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1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de bestemmingsplanherziening en de ligging en 
begrenzing van het plangebied aangegeven. Verder wordt een opsomming van de vigerende 
bestemmingsplannen gegeven, die met het nieuwe bestemmingsplan worden herzien. 

 

Algemeen  
 

Het voorliggende bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen, 15
e
 partiële herziening (Ankummer 

Es 5 te Dalfsen)” betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied 
Dalfsen” welke op 28 september 1998 is vastgesteld door de gemeenteraad. In deze partiële 
herziening wordt het bestaande glastuinbouwbedrijf bestemd voor woondoeleinden. Om dit 
mogelijk te maken wordt de vigerende bestemming ‘glastuinbouwbedrijf 6gt’ herzien in de 
bestemming ‘woondoeleinden’, ‘glastuinbouwbedrijf 5gt’ en ‘agrarische doeleinden’. 
 
Kaart 1.   Ligging van het perceel  

 
 
Ankummer Es 5      bron: Giskit viewer 2005 gem. Dalfsen 
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1.1   Aanleiding 

In maart 2005 is door de provincie Overijssel de regeling Rood voor Rood met gesloten beurs 
vastgesteld. Het doel van deze regeling is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het 
landelijk gebied door de sloop van landschapontsierende bebouwing. 
De provinciale beleidsregels zijn uitgewerkt in gemeentelijk Rood voor Rood beleid dat op 22 
oktober 2007 door de Raad is vastgesteld. 
 
De familie Van Dijk is in het bezit van het kassencomplex aan de Ankummer Es 5. Door het 
beëindigen van het teeltcontract is de familie van Dijk voornemens het kassencomplex te 
slopen. De bedrijfsgebouwen hebben geen vervolgfunctie. Om de sloopkosten en de waarde 
van de bedrijfsgebouwen te compenseren heeft men deelgenomen aan de regeling Rood voor 
Rood. In verband met stormschade, ontstaan op 18 januari 2007 zijn de kassen begin februari 
2007, in overleg met de gemeente Dalfsen vervroegd gesloopt, om zo gevaarlijke situaties te 
voorkomen. 
 
De Rood voor Rood regeling houdt in dat sloop van voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen 
betaald wordt uit de inkomsten die gegenereerd worden door het realiseren van een 
woningbouwkavel. Door het toepassen van deze regeling komt de familie Van Dijk in 
aanmerking voor het realiseren van een nieuwe woning in het buitengebied.  
 
Voor het vrijkomende bouwblok van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zal een 
passende herbestemming in het bestemmingsplan plaats vinden, zodat voorkomen wordt dat 
opnieuw bebouwing kan worden opgericht voor bedrijfsfuncties. In dit kader zal de huidige 
bestemming worden omgezet naar een woonbestemming en wordt de bestemming 
glastuinbouwbedrijf omgezet in een agrarische bestemming zonder bouwmogelijkheden. 

 
Voor de planologische onderbouwing wordt gekeken naar de ruimtelijke plannen van de 
provincie Overijssel en van de gemeente Dalfsen. 

 
 
1.2   De bij het plan behorende stukken 
 

De 15
e
 partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen” bestaat uit de 

volgende stukken: 

• Plankaart; 

• Regels; 

• Toelichting. 
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2 Beleid 
 

In dit hoofdstuk wordt het relevante rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid ten 
aanzien van de ruimtelijke structuur en de functionele structuur opgenomen.  

 
 
2.1   Europees- en rijksbeleid 

 
De Nota Ruimte is op 17 januari 2006 aangenomen door de Eerste Kamer. In deze nota wordt 
de mogelijkheid genoemd vrijkomende gebouwen in het buitengebied te slopen en in ruil 
daarvoor - en ter financiering daarvan - woningen terug te bouwen (‘ruimte voor ruimte’). 
‘Ruimte voor ruimte’ leidt per saldo tot een substantiële vermindering van het bebouwde 
oppervlak. Provincies krijgen de mogelijkheid om een kader op te stellen dat bepaalt onder 
welke omstandigheden en in welke gebieden een ‘ruimte voor ruimte’-aanpak aan de orde is. 
Ook kunnen provincies hiermee actief, via een publiek private samenwerking, rommelzones 
saneren en herinrichten. De uitvoering van de plannen past binnen bovenstaand rijksbeleid.  
 

2.1.1 Wet milieubeheer 
In het kader van de Wet milieubeheer dient tussen glastuinbouwbedrijven en burgerwoningen 
in het buitengebied een minimale afstand voor geur, stof en gevaar van 10 meter 
aangehouden te worden en voor geluid een minimale afstand van 30 meter aangehouden te 
worden. 

 
2.2   Provinciaal Beleid 
 
2.2.1 Streekplan  

In het streekplan 2000+ van de provincie Overijssel geeft de provincie aan dat het hoofddoel 
van de regeling Rood voor Rood met gesloten beurs in Overijssel het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied is. De realisatie van dit doel vindt plaats door de 
sloop van landschapontsierende bedrijfsgebouwen en door overige verbeteringen van de 
ruimtelijke kwaliteit. Om die realisatie mogelijk te maken, zullen op planologisch verantwoorde 
locaties één of meer bouwkavels voor een woning toegekend worden, terwijl de deelnemer 
aan Rood voor Rood met gesloten beurs uit de getaxeerde waarde daarvan het slopen van de 
bedrijfsgebouwen en de bijdrage voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit moet 
bekostigen. De deelnemer mag 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van die 
gebouwen behouden. Het gaat om een additioneel instrument, naast bijvoorbeeld de 
woonplannen en bedrijvigheidplannen. De gemeenten hebben het voortouw bij de toepassing 
van Rood voor rood met gesloten beurs en treden op als regisseur. Hiervoor zullen zij 
gemeentelijk beleid moeten ontwikkelen. Het uitvoeringskader Rood voor rood met gesloten 
beurs biedt de mogelijkheid om te komen tot maatwerk. 

 
2.2.2 Uitvoeringskader Rood voor Rood met gesloten beurs in Overijssel 

De praktische ruimtelijke vertaling van het Streekplan is vastgelegd in het Uitvoeringskader  
Rood voor rood met gesloten beurs in Overijssel. In het uitvoeringskader worden de criteria  
uiteengezet waaraan een aanvraag Rood voor Rood dient te voldoen. Het provinciale 
uitvoeringskader is opgenomen als bijlage, zie bijlage 1. 

 
 
2.3   Gemeentelijk Beleid 
 
2.3.1 Bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen” 

De locatie ligt binnen het plangebied waarvoor in 28 september 1998 het bestemmingsplan 
“Buitengebied Dalfsen” is vastgesteld. De herziening borduurt voort op de in dat plan 
opgenomen toelichting en regels. De plankaart wordt herzien zoals op de bij deze herziening 
behorende plankaart is aangegeven. 
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2.3.2 Plattelandsvisie 
Uit de Plattelandsvisie blijkt dat er voor Rood voor Rood in de hele gemeente een ‘ja mits’ 
beleid geldt. Dit wordt in de gemeentelijke beleidsnota Rood voor Rood in aanvullende eisen 
uitgewerkt. 

 
 
2.3.2 Beleidsregels Rood voor Rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen 
 Het provinciale uitvoeringskader Rood voor Rood is uitgewerkt in de gemeentelijke 

beleidsregels 2007-2009 Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen. De 
beleidsregels zijn opgenomen in de bijlage, zie bijlage 2.
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3 Onderzoek 
 
3.1   Beschrijving van de huidige situatie 
 
3.1.1 Huidige situatie Ankummer Es 5 

Het voormalige glastuinbouwbedrijf op het perceel Ankummer es 5 is gelegen in het oostelijke 
deel van de gemeente Dalfsen, net buiten de kern Dalfsen en in de buurt van de Vecht. Op dit 
moment zijn de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen van  toepassing, 
zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 28 september 1998 en op 10 mei 1999 
gedeeltelijk is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.  
Het perceel heeft de bestemming ‘glastuinbouwbedrijf 6gt’ (maximaal zes 
glastuinbouwbedrijven toegestaan). 
  
 

3.2   Onderzoeken 
 

Voor de beoordeling wordt gekeken naar de mate waarin belangen van de bewoners en/of 
eigenaren van de aangrenzende gronden door de uitwerking kunnen worden geschaad. 
Gekeken wordt hierbij naar de verkeerssituatie, natuur en landschap, milieutechnische 
aspecten en water. 
 
De effecten van de uitvoering van het bestemmingsplan zijn in het “Bestemmingsplan 
buitengebied Dalfsen” reeds aan de orde geweest. Het onderhavige bestemmingsplan 
voorziet in een verandering van de bestemming. Voor aanvullende onderdelen wordt 
verwezen naar het “Bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen”. 
 

 
3.2.1 Luchtkwaliteit       

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 verplicht gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen de 
grenswaarden uit dit besluit in acht te nemen. Het doel van het besluit is het beschermen van 
mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Met het besluit worden 
de richtlijnen van de Europese Unie geïmplementeerd. Het besluit betreft een zestal 
verontreinigende stoffen, waarvoor normen zijn gesteld (plandrempels en alarmdrempels). 
Voor Nederland zijn stikstofdioxide en zwevende deeltjes het belangrijkst. Voor de overige 
stoffen zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood worden in Nederland nauwelijks 
overschrijdingen verwacht. Wel kan er in specifieke lokale situaties sprake zijn van 
(dreigende) normoverschrijding.  

 
Milieutechnisch zijn er geen bezwaren tegen de planherziening. Uit de Rapportage 
Luchtkwaliteit 2005 van de provincie Overijssel blijkt dat er geen fijn stof overschrijding is voor 
het gebied. Thans moet rekening gehouden worden met het gestelde in de Wet Milieubeheer, 
hoofdstuk 5, titel 5.2 luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende bijlagen. Hierin speelt het begrip 
"in betekenende mate" een belangrijke rol. Duidelijk is dat het onderhavige plan geen 
ontwikkelingen mogelijk maakt, waardoor de luchtkwaliteit in betekenende mate zal 
verslechteren. 
 
 

3.2.2 Externe veiligheid 
In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) zijn de uitgangspunten en ambities voor het 
nieuwe externe veiligheidsbeleid vastgelegd. Doel van het externe veiligheidsbeleid is om 
burgers in hun woonomgeving een minimum beschermingsniveau voor gevaarlijke stoffen te  
bieden. Uit de Risicokaart van de provincie Overijssel blijkt dat voornoemde planherziening 
geen gevolgen heeft voor de externe veiligheid.  
Het dichtstbijzijnde risicovormend object is de lpg-installatie aan de Vossersteeg 99. De 
afstand tussen dit object en de Ankummer Es 5 is 400 meter, zodat het risico minimaal is. 
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Kaart 2.  Risicozonering 

 
 

Ankummer Es 5      Bron: www.provincie.overijssel.nl 
 

 
3.2.3 Archeologie  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee heeft de zorg 
voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van de 
ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van 
archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden ter 
plaatse en de introductie van het zogenaamde “veroorzakerprincipe”. Dit principe houdt in dat 
degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of een 
behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden.  
 
Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met zowel de 
bekende als de te verwachten archeologische waarden. Voor de bekende waarden kan de 
Archeologische Monumentenkaart (AMK) worden geraadpleegd. Voor de te verwachten 
waarden wordt gebruik gemaakt van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW).  
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Uit het Streekplan Overijssel 2000+ blijkt dat het perceel Ankummer Es 5 een lage 
archeologische indicatieve waarde heeft. Op de Archeologische Monumentenkaart Overijssel 
(AMK) zijn geen bijzonderheden te zien voor het perceel.  
In maart 2007 heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een bureau en inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande nieuwbouw. Uit het onderzoek bleek 
dat de bodemopbouw in het plangebied grotendeels is verstoord. De geologische ondergrond 
in het plangebied wordt gevormd door dekzand. In de top van het dekzand is een (deels) 
intacte BC-horizont geconstateerd. Archeologische indicatoren zijn niet waargenomen. 
Op grond van het ontbreken van (duidelijke) aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
archeologische resten wordt ten aanzien van het plangebied geen vervolgonderzoek 
aanbevolen. 
 
De geplande ingrepen kunnen, voor zover het archeologische waarden betreft, zonder 
beperkingen worden uitgevoerd.  
 
Kaart 3.  Archeologische monumentenkaart 

 
Ankummer Es 5  bron: www.provincie.overijssel.nl 

 
  
3.2.4 Ecologie 

Ter bescherming van ecologische waarden dient er bij ruimtelijke ingrepen een afweging te 
worden gemaakt in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Flora- en faunawet. 
Door Eelerwoude is op 19 maart 2007 een quickscan Flora en Faunawet opgesteld. 
 
Het terrein aan de Ankummer Es maak geen onderdeel uit van een in het kader van de 
Natuurbeschermingswet begrensd gebied. Het perceel Ankummer Es 5 ligt ongeveer op 1,5 
km van de Ecologische Hoofdstructuur. Zodoende is dit onderzoek beperkt tot een toetsing in 
het kader van de Flora- en Faunawet. 
De Flora- en Faunawet voorziet in de bescherming van een aantal planten- en diersoorten en 
gaat hierbij uit van het ‘nee, tenzij’- beginsel. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht 
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houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende 
planten en dieren en hun leefomgeving.  
 
 
Flora en vegetatie 
Het grootste deel van het terrein is bebouwd of bestaat uit verharding. Het braakliggende 
terreintje achter het kassencomplex is verruigd en vergrast en bestaat uit algemene 
plantensoorten van voedselrijke en verstoorde bodems. Binnen het projectgebied zijn geen 
zeldzame en (strikt) beschermde plantensoorten te verwachten. 
 
Fauna 
Binnen het plangebied zijn op en rond het verruigde terreintje een aantal beschermde 
diersoorten waargenomen. Het gaat om algemeen voorkomende (broed)vogelsoorten als 
groenling, vink en heggenmus. Gezien de ligging van het gebied, de aanwezige terreintypen 
(voornamelijk bebouwing) en het huidige gebruik wordt slechts een beperkt aantal 
beschermde soorten in het gebied verwacht. Het gaat om algemene soorten als mol, konijn, 
haas, huisspitsmuis en egel. In en rond de beplanting zullen algemene vogelsoorten broeden 
zoals merel, vink, heggenmus en winterkoning. In de aanwezige beplanting zijn geen 
takkennesten of nesten in boomholten aangetroffen van vogelsoorten die hier jaarrond gebruik 
van maken, zoals uilen en spechten. 
Voor de groep van strikt beschermde vleermuizen heeft het braakliggend terreintje mogelijk 
een functie als foerageergebied voor enkele vleermuizen. Van belangrijk foerageergebied of 
de aanwezigheid van een belangrijke vliegroute zal naar verwachting geen sprake zijn. In de 
grotendeels af te breken schuur bij het woonhuis is een spouwmuur aanwezig. Hier kunnen 
zich in principe vleermuizen in ophouden. De schuur wordt echter door een combinatie van 
factoren zoals situering, aanwezige bebouwing in de omgeving, functie en gebruik van de 
schuur en (on)toegankelijkheid van de spouwmuur voor vleermuizen, beoordeeld als niet 
geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. 
 
Effecten 
De voorgenomen ontwikkelingen hebben naar verwachting daarom geen invloed op het 
duurzaam voortbestaan van populaties van beschermde plantensoorten. 
Het projectgebied heeft naar verwachting geen bijzondere waarde voor strikt beschermde 
soorten. 
De sloop van het kassencomplex en de toevoeging van het perceel aan een open agrarisch 
landschap heeft naar verwachting een overwegend positief effect op de aanwezige fauna. 
Verstorende effecten op fauna door bedrijfsactiviteiten (verlichting, geluid) komen namelijk te 
vervallen. De bouw van de nieuwe woning vindt plaats op een locatie waar reeds veel 
(lint)bebouwing aanwezig is. 
Door de sloop van het kassencomplex en de bouw van de woning kan verstoring optreden van 
beschermde soorten. Deze verstoring is echter van beperkte aard en omvang en zal naar 
verwachting geen negatieve effecten hebben op het duurzaam voortbestaan van populaties 
van aanwezige beschermde soorten. 
Een aandachtspunt vormt de mogelijke verstoring van broedvogels door de kap van 
beplanting op het braakliggende terreintje. Voor alle beschermde, inheemse (ook algemeen 
voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die 
nesten of eieren beschadigen of verstoren. Ook handelingen die een vaste rust- of 
verblijfplaats van beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent dit 
dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen uitgevoerd mogen worden. 
Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Het aanvragen van een ontheffing (ex. 
artikel 75) voor één of meerdere beschermde soorten is in deze situatie niet aan de orde. 

 
 
3.2.5 Water 

Binnen het plangebied zal het schone hemelwater worden gescheiden van rioolwater. Bij het 
afkoppelen van de hemelwaterafvoer zal speciale aandacht worden besteed aan de 
toepassing van duurzame niet-uitloogbare bouwmaterialen om verontreiniging van het 
afstromende hemelwater te voorkomen. 
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3.2.6 Verkeerssituatie  

Hierbij wordt gekeken naar de ontsluiting van de percelen en het parkeren van bewoners en 
bezoekers. 
Met de planherziening zal de verkeerssituatie wijzigen. Het glastuinbouwbedrijf wordt 
vervangen door één burgerwoning. De bestaande bedrijfswoning krijgt een reguliere 
woonbestemming. Ten behoeve van de ontsluiting van de nieuw op te richten woningen zal 
een extra ontsluiting op de Ankummer Es gerealiseerd worden. Parkeren door bewoners en 
bezoekers zal gebeuren op het perceel bij de woning.  
 

3.2.7 Landschap 
In de ruimtelijke basis voor het ontwerp, het omliggende landschap, staan de relaties tussen 
de erven en de open Ankummer Es centraal. Dit houdt onder meer in dat in het ontwerp de 
erven niet te veel ruimte van de es moeten beslaan. 
Een ander landschappelijk uitgangspunt is dat de nieuwe woning in het bestaande 
bebouwingslint moet worden opgenomen. De huidige bebouwing bestaat uit verschillende 
woningtypen, bouwhoogten en tijdsgeest. Het ontwerp van de nieuwe woning zal tussen deze 
verschillen een bindende factor moeten zoeken, zodat de nieuwe woning aansluit bij de 
bestaande bebouwing. Dit geldt ook voor het erf.  
 

3.2.8 Bodem 
Tussen februari 2007 en maart 2007 heeft Centraal Bodemkundig Bureau een verkennend 
bodemkundig onderzoek uitgevoerd op het perceel Ankummer Es 5. Er is onderzocht of op de 
bouwlocatie bodemverontreiniging aanwezig is.  
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond geen verhoogde gehaltes verontreinigde 
stoffen zijn aangetroffen. In de ondergrond zijn eveneens geen verhoogde gehaltes 
verontreinigde stoffen aangetroffen. In het grondwater zijn eveneens geen verhoogde gehaltes 
verontreinigde stoffen aangetroffen. Zintuiglijk zijn geen afwijkingen van het bodemmateriaal 
waargenomen. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat geen van de gehaltes en/ of 
concentraties van de onderzochte stoffen de streefwaarde overschrijdt. 
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien zijn er geen belemmeringen of beperkingen voor de 
bouwplannen op de locatie aan de Ankummer Es 5 te Dalfsen.  
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4 Planbeschrijving 
 
4.1  Algemeen  
 

In dit hoofdstuk zal worden aangegeven op welke wijze de binnen alle plangebieden 
voorkomende functies, zoals die in het voorgaande aan de orde zijn geweest, in het 
bestemmingsplan worden geregeld. Het betreft de uitgangspunten met betrekking tot de 
gewenste ruimtelijke structuur, de functionele structuur en de milieu-uitgangspunten. Tevens 
wordt aangegeven hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de bestemming. 

 

 
4.2   Beschrijving gewenste situatie 

 
Na herziening van het bestemmingsplan is de bestemming glastuinbouwbedrijf omgezet in 
woondoeleinden en een agrarische bestemming zonder bouwmogelijkheden. Hiermee zal er 
een sanering plaatsvinden van het glastuinbouwbedrijf en wordt ruimtelijke winst geboekt.  
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5 Toelichting op de regels  
 
In dit hoofdstuk worden, voor zover noodzakelijk geacht, de van het bestemmingsplan 
deeluitmakende regels nader toegelicht. De regels geven inhoud aan de op de plankaart 
aangegeven bestemmingen. Ze geven aan, waarvoor opstallen al dan niet gebruikt mogen 
worden en wat en hoe er gebouwd mag worden.  
 
Het voorliggende bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen, 15

e
 partiële herziening (Ankummer 

Es 5 te Dalfsen)” betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied 
Dalfsen” welke op 28 september 1998 is vastgesteld door de gemeenteraad. In deze partiële 
herziening wordt in het kader van Rood voor Rood de bestemming glastuinbouwbedrijven 
(6gt) omgezet in een woonbestemming. Om dit mogelijk te maken wordt de vigerende 
bestemming ‘glastuinbouwbedrijf’ herzien in de bestemming ‘woondoeleinden’. Verder zal het 
bestaande bestemmingsvlak ‘glastuinbouwbedrijf 6gt’ ten zuiden van Ankummer Es 5 worden 
herzien in ‘agrarische doeleinden’.  

 
De regels zijn gewijzigd. Aan artikel 3B lid 1 is een sub d toegevoegd. De plankaart is 
eveneens gewijzigd: één maal is een perceel voorzien van de bestemming ‘woondoeleinden’ 
en één maal is een perceel voorzien van de bestemming ‘agrarische doeleinden’. Daarnaast is 
de milieuzonering toegevoegd, waarbinnen geen bouwwerken ten behoeve van glastuinbouw 
opgericht mogen worden. 

 
Uitwerking 
De juridische basis van de uitwerking vormt de regel ‘woondoeleinden’ van het 
bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen. De gronden op de kaart aangewezen voor 
‘woondoeleinden’ zijn bestemd voor woningen, met daarbij behorende gebouwen, andere-
bouwwerken en tuinen en erven.  
 
De voorschriften van het bestemmingsplan ”Buitengebied Dalfsen” zijn op deze uitwerking van 
toepassing. 



6.    Economische uitvoerbaarheid 

 

Maart 2009         15 

 

6 Economische uitvoerbaarheid 
 

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Bro dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan een 
onderzoek te worden ingesteld naar de economische uitvoerbaarheid van het plan. De kosten 
van de herziening komen voor rekening van het fonds ruimtelijke kwaliteit. 
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7 Inspraak en overleg 
 

Deze zogenaamde maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel om aan te tonen dat het 
bestemmingsplan maatschappelijk draagvlak heeft. Over het voorontwerp van het 
bestemmingsplan is, overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening, gelegenheid tot 
Inspraak geboden. Ook heeft in deze fase het Overleg ex artikel 10 Bro met diensten van rijk 
en provincie en met betrokken maatschappelijke organisaties plaatsgevonden. De resultaten 
van het Overleg zijn in het bestemmingsplan verwerkt. 

 
7.1  Inspraak 

 
In het kader van Rood voor Rood heeft uitvoerig overleg plaatsgehad met de 
belanghebbenden. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf woensdag 26 maart 2008 
tot en met dinsdag 6 mei ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend. 

 
7.2  Overleg 
  

Het voorontwerp bestemmingsplan is in het kader van het artikel 10 Bro vooroverleg aan 
provincie, waterschap en verschillende maatschappelijke instanties toegezonden. Naar 
aanleiding hiervan zijn drie reactie binnengekomen. 
 
Op 20 mei 2008 is een reactie van het waterschap Groot Salland ontvangen. Zij adviseren het 
schone hemelwater te scheiden van rioolwater. Daarnaast adviseren zij bij het afkoppelen van 
het hemelwater speciale aandacht te besteden aan de toepassing van duurzame niet-
uitloogbare bouwmaterialen om verontreiniging van het afstromende hemelwater te 
voorkomen. Deze reactie is in de toelichting opgenomen. 
 
Op 12 juni 2008 is een reactie van de Vrom-inspectie ontvangen. De Vrom-inspectie merkt het 
voorontwerpbestemmingsplan aan als een categorie van gevallen zoals bedoeld in artikel 19 
lid 2 WRO. Deze reactie is voor kennisname aangenomen. 
 
Op 23 juni 2008 is de reactie van de provincie Overijssel ontvangen. De provincie twijfelt of de 
woningen vanwege milieuaspecten gerealiseerd kunnen worden. Uit de toelichting blijkt niet 
dat er onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de bedrijfsvoering voor de bestaande 
bedrijven door het wijzigen van de bestemming ‘glastuinbouwbedrijf’ in ‘wonen’. Op grond van 
milieuwetgeving is het noodzakelijk dat er tussen de functies ‘wonen’ en ‘glastuinbouwbedrijf’ 
een afstand in acht wordt genomen zodat deze functies elkaar niet frustreren. Verzuimd is 
echter op de plankaart de noodzakelijke afstand aan te geven. 
De provincie adviseert de plankaart aan te passen zodat voldoende rekening wordt gehouden 
met milieunormeringen. De plankaart is naar aanleiding van deze reactie aangepast. Op de 
plankaart is milieuzonering opgenomen waarbinnen geen gebouwen opgericht mogen worden 
ten behoeve van glastuinbouw. 
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8. Bijlagen 
 
Bijlage 1 Uitvoeringskader Rood voor Rood met gesloten beurs Provincie Overijssel 
 
Bijlage 2 Beleidsregels Rood voor Rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen 
 
Bijlage 3 Rapport verkennend bodemonderzoek Ankummer Es 5 te Dalfsen 
 
Bijlage 4 Archeologisch vooronderzoek Ankummer Es 5 te Dalfsen 
 
Bijlage 5 Quickscan Flora- en faunawet Ankummer Es 5 te Dalfsen 
 


