten en plantensoorten van de Rode Lijst 
aangetroffen. Mogelijk komt in het gebied de laag beschermde Brede 
wespenorchis (FFW tabel 1) voor omdat geschikt biotoop daarvoor aanwezig is. 
Andere beschermde en bedreigde soorten worden gezien de terreingesteldheid 
ook niet verwacht. 
 

�  Het aanvragen van ontheffing annex artikel 75 van de Flora- en faunawet en 
het verrichten van compenserende/ mitigerende maatregelen is voor de 
aanwezige laag beschermde plantensoorten niet aan de orde omdat vrijstelling 
geldt. 
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3.33.33.33.3 ZoogdierenZoogdierenZoogdierenZoogdieren    

VleermuizenVleermuizenVleermuizenVleermuizen    

Alle vleermuizen zijn opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en tabel 3 
van de Flora- en faunawet en daardoor strikt beschermd.  
 
Potentiële vaste verblijfplaatsen 
De meest strikte bescherming gaat uit naar de verblijfplaatsen van 
vleermuizen. Verblijfplaatsen bevinden zich in donkere en voor vleermuizen 
bereikbare ruimten in bomen, huizen, kelders etc. In het plangebied zijn 
tijdens het veldbezoek geen holten of ruimten aangetroffen in de aanwezige 
bomen en woningen die geschikt kunnen zijn als verblijfplaats voor 
vleermuizen. Gezien de gevoeligheid van de gemeentelijke plannen bij de 
bewoners was een grondige visuele inspectie van alle woningen niet mogelijk. 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen kan op basis van dit 
onderzoek dan ook niet worden uitgesloten. Bij sloop-, renovatie- en 
kapwerkzaamheden in het gebied is het daarom nodig om aanvullend 
onderzoek naar vleermuizen uit te laten voeren in de juiste tijd van het jaar 
(zie onderstaand kader).  
 
Gericht vleermuizenonderzoekGericht vleermuizenonderzoekGericht vleermuizenonderzoekGericht vleermuizenonderzoek    

Vaste verblijfplaatsen kunnen aanwezig zijn in de vorm van kraamkolonies/ zomerverblijven 

(mei - half juli), baltslocaties en paarverblijven (half augustus - september) en winterverblijven 

(half oktober- begin april). De genoemde perioden zijn globaal en kunnen afhankelijk van het 

weer wat eerder of later in het seizoen liggen. 

 

Met behulp van een zogenaamde ‘batdetector’ kunnen de ultrasone geluiden van vleermuizen 

voor de mens hoorbaar gemaakt worden en kunnen verschillende soorten op naam worden 

gebracht. Vaste verblijfplaatsen kunnen vaak ook gelokaliseerd worden aan de hand van 

zichtwaarnemingen van in- en uitvliegende exemplaren. 

 

Het is niet mogelijk onderzoek in de maanden november - april uit te voeren in verband met de 

winterslaap van deze dieren. Ze zijn dan niet alleen inactief, maar ‘huizen’ bovendien vaak op 

andere locaties dan gedurende het zomerhalfjaar. Onderzoek naar kraamkolonies/ 

zomerverblijven en vliegroutes vindt plaats in de periode mei - half juli, onderzoek naar 

baltslocaties en paarverblijven van half augustus t/m september. Onderzoek naar 

winterverblijven wordt meestal begin oktober uitgevoerd. 

 
Potentiële vliegroutes 
Van veel vleermuissoorten is bekend dat zij gedurende lange tijd gebruik 
kunnen maken van dezelfde structuren voor de oriëntatie en daarlangs van 
hun verblijfplaats naar de foerageergebieden trekken. Vanwege dit 
traditiegetrouwe gedrag van vleermuizen vormen bepaalde lijnvormige 
structuren (b.v. rijen woningen, kanalen en singels) een belangrijk onderdeel 
van een vliegroute. Wanneer alternatieve structuren ontbreken zijn dergelijke 
structuren ‘onmisbaar’ en zodoende beschermd. De randen van het plangebied 
kunnen in potentie onderdeel uitmaken van een vliegroute van vleermuizen. 
 
Als gevolg van de eventuele bestemmingsplanwijziging wordt ingeschat dat er 
geen belangrijke potentiële vliegroute zal worden aangetast. Veranderingen in 
het gebied zullen voornamelijk lokaal, op kavelniveau, plaatsvinden. Van 
grootschalige kap en sloopwerkzaamheden zal vermoedelijk geen sprake zijn.  

 
Foerageergebieden 
Foerageergebied van vleermuizen geniet binnen de Flora- en faunawetgeving 
geen juridische bescherming, tenzij het onmisbaar is voor het voortbestaan 
van een populatie. In potentie vormt het gebied een belangrijk foerageergebied 
vanwege de afwisseling loofbos, tuinen en andere open plekken. Het 
plangebied zal ook in de toekomst naar verwachting geschikt blijven als 
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foerageergebied van vleermuizen. 
 

�  Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen in het gebied niet worden uitgesloten. 
Aanvullend onderzoek wordt echter in eerste instantie niet noodzakelijk 
geacht. Een onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 
vleermuizen kan nodig zijn wanneer er sloop-, renovatie-  of 
kapwerkzaamheden plaats gaan vinden in het gebied. Op basis van een 
dergelijk onderzoek kunnen vervolgens uitspraken gedaan worden of het 
aanvragen van een ontheffing annex art. 75 Flora- en faunawet noodzakelijk 
is.  

 Er zal door de beoogde bestemmingsplanwijziging in de toekomst naar 
verwachting geen aantasting plaatsvinden van (potentieel) ‘onmisbare’ 
vliegroutes en foerageergebied.  

 

EekhoornEekhoornEekhoornEekhoorn    

Tijdens het veldbezoek zijn, naast een zichtwaarneming van een volwassen 
Eekhoorn (FFW tabel 2), zeker 16 nesten van deze soort aangetroffen in het 
gebied (zie kaartbijlage I). Eekhoorns leven voornamelijk solitair en maken 
gebruik van meerdere nesten (gemiddeld 4 tot 7) in hun territorium. De nesten 
in het gebied zijn duidelijk geclusterd op drie locaties. In het gebied zijn 
daarom naar verwachting minimaal drie territoria van Eekhoorn aanwezig. 
 

�  Wanneer kapwerkzaamheden plaats gaan vinden in het gebied kunnen 
 exemplaren en verblijfplaatsen van de middelhoog beschermde Eekhoorn 
 verloren gaan. Wanneer dit het geval is zal voor het overtreden van de 
 verbodsbepalingen die genoemd worden in artikel 11 van de Flora- en 
 faunawet een ontheffing moeten worden aangevraagd. 

 

Steenmarter Steenmarter Steenmarter Steenmarter     

Er zijn tijdens het veldbezoek geen aanwijzingen (sporen, uitwerpselen, 
prooiresten) gevonden voor de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van de 
middelhoog beschermde Steenmarter (FFW tabel 2) in het plangebied. Gezien 
de gevoeligheid van de gemeentelijke plannen bij de bewoners was een 
grondige visuele inspectie van de woningen niet mogelijk. De aanwezigheid 
van deze soort kan daarmee echter niet worden uitgesloten. Bij sloop- en 
renovatiewerkzaamheden in het gebied is het noodzakelijk om aanvullend 
onderzoek naar deze soort uit te voeren waarbij de te slopen gebouwen ook 
van binnen moet worden geïnspecteerd.  
 

�  Mogelijk zijn verblijfplaatsen van de middelhoog beschermde Steenmarter 
 aanwezig in het gebied. Bij renovatie- en sloopwerkzaamheden is aanvullend 
 onderzoek noodzakelijk om zekerheid te verkrijgen of het aanvragen van 
 een ontheffing voor Steenmarter noodzakelijk is. 

 

Overige zoogdierenOverige zoogdierenOverige zoogdierenOverige zoogdieren    

In het plangebied worden daarnaast een aantal laag beschermde (FFW tabel 1) 
zoogdieren met een vaste verblijfplaats verwacht, zoals Egel, Mol, Bunzing, 
Bosmuis, Rosse woelmuis, Tweekleurige bosspitsmuis en Huisspitsmuis. Voor 
deze soorten geldt automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen 9 en 11 uit 
de Flora- en faunawet. Daarnaast zijn vaste verblijfplaatsen van de niet 
beschermde Huismuis en/of Bruine rat te verwachten. 
 

�  Afhankelijk van de uiteindelijke plannen kunnen exemplaren en 
verblijfplaatsen van een aantal algemene en laag beschermde kleine 
zoogdieren verloren gaan. Het aanvragen van een ontheffing is hier voor laag 
beschermde soorten echter niet aan de orde, omdat automatisch vrijstelling 
van de verbodsartikelen 9, 11 en 12 uit de Flora- en faunawet geldt. 
 
Schade aan de algemene en laag beschermde zoogdieren kan – indien de 
planning van de werkzaamheden dit toelaat - geminimaliseerd worden door de 
werkzaamheden uit te voeren buiten de voortplantingsperiode (maart tot 
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augustus). De minst schadelijke periode is september tot december (mits 
vorstvrij). 

3.43.43.43.4 BroedvogelsBroedvogelsBroedvogelsBroedvogels    

Aangezien slechts één veldbezoek is uitgevoerd buiten het broedseizoen van 
veel soorten, was het niet mogelijk een broedvogelinventarisatie uit te voeren. 
Op basis van het veldbezoek, in combinatie met de terreingesteldheid, 
bekende verspreidingsgegevens en ‘expert judgement’ is echter een goede 
uitspraak te doen over de aangetroffen c.q. te verwachten 
soortensamenstelling. 
 

Ontheffingsplichtige broedvogelsOntheffingsplichtige broedvogelsOntheffingsplichtige broedvogelsOntheffingsplichtige broedvogels    

Door het Ministerie van LNV is in 2006 de ‘Handreiking Flora- en faunawet’ 
opgesteld, waarin is aangegeven van welke vogelsoorten de nestplaatsen en 
hun functionele omgeving jaarrond beschermd zijn. Voor schade aan, of het 
verstoren van nestplaatsen en/of de functionele omgeving van deze soorten is 
het noodzakelijk om een ontheffing annex artikel 75C van de Flora en 
faunawet aan te vragen. Het betreft in functie zijnde nesten van een aantal 
regelmatig voorkomende broedvogels als Bosuil, Steenuil, Kerkuil, Ransuil, 
Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht en nesten van in bomen 
broedende roofvogelsoorten. Een verdere aanvulling op deze lijst wordt 
momenteel door DLG overwogen voor diverse andere soorten. 
 
Tijdens het veldonderzoek is specifiek gelet op aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van broedlocaties van vogels met een vaste verblijfplaats.  
In het gebied zijn diverse nesten van kraaiachtigen (met name Zwarte kraai) 
aangetroffen. Oude kraaiennesten worden ook vaak door Ransuilen gebruikt 
om te broeden. Daarnaast zijn op vier locaties in het gebied nestholten van 
Grote bonte specht aangetroffen, alle holten bevonden zich in dode Ruwe 
berken. Ook werd in het noordelijk deel van het gebied een Groene specht 
gehoord. Wanneer kapwerkzaamheden plaats gaan vinden is aanvullend 
onderzoek naar o.a. Ransuil, Groene specht en/of Grote bonte specht 
noodzakelijk. 

 

Overige broedvogels Overige broedvogels Overige broedvogels Overige broedvogels     

De beplanting in het plangebied vormt geschikt broedbiotoop voor soorten van 
bossen en groene woonwijken. Soorten die zijn aangetroffen of verwacht 
worden zijn bijvoorbeeld Heggenmus, Merel, Roodborst, Houtduif, Zwartkop, 
Boomklever, Winterkoning, Pimpelmees, Goudhaan en Koolmees. De 
aanwezige bebouwing vormt geschikt broedbiotoop voor soorten als Turkse 
tortel en Spreeuw. 
 
Het is veelal niet mogelijk ontheffing te verkrijgen voor verbodsbepalingen die 
gelden voor broedvogels. Er mogen daarom geen activiteiten worden 
ondernomen op locaties waar nesten of andere voortplantings- of vaste rust- 
of verblijfplaatsen van de vogels aanwezig zijn. Werkzaamheden die 
broedbiotopen van vogels verstoren of beschadigen dienen buiten het 
broedseizoen van de aanwezige vogels te worden gestart. Voor de meeste 
soorten kan de periode tussen 15 maart en 15 juli worden aangehouden als 
broedseizoen. De broedperiode verschilt echter per soort en soms ook per jaar 
en in het kader van de Flora- en faunawet voor het broedseizoen geen 
standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een broedgeval wordt 
verstoord, ongeacht de datum. 
 
Als in de periode 15 juli - 15 december gestart wordt met de werkzaamheden 
dan is het van belang om na te gaan of bewoonde nesten van soorten als 
Houtduif en Turkse tortel aanwezig zijn in de invloedsfeer van de plannen. 
Houtduif broedt namelijk soms tot half november en de Turkse tortel zelfs tot 
half december.  
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�  Voorafgaande aan kapwerkzaamheden in het gebied is aanvullend onderzoek 
naar bijv. Ransuil, Groene specht of Grote bonte specht noodzakelijk om te 
bepalen of het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk is. 

 
 Werkzaamheden die broedbiotopen van vogels verstoren of beschadigen 

dienen overigens te allen tijde te worden voorkomen. Dit is mogelijk door 
gefaseerd te werken en de uitvoering in elk geval op te starten buiten het 
broedseizoen van de aanwezige vogels of het plangebied vooraf te controleren 
op nesten. 

3.53.53.53.5 Amfibieën,Amfibieën,Amfibieën,Amfibieën, reptielen reptielen reptielen reptielen en vissen en vissen en vissen en vissen    

AAAAmfibieënmfibieënmfibieënmfibieën    

De verschillende tuinvijvers in het gebied vormen een geschikt 
voortplantingsbiotoop voor diverse laag beschermde amfibieën zoals Bruine 
kikker, Bastaardkikker, Kleine watersalamander en Gewone pad (FFW tabel 1).  
In de ruigte en strooisellaag van het omliggende bos, de aanwezige tuinen en 
braakliggende kavels vormen voor deze soorten geschikt 
overwinteringsbiotoop. Van de genoemde soorten overwinterd alleen de 
Bastaardkikker onder water in de modderbodem van de vijvers. 

 Afhankelijk van de uiteindelijke plannen (bijv. dempen vijvers) kunnen 
voortplantende en overwinterende amfibieën geschaad worden. Omdat het 
echter alle ‘algemene’ soorten betreft, geldt automatisch een vrijstelling van de 
verbodsartikelen 9, 11 en 12 uit de Flora- en faunawet en is geen ontheffing 
annex art. 75 van de Flora- en faunawet nodig. 
 

ReptielenReptielenReptielenReptielen    

Het plangebied vormt geen geschikt leefgebied voor reptielen, uit het 
onderzoeksgebied en directe omgeving zijn ook geen waarnemingen van 
reptielen bekend (Natuurloket, RAVON).  
 

VVVVissenissenissenissen    

In de binnen het gebied aanwezige tuinvijvers worden geen beschermde 
vissoorten verwacht vanwege de geïsoleerde ligging en de aanwezigheid van 
uitgezette vissoorten (goudvis e.d.) In de watergangen langs de west- en 
zuidzijde van het gebied worden wel de middelhoog beschermde vissoorten: 
Bermpje en Kleine modderkruiper (beide FFW tabel 2) verwacht. Beide soorten 
zijn recentelijk in nabijgelegen sloten aangetroffen tijdens een 
vissenonderzoek uitgevoerd door EcoGroen Advies. Het is daarom aannemelijk 
dat ze ook in de tegen het onderzoeksgebied aan gelegen watergangen 
voorkomen. De plannen in het gebied hebben in de toekomst uitsluitend 
uitwerking op de kavels zelf, de sloten blijven daarbij omgemoeid. Van 
negatieve effecten van de plannen op aanwezige beschermde vissoorten is 
daarom geen sprake. Het aanvragen van een ontheffing wordt voor vissen niet 
noodzakelijk geacht.  
 

�  Het aanvragen van ontheffing annex art. 75 van de Flora- en faunawet en het 
verrichten van compenserende/ mitigerende maatregelen is voor amfibieën, 
reptielen en vissen niet aan de orde.   
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3.63.63.63.6 OOOOngewerveldenngewerveldenngewerveldenngewervelden    

Dagvlinders en libellenDagvlinders en libellenDagvlinders en libellenDagvlinders en libellen    

In het plangebied zijn geen beschermde dagvlinders en libellen of soorten van 
de Rode Lijst aangetroffen. Wegens het ontbreken van geschikt biotoop 
ontbreken geschikte voortplantingslocaties voor (beschermde) vlinder- en 
libellensoorten binnen het plangebied.  
 

MierenMierenMierenMieren    

In het plangebied zijn geen nestkoepels van beschermde mierensoorten 
aangetroffen. Beschermde mierensoorten zijn voornamelijk gebonden aan 
droge, open (naald)bossen en heideterreinen. Beide biotopen ontbreken in het 
plangebied.  
 

KeversKeversKeversKevers    

In Nederland komen/ kwamen vijf beschermde keversoorten voor. 
Juchtleerkever en Heldenbok zijn al sinds de jaren ‘70 niet meer in Nederland 
waargenomen (Huijbregts 2003). Drie beschermde keversoorten komen nog 
wel voor in Nederland (Vliegend hert, Brede geelgerande waterroofkever en 
Gestreepte waterroofkever). Binnen het plangebied is echter geen geschikt 
biotoop aanwezig voor deze soorten. 
 

�  Het aanvragen van ontheffing annex artikel 75 van de Flora- en faunawet en 
het verrichten van compenserende / mitigerende maatregelen is voor 
ongewervelden niet aan de orde. 
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BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE III: III: III: III: WETTELIJK KADER    

Flora- en faunawet 

 
Inleiding 
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Met de Flora- en faunawet (Ffwet) is beoogd een geïntegreerd 
soortenbeschermingsregime te creëren dat voldoet aan de internationale verplichtingen. Doordat het verkrijgen van ontheffing 
en vrijstelling slechts mogelijk was onder bepaalde voorwaarden, werd de Flora- en faunawet na de inwerkingtreding al snel als 
belemmerend ervaren in het maatschappelijke verkeer.  
De belemmerende factoren werden met name veroorzaakt, door het afwegingskader, dat ook voor zeer algemeen 
voorkomende soorten gold als b.v. Mol, Veldmuis, Bosmuis en Konijn. Dit zorgde voor onnodige belemmeringen van 
werkzaamheden en veel administratieve lastendruk.  
 
Vanaf 23 februari 2005 is een wetswijziging van kracht geworden waarbij de mogelijkheden verruimd zijn voor het verlenen van 
ontheffing/ vrijstelling van de verbodsbepalingen in het kader van de Ffwet. Dit geldt met name voor de algemeen voorkomende 
soorten.   

 
Beschermde dier- en plantensoorten 
Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het zijn soorten die van 
nature in Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden 
bedreigd. Ook zijn soorten aangewezen die niet noodzakeli jkerwijs in hun voortbestaan worden bedreigd, maar wel 
bescherming genieten ter voorkoming van overmatige benutting.  
 
De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de Ffwet: 
1) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde dieren en met 

uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis; 

2) Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten vogels met 

uitzondering van gedomesticeerde vogels;  

3) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen; 

4) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet 1963 

van toepassing is. 

5) Een aantal ongewervelden (o.a. insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn of het gevaar lopen in 

hun voortbestaan te worden bedreigd.  
 
Verbodsbepalingen 
De Ffwet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen, plannen en projecten. De 
verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats zijn opgenomen in artikel 8 van de Ffwet. De verbodsbepalingen 
betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn vermeld in artikel 9 tot en met 12 (zie kader). In hoeverre de 
verbodsbepalingen van toepassing zijn is afhankelijk van het beschermingsregime waartoe de soort behoort. 
 

Algemene verbodsbepalingen voor beschermde inheemse soorten dieren en planten. Flora- en faunawet, artikelen 8 t/m 12. 

Art. 8: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te 
snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats 
te verwijderen. 

Art. 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Art. 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. 

Art. 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot 
een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

Art. 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het 
nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 
 
Drie beschermingsregimes planten- en diersoorten 
Met ingang van het wijzigingsbesluit artikel 75 zijn drie verschillende beschermingsregiems van kracht, mede afhankelijk van de 
zeldzaamheid van de soort en de status in Europese richtlijnen. In alle gevallen is onverminderd de zorgplicht van toepassing: 
 
‘Ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen 
worden veroorzaakt, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, 
dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of 
voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of na te laten.’ 



 

 

Tabel 1 ‘Algemene soorten’ 
Onder deze groep vallen o.a. alle algemeen voorkomende beschermde zoogdieren, amfibieën en vaatplanten (in totaal 43 
soorten). Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of 
ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor deze soorten voor overtreding van de artikelen 8 t/m 12 van de Ffwet en 
hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. 
 
Tabel 2 ‘Overige soorten (gedragscode)’ 
Onder deze groep vallen een aantal minder algemene soorten (in totaal 101) en vogels. Als iemand activiteiten onderneemt die 
zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of ruimteli jke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling 
voor deze soorten voor overtreding van de artikelen 8 t/m 12 van de Ffwet, mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van 
een gedragscode. De gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring 
door de minister van LNV. De gedragscode geeft richtlijnen aan om schade aan de soort te voorkomen of te minimaliseren 
(Artikel 16c wijzigingsbesluit). 
 
Voorheen was nooit vrijstelling mogelijk voor van nature voorkomende vogelsoorten. Nu kan alleen vrijstelling verkregen worden 
indien: 
• sprake is van belang a) t/m d); 

• sprake is van onopzettelijk verstoren (artikel 10) in geval van bij de wet genoemde belangen, en er geen wezenlijke 

invloed (significante effecten) is; 

• In geval van belang g), behalve in de periode 15 maart-15 juli. 
 
Tabel 3 ‘Soorten van Bijlage I AMvB Artikel 75 / soorten van Habitatrichtlijn Bijlage IV’ 
Onder de eerste groep vallen met name soorten die een kwetsbare status hebben (in totaal 37 soorten) en vogels (in geval niet 
gewerkt wordt met een gedragscode). Ze hebben een vergelijkbare bescherming als soorten van Habitatrichtlijn Bijlage IV. 
Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimteli jke ontwikkeling, is voor deze soorten ontheffing van de 
artikelen 8 t/m 12 van de Ffwet altijd noodzakelijk. De ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: 
1. er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang

1)
; 

2. er is geen alternatief; 

3. de activiteiten doen geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

 
De laatste twee criteria worden in het wijzigingsbesluit samengevat als ‘zorgvuldig handelen’, waarbij elke vorm van schade aan 
de soort voorkomen moet worden. Aan alle drie criteria moet geli jktijdig voldaan worden.  
Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik, is het niet 
mogelijk voor artikel 10 van de Ffwet  een ontheffing te verkrijgen. Voor de artikelen 8, 9, 11 en 12 geldt wel een vrijstelling, mits 
activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. 

 
Rode lijsten 
De Minister van LNV heeft ter uitvoering van de bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een aantal Rode lijsten 
voor bedreigde en kwetsbare soorten dieren en planten gepubliceerd

2
. Voor Rode lijst-soorten heeft de overheid zich verplicht 

onderzoek en werkzaamheden te bevorderen die nodig zijn voor bescherming en beheer. Het voorkomen van een soort op de 
Rode Lijst heeft geen wetteli jke beschermingsstatus tot gevolg. Opname op de Rode Lijst zegt alleen iets over de zeldzaamheid 
en populatieontwikkelingen van de betreffende soorten.  
 
Natuurbeschermingswet 1998 
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Vanaf dat moment heeft Nederland de 
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd. Nederland zal aan de hand van een 
vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-
gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de Minister van LNV. Daarnaast zal Nederland in de 
komende jaren voor alle gebieden die samen Natura 2000 vormen, beheerplannen opstellen. 
 
 
In deze samenvatting zijn alleen de meest relevante onderdelen van de wetgeving vereenvoudigd weergegeven. Voor een 
volledig begrip wordt verwezen naar de oorspronkeli jke wetsteksten (www.minlnv.nl ‘Onderwerpen Natuur’). Aan deze tekst 
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

  
 

 
 

                                                 
1
 a) de bepalingen inzake de gemeenschappeli jke markt en een vrij verkeer van goederen van het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap; b) de bescherming van flora en fauna; c) de veiligheid van het luchtverkeer; d) de volksgezondheid of 
openbare veiligheid; e) dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 
aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; f) het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom, anders 
dan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren; g) belangrijke overlast veroorzaakt door dieren, behorende tot 
een beschermde inheemse diersoort; h) de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in 
de landbouw en in de bosbouw; i) bestendig gebruik; j) de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting 
of ontwikkeling. 
 
2
 Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode 

lijsten flora en fauna 
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BIJLAGE 4 Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen 
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BIJLAGE 5 Amendement gemeenteraad 






