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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 “8

e
 partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 

(voormalige gemeente) Nieuwleusen, Jagersweg 8” betreft een partiële herziening van het 
bestemmingsplan “Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen” welke op 20 december 
2004 is vastgesteld door de gemeenteraad. In deze partiële herziening wordt in het kader van 
Rood voor Rood de bestaande bedrijfsbebouwing omgezet in woonbebouwing en extra 
woonkavels toegekend. Om dit mogelijk te maken wordt de vigerende bestemming 
‘Bedrijfsdoeleinden’ met nadere aanduiding ‘Caravanbouwbedrijf’ herzien in de bestemming 
‘woondoeleinden’ met de aanduiding ‘landschapselementen’. De herziening heeft betrekking 
op het perceel Jagersweg 8 in Nieuwleusen.  
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Kaart 1.   Ligging van het perceel Jagersweg 8 

 
 
Jagersweg 8    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. Binnen de gemeente 
Dalfsen zijn sindsdien verschillende aanvragen in procedure gebracht. 
Op 22 oktober 2007 heeft de gemeenteraad van Dalfsen de beleidsregels Rood-voor-Rood 
vastgesteld. 

 
1.1.1 Jagersweg 8 

Loeff de Kruijk b.v. is per 29 december 2008 in het bezit van bedrijfsbebouwing op het perceel 
Jagersweg 8 in Nieuwleusen. Op deze locatie bevindt zich een woning met garage en 
bedrijfsgebouwen/loodsen voor de bouw van caravans en bungalows. De gebouwen verkeren 
deels in redelijke staat en deels in slechte staat, maar hebben na het verplaatsen van het 
bedrijf begin 2009 geen vervolgfunctie. Hierdoor zal niet langer geïnvesteerd worden in het 
onderhoud van de gebouwen, waardoor de staat van onderhoud op termijn zal verslechteren. 
Loeff de Kruijk is daarom voornemens de bedrijfsgebouwen en loodsen te slopen en ter 
compensatie drie woningbouwlocaties te realiseren. Als gevolg van de ontwikkelingen ontstaat 
een gunstige situatie voor de omgeving, omdat er ontstening optreedt en investeringen 
worden gedaan in ruimtelijke kwaliteit. 
 
In totaal wordt een oppervlakte van 2.950 m² landschapontsierende schuren gesloopt. De 
bestaande woning en het bijgebouw (45 m²) blijven behouden. Ter compensatie van de te 
slopen bedrijfsgebouwen kunnen drie woningbouwkavels worden gerealiseerd. De 
bouwkavels worden gesitueerd naast de bestaande woning, binnen het huidige bouwblok. De 
woningen krijgen een maximale inhoud van 750 m³. Bij de nieuwe woningen komen 
bijgebouwen met een oppervlakte van maximaal 75 m³. 
 
Om te voorkomen dat opnieuw bebouwing kan worden opgericht voor bedrijfsfuncties zal de 
bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden’ met de nadere aanduiding ‘Caravanbouwbedrijf’ omgezet 
worden naar ‘ woondoeleinden’ met de aanduiding ‘landschapselementen’.  

 
1.2   De bij het plan behorende stukken 
 

De 8
e
 partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied (voormalige gemeente) 

Nieuwleusen” 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.  

 
 
2.2   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 (voormalige gemeente) Nieuwleusen” 

De locatie ligt binnen het plangebied waarvoor in 20 december 2004 het bestemmingsplan 
“Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen” 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. 
 

2.3.2 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. 
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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 Jagersweg 8 

Het voormalige bedrijf op het perceel Jagersweg was gelegen in het noordelijke deel van de 
gemeente Dalfsen. Op dit moment zijn de voorschriften van het bestemmingsplan 
Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen van  toepassing, zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad op 20 december 2004 en op 19 juli 2005 gedeeltelijk is goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten.  
Het perceel Jagersweg 8 heeft de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden’ en is nader aangeduid als 
‘Caravanbouwbedrijf’. 
 
Het erf aan de Jagersweg 8 bevindt zich in het slagenlandschap. Ten behoeve van de 
landbouw werd dit land ontgonnen vanuit een bebouwingslint. Het landschap kenmerkt zich 
door lange, smalle kavels (slagen) die gescheiden worden door sloten en greppels. Op het 
talud van sloten zijn singels en bomenrijen aanwezig. Door de hoog opgaande beplanting lans 
de kavelgrenzen is het landschap kleinschalig, groen en besloten. De lintbebouwing van het 
19

e
 eeuwse wegdorp Meele bestaat uit kleine boerderijen. Naarmate de grond ten zuiden van 

het lint werd ontgonnen, werden de woningen ook verder naar het zuiden gebouwd op enige 
afstand van het lint, soms achter elkaar. Er ontstaan binnen de kavelgrenzen clusters van 
erven achter de lintbebouwing. Deze clusters van woningen worden afgewisseld door open 
ruimtes. Aan de Jagersweg zijn deze open ruimtes inmiddels volgebouwd (mede met de 
opstallen van het caravanbouwbedrijf aan de Jagersweg 8). De bebouwing aan de Jagersweg 
bestaat uit een aantal oude kleine boerderijtjes die met de nok evenwijdig aan de weg staan. 
Dit zijn hallehuisboerderijtjes met diverse grote en kleine bijgebouwen. De erfbeplanting 
bestaat uit (strak geschoren) hagen en hoogstamfruitbomen in de voortuinen. Deze beplanting 
is kenmerkend voor de erven in het slagenlandschap. Verder staan er in het cluster een aantal 
nieuwe woningen met diverse stijlen. 
 
 

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 (voormalige gemeente) Nieuwleusen” reeds aan de orde geweest. Het 
onderhavige bestemmingsplan voorziet in een verandering van de bestemming. Voor 
aanvullende onderdelen wordt verwezen naar het “Bestemmingsplan Buitengebied 
(voormalige gemeente) Nieuwleusen”. 
 

 
3.2.1 Luchtkwaliteit       

Sinds 15 november 2007 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen en staat de 
regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit beschreven in de Wet milieubeheer, namelijk de  
Wet luchtkwaliteit. Het doel van deze wet is het beschermen van mens en milieu tegen de 
negatieve effecten van luchtverontreiniging. In deze wet zijn de richtlijnen van de Europese 
Unie geïmplementeerd. Voor Nederland geldt, dat alleen de verontreinigende stoffen zoals 
stikstofoxide en kleine zwevende deeltjes (PM10) van belang zijn. Bij de overige 
verontreinigde stoffen zijn in Nederland nauwelijks overschrijdingen gemeten. 

 
In de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende bijlagen 
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. Er wordt derhalve voldaan aan de Wet luchtkwaliteit. 
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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. In de omgeving van de Jagersweg bevindt zich een risicobron, namelijk de hoofdgas 
transportleiding Ommen – Harculo. Het invloedsgebied van deze leiding reikt volgens de 
huidige versie van de Risicokaart niet tot aan de Jagersweg 8. Wellicht veranderd dit in de 
toekomst, hier is nu echter nog geen zicht op. Blijkens de kaart risicozonering is het perceel 
gelegen in overstromingsgebied. De risicokaart (overstromingsdieptekaart) voor burgers is 
bedoeld voor risicocommunicatie. Voor beleidsvraagstukken kunnen aan deze kaart geen 
rechten worden ontleend. In de bestemmingsplanherziening behoeft dan ook geen rekening te 
worden gehouden met het overstromingsgebied. Verder zijn er geen risicobronnen in de 
nabijheid van de Jagersweg 8 gelegen. De gemeente heeft een gemeentelijke visie externe 
veiligheid opgesteld. Het bestemmingsplan is overeenkomstig deze visie. 
 
Kaart 2.  Risicozonering  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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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 
beleidskaart behorende bij het Archeologisch beleidsplan gemeente Dalfsen worden 
geraadpleegd. Blijkens deze beleidskaart heeft het perceel Jagersweg 8 een lage 
archeologische verwachting. Omdat er sprake is van een lage archeologische verwachtings-
waarde wordt voor het perceel een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

 
 
Kaart 3.  Archeologische monumentenkaart  
 

  
 
 
   bron: Archeologisch beleidsplan gemeente Dalfsen 
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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 instandhouden van 
natuurlijke en halfnatuurlijk habitatten en bescherming van wilde flora en fauna.  
 
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 het Jagersweg 8 is door 
Eelerwoude een quickscan uitgevoerd, zie bijlage 3. Tijdens de inspectie uitgevoerd door 
Eelerwoude ten behoeve van de quickscan is gebleken dat in één van de loodsen restanten 
zijn gevonden van nachtvlinders (“huismoeders”). Deze wijzen op de recente aanwezigheid 
van de gewone grootoorvleermuis. In de panden zijn geen aanwijzingen gevonden voor de 
aanwezigheid van uilen. Nesten van vogels zijn niet aangetroffen in de loodsen en de te 
slopen kantoorruimte, al kan een broedgeval van bijvoorbeeld een soort als de zwarte 
roodstaart niet op voorhand worden uitgesloten. Onder de gevel van het woonhuis dat niet 
gesloopt wordt, waren restanten van nesten van huiszwaluwen aanwezig. In de loodsen zijn 
tevens geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van steenmarters. Muurplanten 
zijn niet aanwezig op de loodsen. Voor de soortgroepen amfibieën, reptielen, libellen, 
dagvlinders en overige ongewervelden hebben de te slopen panden naar verwachting geen 
functie (geen strikt beschermde soorten verwacht).  
 
Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn strikt beschermd door de Flora- en Faunawet. 
Omdat de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in de te slopen panden op 
voorhand niet kan worden uitgesloten, dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van vleermuizen. Dit onderzoek kan alleen worden uitgevoerd in het 
vliegseizoen van vleermuizen, dat loopt van medio april tot medio oktober. De periode mei tot 
half juli geldt bij vleermuisonderzoek als belangrijkste onderzoeksperiode omdat veel soorten 
in deze periode het meest plaatstrouw zijn. Indien uit de veldbezoeken blijkt dat er vaste 
verblijfsplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, dient een ontheffing van de Flora- en 
faunawet te worden aangevraagd bij het Ministerie van LNV. Een ontheffingsaanvraag Flora- 
en faunawet leidt in principe niet tot vertraging van de bestemmingsplanprocedure. Voor de 
vaststelling van het bestemmingsplan zal aannemelijk moeten zijn of deze ontheffing nodig is 
en/of afgegeven kan worden. 

 
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 

Binnen het plangebied zal het schone hemelwater worden gescheiden van rioolwater. 
Hemelwater wordt daarbij op eigen terrein geïnfiltreerd in de bodem. 
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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. De locatie bevind zich niet in een primair watergebied 
of een wateraandachtsgebied. Er is binnen het bestemmingsplan geen sprake van 
waterstaatkundige doeleinden. Ook is er geen sprake van  een intrekgebied grondwater, of 
een grondwaterbeschermingsgebied. 
Het afvalwater wordt afzonderlijk ingezameld en aangesloten op de riolering, dan wel via een 
IBA gezuiverd. Daar waar sprake is van een lozing op het oppervlaktewater, zal een 
lozingsvergunning worden aangevraagd. 
 

 
3.2.6 Verkeerssituatie  

Hierbij wordt gekeken naar de ontsluiting van de percelen en het parkeren van bewoners. Met 
de planherziening zal de verkeerssituatie niet wijzigen. De voormalige bedrijfsbebouwing aan 
de Jagersweg 8 wordt vervangen door drie extra burgerwoningen. De ontsluiting van de nieuw 
op te richten woningen zal via de bestaande ontsluitingen op de Jagersweg 8 plaatsvinden. 
Parkeren door bewoners zal gebeuren op de percelen bij de woningen.  
 
 

3.2.7 Bodem 
Sigma Bouw & Milieu heeft in januari 2005 een verkennend milieukundig bodemonderzoek op 
de locatie aan de Jagersweg 8 in Nieuwleusen uitgevoerd. Uit dit onderzoek vloeit voort dat er 
op het perceel één verdachte locatie is rond de dompelbak. Voor het overgrote deel van het 
perceel bestaan geen belemmeringen voor woningbouw. Ten aanzien van het verdachte 
gedeelte van het perceel is nader onderzoek verricht. Uit dit onderzoek is gebleken dat er 
verhoogde waarden zijn aangetroffen in de grond op dit gedeelte van het perceel. Met Loeff 
de Kruijk b.v. is overeengekomen dat deze grond gesaneerd wordt. 
Vorenstaande in aanmerking genomen kan worden geconcludeerd dat er in het kader van 
bodem geen belemmeringen bestaan die woningbouw onmogelijk maken. 

 
3.2.8 Geluid 

Het perceel Jagersweg 8 ligt geheel buiten de geluidzone van de provinciale verkeersweg 
N377 en de Jagtlusterallee, namelijk een geluidzone met een breedte van 250 m aan beide 
zijden van deze wegen. Het perceel valt wel binnen de geluidzone van de Jagersweg en 
Petersweg, maar gezien de geringe hoeveelheid verkeer op beide wegen (volgens de 
geluidsniveaukaart Nieuwleusen jaar 2013  110 resp. 180 mvt/etmaal) zal de geluidbelasting 
gering zijn. Een akoestisch rapport wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. 
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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 op de Jagersweg de bestemming 
“Bedrijfsdoeleinden” met de nadere aanduiding “Caravanbouwbedrijf” omgezet in 
‘woondoeleinden’ ter plaatse van het perceel Jagersweg 8. Op dit perceel worden er in het 
kader van Rood voor Rood drie nieuwe bouwkavels toegekend. 
 
Het rood-voor-rood-beleid maakt het mogelijk om drie nieuwe bouwkavels toe te kennen. De 
waarde van een bouwrijpe woningbouwkavel van 1.000 m² op deze locatie kwam daarmee 
op € 185.000,-. Een tegentaxatie van de gemeente Dalfsen heeft uitgewezen dat de waarde 
van een woningbouwkavel € 185.000,- bedraagt. Deze waarde wordt gehanteerd. 
Daarmee wordt ook afgeweken van de standaardwaarde van € 200,-/m² zoals die in de 
regeling vernoemd staat. De reden hiervoor is dat de ligging in het buitengebied van 
Nieuwleusen en de belendende bebouwingen, de waarde negatief beïnvloeden. 
 
De kosten voor het bouwrijp maken van de bouwkavel bedragen € 20.000,- en de waarde van 
de ondergrond bedraagt € 80.000,-. Deze waarden zijn relatief hoog gezien de huidige 
bestemming (en dus waarde) van het perceel. De waardestijging van de locatie met één 
woningbouwkavel bedraagt € 85.000,-. De waardestijging van de locatie met drie 
woningbouwkavels bedraagt € 255.000,-. Deze waardestijging is de waarde van de 
bouwbestemmingen en wordt gebruikt om de investeringen te kunnen bekostigen. 
 
Op de locatie aan de Jagerweg 8 wordt 2.950 m² gesloopt. De sloopkosten bedragen 
daarmee € 73.750,-. De gecorrigeerde vervangingswaarde van de te slopen gebouwen 
aan de Jagersweg bedraagt € 394.625,-, dertig procent hiervan is € 118.388,- en hoeft 
conform het rood-voor-rood-beleid niet geïnvesteerd te worden in ruimtelijke kwaliteit. 
 
Vorenstaande in aanmerking genomen dient er in totaal € 62.862,- geïnvesteerd te worden in 
ruimtelijke kwaliteit.  
 
Blijkens het inrichtingsplan wordt er in totaal € 63.330,- geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit: 
 
Inrichtingskosten € 9.734,- 
Meerkosten asbestsanering € 22.766,- 
Advieskosten € 19.500,- 
Onderzoekskosten € 8.330,- 
Leges € 3.000,- + 
Totaal € 63.330,- 
 
Op 16 oktober 2008 heeft het Oversticht advies uitgebracht over de onderhavige 
planologische ontwikkeling (bijlage 7). De conclusie daarvan is, dat de ruimtelijke kwaliteit van 
het landschap middels de drie nieuwe woningen kan worden verbeterd mits de structuur van 
clusters van erven met doorzichten achter het bebouwingslint wordt hersteld. Het 
inrichtingsplan is in overeenstemming gebracht met het advies van het Oversticht.  
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De ontwikkelingen leiden tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied 
van de gemeente Dalfsen. Deze meerwaarde vertaalt zich in het volgende:  
 
1. Verdwijnen landschapontsierende bebouwing; door het toepassen van de Rood voor Rood-
regeling aan de Jagersweg 8 worden alle aanwezige bedrijfsgebouwen, oude loodsen en 
schuren gesloopt. Tevens wordt de aanwezige kantoor/kantine ruimte, achter de garage, 
gesloopt. In totaal wordt er een oppervlakte van 2.950 m² landschapontsierende schuren 
gesloopt. 
2. Versterken landschappelijke kwaliteit; door het slopen van de landschapsontsierende 
bebouwing, het verwijderen van de grote hoeveelheid terreinverharding, het aanplanten van 
erfbeplanting en het toevoegen van enkele landschappelijke elementen wordt de 
landschappelijke kwaliteit van het buitengebied van Dalfsen versterkt. 
3. Door toepassing te geven aan de Rood voor Rood regeling wordt een niet aan het 
buitengebied gebonden milieuhinderlijk bedrijf gesaneerd.  
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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 “8

e
 partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 

(voormalige gemeente) Nieuwleusen, Jagersweg 8” betreft een partiële herziening van het 
bestemmingsplan “Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen” welke op 20 december 
2004 is vastgesteld door de gemeenteraad. In deze partiële herziening wordt in het kader van 
Rood voor Rood de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” met de nadere aanduiding 
“Caravanbouwbedrijf” omgezet in de bestemming “woondoeleinden” met de aanduiding 
“landschapselementen”.  

 
Uitwerking 
De juridische basis van de uitwerking vormt het voorschrift ‘woondoeleinden’ van het 
bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen. De gronden op de kaart 
aangewezen voor “woondoeleinden” zijn bestemd voor woningen, met daarbij behorende 
gebouwen, andere-bouwwerken en tuinen en erven. De gronden met de aanduiding 
landschapselementen zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en/of herstel van de 
landschappelijke waarde, zoals deze tot uitdrukking komt in de voorkomende 
landschapselementen (houtwallen, -singels en bosjes) afzonderlijk en als samenhangend 
onderdeel van de (oorspronkelijke) verkavelingsstructuur. Er is een aanlegvergunningstelsel 
opgenomen voor gronden met de aanduiding “landschapselementen”.  
 
De regels van deze herziening zijn gebaseerd op de regels van het bestemmingsplan 
”Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen”. 
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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 budget ruimtelijke kwaliteit van het project. 
Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen 
gronden is anderszins verzekerd doordat deze zijn opgenomen in ontwikkelingsovereenkomst 
rood voor rood. Nu het verhaal van de kosten anderszins verzekerd is behoeft geen 
exploitatieplan te worden vastgesteld. 
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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 3.1.1. Bro met diensten van 
rijk en provincie en met betrokken maatschappelijke organisaties plaatsgevonden. De 
resultaten van zowel het Overleg als de Inspraak zijn in het bestemmingsplan verwerkt. 

 
7.1  Inspraak 

 
Het voorontwerp heeft 6 weken ter inzage gelegen van 22 april 2009 tot en met 2 juni 2009. Er 
zijn geen reacties ontvangen. 

 
7.2  Overleg 
  

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerp bestemmingsplan  "8
e
 

partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen, 
Jagersweg 8" aan de daartoe aangewezen instanties digitaal toegezonden. 
Bij brief van 27 mei 2009 (kenmerk WHA\2009-5170.EHI) heeft het waterschap Groot Salland 
de volgende reactie gegeven: 

 
Waterschap Groot Salland 
Met betrekking tot de waterparagraaf het volgende: 

• Het oosten van het plangebied grenst aan een watergang die als hoofdweg op de 
Legger van het Waterschap Groot Salland staat. Op deze hoofdwatergang en de 
aangrenzende gronden (vijf meter aan weerszijden van de watergang) zijn de gebods- 
en verbodsbepalingen uit de Keur van het waterschap van toepassing. Dit betekent 
dat het onder andere verboden is om in deze zone bouwwerken op te richten en 
beplantingen aan te brengen. In het inrichtingsplan is aangegeven dat langs de 
hoofdwatergang nieuwe bomen worden aangeplant. Hiervoor dient een keurontheffing 
bij het waterschap Groot Salland te worden aangevraagd. 
Reactie gemeente 
Er is een voornemen tot aanplant en daar waar het nodig is wordt een ontheffing 
aangevraagd bij het waterschap Groot Salland. 
In het geval dat er geen ontheffing afgegeven wordt, zal de aanplant buiten de 
kernzone (5 meter uit de insteek) moeten worden aangebracht. 

 

• Daarnaast wordt in de waterparagraaf onvoldoende aangegeven hoe met het 
afvalwater wordt omgegaan. Het waterschap wil hierover graag duidelijkheid zien in 
de waterparagraaf van het bestemmingplan. 
Reactie gemeente  
Het afvalwater wordt afzonderlijk ingezameld en aangesloten op de riolering, danwel 
via een IBA gezuiverd. Daar waar sprake is van een lozing op het oppervlaktewater, 
zal een lozingsvergunning worden aangevraagd. 
Er wordt rekening gehouden met de opmerking van het waterschap. De 
toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast.  

 
Met betrekking tot de regels: 

• In de regels wordt driemaal “Waterstaatkundige doeleinden (dubbelbestemming)” 
aangehaald. Deze dubbelbestemming is volgens het Waterschap niet relevant voor 
het plangebied en zij vragen deze bestemming niet meer op te nemen in de Regels. 
Reactie gemeente 
De regels van het bestemmingsplan zijn aangepast. 
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• In artikel 3D (ontwikkelingsregeling) lid twee wordt aangegeven dat belangenafweging 
voor een wijziging plaatsvindt op milieutechnische toelaatbaarheid en uitvoerbaarheid 
en de landschappelijke inpassing. Volgens het Waterschap wordt het waterbelang 
hierbij over het hoofd gezien. Zij verzoeken om ook het waterbelang in dit artikel op te 
nemen als relevant afwegingscriterium. 
Reactie gemeente 
Bij de planregels is zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige voorschriften van het 
bestemmingsplan Buitengebied Nieuwleusen. Het waterbelang zal bij elke wijziging 
volgens de ontwikkelingsregeling aan wettelijke regelingen worden getoetst. Dit hoeft 
niet direct in de bepalingen van het bestemmingsplan opgenomen te worden. 
Dit onderdeel geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 

 

• In hetzelfde lid, punt 5, is aangegeven dat de bijlage “Procedurebepalingen” deel uit 
maakt van de Regels van het bestemmingplan. Deze bijlage is niet toegevoegd aan 
de Regels. Het Waterschap vraagt om deze bijlage alsnog op te nemen in de Regels 
van het bestemmingplan. 
Reactie gemeente 
Door de wijziging van de nieuwe Wro per 1 juli 2008 hoeft de procedurebepaling niet 
meer opgenomen te worden in het bestemmingsplan,omdat de procedure al in de Wet 
ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht staat. 
De regels van het bestemmingsplan zijn aangepast. 

 

• Als laatste geeft het Waterschap aan dat in artikel 4 wordt verwezen naar het 
Overijssels Kanaal waarvoor een bebouwingsgrens geldt. Volgens hen is dit onjuist, 
aangezien het Overijssels Kanaal niet in de omgeving van het plangebied ligt. 
Reactie gemeente 
De regels van het bestemmingsplan zijn aangepast. 

 
 
Bij brief van 15 juni 2009 (kenmerk 2009025551-AHA-O) heeft de VROM-Inspectie de 
volgende reactie gegeven: 

 
VROM-Inspectie 
De VROM Inspectie deel mee, dat de inspecteur van de VROM-Inspectie regio Oost namens 
alle belanghebbende regionale rijksdiensten één rijksreactie zal geven. Het voorontwerp geeft 
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
Reactie gemeente 
De mededeling van de VROM Inspectie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Provincie Overijssel 
Bij brief van 16 juni 2009 (kenmerk 2009/0085380) heeft de Provincie Overijssel de volgende 
reactie gegeven: 
 

• Algemeen: 
De Provincie is van mening dat de toelichting erg summier is qua planbeschrijving, 
planologische afweging en onderbouwing. Er is te weinig inzicht verschaft in de 
afwegingen die door de gemeente ten aanzien van dit plan gemaakt zijn. 
Reactie gemeente 
De toelichting van het bestemmingsplan is aangepast. 
 

• Derde compensatiewoning: 
Verder geeft de provincie aan dat het klopt dat op basis van de sloopoppervlakte drie 
woningbouwkavels kunnen worden gerealiseerd. De provincie vraagt de noodzaak 
van de derde woning ook vanuit financieel oogpunt te onderbouwen. 
Reactie gemeente 
De toelichting van het bestemmingsplan is aangepast. 
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• Investering in ruimtelijke kwaliteit: 
De provincie geeft aan dat de omvang van de investering in ruimtelijke kwaliteit nader 
onderbouwd moet worden en dat deze zoveel mogelijk vastgelegd moet worden op de 
plankaart en in de regels van het bestemmingsplan. 
Reactie gemeente 
In de toelichting op het bestemmingsplan is de investering in ruimtelijke kwaliteit 
nader toegelicht. Voorts is de aanduiding “landschapselementen” opgenomen in de 
regels van het bestemmingsplan en toegekend aan het gehele plangebied. Door de 
toevoeging van deze aanduiding, met daaraan gekoppeld een aanlegvergunning-
stelsel, wordt gewaarborgd dat de in het kader van rood voor rood aan te 
leggen landschapselementen niet zonder vergunning van burgemeester en 
wethouders verwijderd kunnen worden.  
De toelichting en de regels van het bestemmingsplan zijn aangepast. 
 
 

• Regels: 
Zij adviseren de ontwikkelingsregeling (artikel 3 lid D) en de ontheffingsmogelijkheid in 
de gebruiksbepalingen (artikel 3 lid E) uit de regels te halen. 
Reactie gemeente 
Omdat er geen overtollige gebouwen meer aanwezig zijn na toepassing van de rood 
voor rood regeling op deze locatie zijn deze regels niet meer nodig. 
De regels van het bestemmingsplan zijn aangepast. 
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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 Quickscan Flora- en faunawet Jagersweg 8 te Nieuwleusen 
 
Bijlage 4 Verkennend milieutechnisch bodemonderzoek  
 
Bijlage 5 Aanvullend milieutechnisch bodemonderzoek 
 
Bijlage 6 Inrichtingsplan Jagersweg 8 te Nieuwleusen 
 
Bijlage 7 Advies Oversticht 

 


