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1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de bestemmingsplanherziening en de ligging en 
begrenzing van het plangebied aangegeven.  

 
Algemeen  
 
Het voorliggende bestemmingsplan “Lemelerveld 2006, 2

e
 partiële herziening (Statumweg 4-

4a)” betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan “Lemelerveld 2006” vastgesteld 
door de gemeenteraad d.d. 24 september 2007. In deze partiële herziening wordt de 
verplaatsing van bedrijfsbebouwing op de percelen Statumweg 4-4a mogelijk gemaakt. Om dit 
mogelijk te maken wordt de bouwgrens op de betreffende percelen verplaatst waarbij de 
oppervlakte van het bouwvlak gelijk blijft.   
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Kaart 1.   Ligging van het perceel Statumweg 4-4a 
 

 
 
Statumweg 4-4a    bron: Giskit viewer 2005 gem. Dalfsen 
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1.1   Aanleiding 

Voor Roelofs Lemelerveld is er een dringende bedrijfseconomische noodzaak voor een 
uitbreiding aanwezig. Het bedrijf is de afgelopen jaren stormachtig gegroeid. Door overname 
van groentechnische activiteiten van Larcom is een ruimteknellend probleem komen te 
ontstaan. Het aantal werknemers is verdubbeld in 2007 naar 45 medewerkers. Door 
aanpassing van het bouwvlak kan de ruimte van het perceel beter benut worden en wordt 
uitbreiding van de bedrijfsruimte mogelijk gemaakt. 

 
 
1.2   De bij het plan behorende stukken 
 

De 2
e
 partiële herziening van het bestemmingsplan Lemelerveld 2006 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   Provinciaal Beleid 
 
2.1.1 Streekplan  

Het ruimtelijk beleid van de provincie Overijssel is beschreven in het Streekplan Overijssel 
2000+ (december 2000). Het gebied waarin het plangebied is gelegen heeft de aanduiding 
“zone I, landbouw”. Deze zone wordt gekenschetst als goed voor landbouw ingerichte, relatief 
grootschalige gebieden, deels met karakteristieke openheid. Tevens is het gebied aangeduid 
als milieubeschermingsgebied.  
 
Lemelerveld wordt in het streekplan aangemerkt als “grotere kern”. Dit betekent in algemene 
zin dat de woon-, werk- en verzorgingsfunctie vooral lokaal van aard is. De provincie wil recht 
doen aan de lokale potenties. 
 
Een loon- en grondverzetbedrijf wordt aangemerkt als agrarische hulpbedrijf. Dergelijke 
bedrijven horen thuis op een bedrijventerrein of op locatie grenzend aan een kern. Bij 
uitbreiding van bestaande agrarische hulpbedrijven streeft de provincie naar verplaatsing naar 
een bedrijventerrein. Wel zijn er beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande 
bedrijven, deze zijn hier echter al benut. Met deze bestemmingsplanherziening neemt het te 
bebouwen oppervlak niet toe. Door verplaatsing van de grens van het bouwvlak is een betere 
indeling van het perceel mogelijk. Hierdoor ontstaat er geen strijd met het provinciaal beleid. 

 
2.2   Gemeentelijk Beleid 
 
2.2.1 Bestemmingsplan “Lemelerveld 2006” 

De locatie ligt binnen het plangebied waarvoor op 24 september 2007 het bestemmingsplan 
“Lemelerveld 2006” 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. 

 
2.2.2 Plattelandsvisie 

Het platteland van Dalfsen kenmerkt zich door een traditie van wonen en werken op dezelfde 
plek. In het buitengebied van de gemeente hebben zich (vooral kleinschalige en vooral ten 
noorden van de Vecht) niet-agrarische bedrijven gevestigd. Het buitengebied is al tientallen 
jaren een broedplaats voor nieuwe economische dragers in de gemeente en dat moet zo 
behouden blijven aldus het Bedrijvigheidsplan. Wegens de terugloop van de werkgelegenheid 
in de landbouw is het van belang dat blijvend gewerkt kan worden in én aan een vitaal 
platteland.  
In het bestemmingsplan buitengebied hebben de bestaande niet-agrarische bedrijven  in het 
algemeen een positieve bestemming gekregen met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Het 
bieden van veel ruimere uitbreidingsmogelijkheden komt ook in strijd met het provinciale 
beleid. 
Hiermee komt het discussiepunt in beeld in hoeverre deze bedrijven kunnen en mogen 
uitbreiden. Het moet duidelijk zijn wanneer een dergelijk bedrijf zich naar een bedrijventerrein 
moet verplaatsen. Het Bedrijvigheidsplan van de gemeente geeft aan dat verplaatsing naar 
het bedrijventerrein niet realistisch is omdat dit leidt tot kapitaalvernietiging. Deze niet-
agrarische bedrijven in het buitengebied zijn van economische importantie, maar 
grootschalige uitbreidingen kunnen leiden tot aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van het 
landschap. 
 
Bestaande niet-agrarische bedrijvigheid mag eenmalig conform het bestemmingsplan 
buitengebied met 15 % worden uitgebreid. Ook daarbij dient rekening te worden gehouden 
met de ruimtelijke kwaliteit. 



4.    Planbeschrijving 

 

Juni 2009         8 

Bestaande niet-agrarische bedrijven mogen tot 25% uitbreiden, zoals is opgenomen in een 
ontwikkelingsregeling conform de voorschriften van het bestemmingsplan buitengebied. Dit is 
een bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders. 
 
Bestaande niet-agrarische bedrijven die meer dan 25% willen uitbreiden of een tweede keer 
willen uitbreiden moeten dat in een bedrijfsplan onderbouwen. De (bedrijfseconomische) 
noodzaak moet worden aangetoond en duidelijk moet worden waarom verplaatsing naar een 
bedrijventerrein onhaalbaar is. In dat geval wordt uitbreiding gecombineerd met versterking 
van het landschap. Het betreft een raadsbevoegdheid. In het deelgebied 
Dalmsholte/Lemelerveld dienen de uitbreidingsmogelijkheden echter conform het 
bestemmingsplan te zijn. 
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3. Onderzoek 
 
3.1   Beschrijving van de huidige situatie 
 
3.1.1 Huidige situatie Statumweg 4-4a 

Het bedrijf op de percelen Statumweg 4-4a is gelegen in het zuidelijke  deel van de gemeente 
Dalfsen. Het gebruik van de onderhavige gronden wordt momenteel geregeld in het 
bestemmingsplan "Lemelerveld 2006", vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 24 september 
2007en goedgekeurd door het College van Gedeputeerde Staten d.d. 12 december 2007. 
De percelen Statumweg 4-4a hebben de bestemming ‘agrarische doeleinden (agrarisch hulp- 
en toeleveringsbedrijf’. 

 
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 
Lemelerveld 2006” reeds aan de orde geweest. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in 
een verplaatsing van de grens van het bouwvlak. Voor aanvullende onderdelen wordt 
verwezen naar het bestemmingsplan “Lemelerveld 2006”. 
 

 
3.2.1 Luchtkwaliteit       

Het wijzigen van het bouwvlak en de nieuwbouw van de bedrijfsbebouwing heeft geen nadelig 
effect op de aanwezige luchtkwaliteit. De bestemmingsplanherziening maakt niet de oprichting 
van gevoelige objecten mogelijk op basis waarvan onderzoek noodzakelijk is ten opzichte van 
de ligging aan de Statumweg. Voorts heeft het verplaatsen van de bouwgrens geen nadelig 
effect op de luchtkwaliteit ten opzichte van omwonenden. 
 
Vorenstaande in aanmerking genomen behoeft geen luchtkwaliteitsonderzoek te worden 
verricht. 
 

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 risicovormende objecten 
(buisleidingen) zijn op omstreeks 50 meter gelegen. (zie kaart 2). Transport van gevaarlijke 
stoffen vindt plaats door buisleidingen. Tijdens het transport kunnen dingen mislopen 
waardoor de gevaarlijke lading kan ontbranden of exploderen of waardoor er bijvoorbeeld 
giftige gassen ontsnappen via een lek of breuk. Bij risicovolle buisleidingen kan gedacht 
worden aan hogedruk transport van aardgas, maar ook aan olie, benzine, kerosine, 
chemische producten en industriële gassen. Deze stoffen kunnen giftig, lichtontvlambaar, of 
brandbaar zijn. De grootste kans op een beschadiging aan een buisleiding ontstaat door 
graafwerkzaamheden. Het plangebied ligt dermate ver van de buisleidingen gelegen dat er 
geen sprake kan zijn van beschadiging van de buisleidingen. Op een afstand van ongeveer 
50 meter tot de dichtstbijzijnde buisleiding opgericht, hiermee neemt het 
groepsgebondenrisico niet toe. 
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Kaart 2.  Risicozonering 

 
     

Bron: www.provincie.overijssel.nl 

 
Voorts is de bestemmingsplanherziening getoetst aan het gemeentelijke externe 
veiligheidsbeleid. Er is geconstateerd dat de herziening in overeenstemming is met dit beleid. 

 
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. De gemeenteraad heeft op 21 april 
2008 het “Archeologisch beleidsplan gemeente Dalfsen” vastgesteld. Uit bijbehorende 
archeologische waarden en verwachtingskaart blijkt dat de percelen Statumweg 4-4a een lage 
archeologische indicatieve waarde hebben. Omdat er sprake is van een lage archeologische 
verwachtingswaarde wordt een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht. Overigens 
is in de planherziening bestemmingsplan Buitengebied Ommen, Statumweg 4-4a en 
Ommerweg 1 b te Lemelerveld reeds advies ingewonnen bij het Oversticht. Het Oversticht is 
van mening dat de kans op het aantreffen van archeologische resten gering is. 

  
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. 
 
Met de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden levert Nederland een bijdrage aan een Europees 
netwerk van beschermde natuurgebieden. De Vogelrichtlijn is gericht op het beschermen van 
de in het wild levende vogelsoorten en op de instandhouding van de habitatten die het 
leefmilieu voor deze soorten vormen. De Habitatrichtlijn is gericht op het in stand houden van 
natuurlijke en halfnatuurlijk habitatten en bescherming van wilde flora en fauna.  
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In de Flora- en faunawet wordt het volgende gesteld: “eenieder neemt voldoende zorg in acht 
voor de in het wilde levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving”. Dit 
betekent dat onderzocht dient te worden of middels de plannen bedreigende situaties ontstaan 
in de leefomgeving van, in of direct rond het gebied voorkomende flora en fauna. Het gaat 
hierbij om het effect van de beoogde ingreep op het natuurlijke milieu. De aard van de ingreep 
speelt daarbij een belangrijke rol.  

 
Voor de bepaling van de te verwachten natuurwaarden op de percelen Statumweg 4-4a is 
door Ecogroen advies een quickscan uitgevoerd, zie bijlage 1. Op basis van de quickscan kan 
gesteld worden dat de voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot een verstoring van het 
leefgebied van verschillende beschermde, doch algemeen voorkomende soorten. Doordat 
deze soorten algemeen voorkomen zullen de voorgenomen ontwikkelingen geen relevant 
effect hebben op de lokale populatie. Daarmee hoeft er op basis van de Flora- en faunawet 
geen ontheffing te worden aangevraagd en kunnen de geplande ontwikkelingen doorgang 
vinden, mits de zorgplicht in acht genomen wordt.  

 
Volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen 
voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden moeten dus de waarden van individuen worden gerespecteerd en mogen 
individuen niet opzettelijk worden gedood. Dit leidt tot de volgende aanbeveling: 
Uit voorzorg moeten in de meest kwetsbare periode geen werkzaamheden plaatsvinden die 
schadelijk kunnen zijn. In de regel geldt dit voor het broedseizoen, de periode half maart tot 
half juni. Aanbevolen wordt om werkzaamheden waarbij opgaande beplanting of andere 
nestelplaatsen worden verwijderd, uit te voeren buiten de kwetsbare broedperiode van vogels.  

 
3.2.5 Water 

Doordat de oppervlakte van de mogelijke bebouwing niet toeneemt zal de bouwgrens wijziging 
geen nadelig effect hebben op het oppervlakte- of grondwater. De nieuw te bouwen loods en 
kantoorruimte maken geen deel uit van de planologische wijziging daar deze 
bouwmogelijkheden op grond van het bestemmingsplan Lemelerveld 2006 reeds aanwezig 
zijn. 

 
3.2.6 Verkeerssituatie  

Met de planherziening zal de verkeerssituatie niet wijzigen.  
 

3.2.7 Bodem 
Blijkens de onderzoeksresultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek, zie 
bijlage 2, zijn de overschrijdingen dermate dat aanvullende maatregelen (na herbemonstering) 
niet noodzakelijk worden geacht. Het nieuw te bouwen kantoor heeft een oppervlak van 42 m². 
Uit de analyseresultaten blijkt dat ter plaatse van het nieuw te bouwen kantoor in de 
bovengrond (0-0,5 m-mv) minerale olie is aangetroffen met een gehalte boven de 
streefwaarde. (strabisnummer AA014801443). Deze grond is niet geschikt voor onbeperkt 
hergebruik en kan niet zonder meer in het grondverkeer worden gebracht. Geadviseerd wordt 
eventueel vrijkomende grond op de locatie toe te passen. Uit de resultaten van het onderzoek 
blijkt niet dat de gewenste bestemming niet gerealiseerd kan worden. 

 
3.2.8 Geluid 

Met het verplaatsen van de bouwgrens veranderd niet de situatie ten opzichte van 
geluidsgevoelige objecten nabij de bouwgrens. Het meest nabijgelegen geluidsgevoelige 
object is op meer dan 100 meter gelegen. Voorts maakt deze bestemmingsplanherziening niet 
de oprichting van geluidsgevoelige objecten mogelijk op basis waarvan onderzoek 
noodzakelijk ten opzichte van de ligging aan de Statumweg. 
 
Vorenstaande in aanmerking genomen behoeft geen akoestisch onderzoek te worden verricht. 
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3 Planbeschrijving 
 
4.1  Huidige situatie  

Op de percelen Statumweg 4-4a is een bouwvlak gelegen. Binnen de grenzen van het 
bestemmingsplan is hier bedrijfsbebouwing opgericht. De inrichting van het perceel is niet 
efficiënt ingedeeld en komt dan ook niet ten goede aan de ruimtelijke kwaliteit. 

 
4.2   Ontwikkeling 

Na herziening van het bestemmingsplan is de bouwgrens van het bouwvlak op een wijze 
verschoven waarop een betere indeling van het perceel kan geschieden. Dit komt ten goede 
aan de ruimtelijke kwaliteit. Doordat bestaande bouwmogelijkheden beter benut kunnen 
worden komt dit ook ten goede aan de ontwikkeling van het bedrijf. De gemeente hecht 
waarde aan levensbestendige bedrijven die een positief effect hebben op de 
werkgelegenheid. De nieuwe loodsen worden in het verlengde van de huidige loodsen 
gesitueerd. Er zal voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing worden gezorgd, door het 
verplaatsen van de huidige groensingel/houtwal. Hierdoor worden de loodsen voor een groot 
deel aan het zicht onttrokken. 
 
Oude situatie 

   
 

Nieuwe situatie 
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4 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 “Lemelerveld 2006, Statumweg 4-4a” betreft een partiële 
herziening van het bestemmingsplan “Lemelerveld 2006” welke op 24 september 2007 is 
vastgesteld door de gemeenteraad. In deze partiële herziening wordt de bouwgrens van het 
bestaande bouwvlak verschoven waarbij de oppervlakte van het bouwvlak gelijk blijft.  
 
Het vigerende bestemmingsplan dateert van 2007. Aangezien het voor de eenduidigheid van 
belang is dat bij de in dit plan gehanteerde systematiek wordt aangesloten, wordt in deze 
herziening volstaan met een verwijzing naar de regels in dit bestemmingsplan. 
 
De regels zijn niet gewijzigd. Alleen de ligging van het bouwvlak op de plankaart is gewijzigd.  
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5 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 de firma Roelofs. 
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6 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 wordt, overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening, gelegenheid 
tot Inspraak geboden. Ook zal in deze fase het Overleg ex artikel 3.1.1. Bro met diensten van 
rijk en provincie en met betrokken maatschappelijke organisaties plaatsvinden. De resultaten 
van zowel het Overleg als de Inspraak zullen in het bestemmingsplan worden verwerkt. 

 
7.1  Inspraak 

 
Het voorontwerp heeft 6 weken ter inzage gelegen van 18 maart 2009 tot en met 28 april 
2008. Hierop zijn geen inspraakreacties binnengekomen.  

 
7.2  Overleg 
  

Het voorontwerp is in het kader van vooroverleg gezonden naar de VROM-inspectie, de 
provincie Overijssel en het waterschap Groot-Salland. Hierop is één reactie binnengekomen 
van de provincie Overijssel.  
Bij brief van 4 juni 2009 (kenmerk 2009/0086975) heeft de provincie Overijssel de volgende 
reactie gegeven: 

• Er wordt geconstateerd dat het plan van provinciaal belang is en dat er geen sprake is van 
strijd met dit belang. Wanneer het plan overeenkomstig het voorontwerp in procedure 
wordt gebracht, zal er geen reden zijn Gedeputeerde Staten te adviseren om vanuit 
provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedure. 
Reactie gemeente: 
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
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8. Bijlagen 
 
Bijlage 1 Quickscan natuurtoets Roelofs, Statumweg 4, Lemelerveld 
 
Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Statumweg 4a Lemelerveld 
 
 


