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1 Inleiding 
 

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

 
 
1.1 Algemeen  
 

Het voorliggende bestemmingsplan “Uitbreidingslocatie De Koele” betreft een gedeelteijke 
herziening van het bestemmingsplan “De Koele” welke op 29 november 2001 door 
Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. In dit bestemmingsplan wordt de bouw van 31 
woningen mogelijk gemaakt. Om dit mogelijk te maken worden de vigerende bestemmingen 
‘gronden bestemd voor uit te werken woondoeleinden’ en ‘agrarische doeleinden’ gewijzigd in 
de bestemmingen ‘woondoeleinden’, ‘tuin’, ‘groenvoorzieningen’ en ‘verkeers- en 
verblijfsdoeleinden’. 
 
Hoonhorst is een kleine kern waar beperkt gebouwd mag worden. Gekozen is voor een 
fasering in de kaveluitgifte. In de eerste periode van de uitgiftefase (lopend t/m 2005) worden 
ongeveer 18 woningen uitgegeven. In het moederplan zijn deze gronden positief bestemd. De 
tweede uitgiftefase is in 2005 via een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO tot stand 
gekomen. Deze fase wordt nu tezamen met de derde fase in het voorliggende 
bestemmingsplan opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2   De bij het plan behorende stukken 
 

Het bestemmingsplan “Uitbreidingslocatie De Koele” bestaat uit de volgende stukken: 

• Toelichting; 

• Regels; 

• Plankaart. 
 

 

Locatie plangebied “Uitbreidingslocatie De Koele” 
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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 beschreven.  

 

 
2.1   Europees- en rijksbeleid 

 
De Nota Ruimte is op 17 januari 2006 aangenomen door de Eerste Kamer. Deze nota kent 
vier algemene doelen:  

• Versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland;  

• Bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland (bevordering leefbaarheid en 
economische vitaliteit in stad en land);  

• Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden (behouden en 
versterken natuurlijke, landschappelijke en culturele waarden);  

• Borging van de veiligheid.  
 
Motto is 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. In de Nota Ruimte geeft het kabinet aan 
welke waarden overal ten minste gegarandeerd worden (de basiskwaliteit) en voor welke 
ruimtelijke structuren het rijk een grotere verantwoordelijkheid heeft (de Ruimtelijke 
Hoofdstructuur).  
 
Uit de Nota Ruimte blijkt dat er geen strijdigheden zijn met de voorgenomen ontwikkeling van 
de gemeente Dalfsen. Het plan past binnen de in de nota genoemde opvang van natuurlijke 
bevolkingsaanwas. Elke gemeente heeft de mogelijkheid om zoveel woningen te kunnen laten 
bouwen als overeenkomt met hun natuurlijke bevolkingsaanwas. Hierbij dient gebouwd te 
worden voor verschillende doelgroepen. In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op 
het relevante gemeentelijk beleid. 

 
 
2.2   Provinciaal Beleid 
 
2.2.1 Streekplan Overijssel 2000+ 

De uitwerking van het plan “De Koele” valt binnen de bestaande komgrenzen van Hoonhorst. 
Op de streekplankaart Overijssel 2000+ van de herziening wonen 2005 van de provincie 
Overijssel is Hoonhorst een kleine kern met een provinciale bebouwingscontour. Het 
plangebied valt binnen deze contour. Vanwege de leefbaarheid van het platteland wordt 
gestreefd naar de instandhouding van de bestaande kwaliteiten. De uitvoering van het plan is 
dus conform de aanwijzingen in het streekplan. 

 

2.2.2 Nota Woonvisie 
In december 2002 is door Gedeputeerde Staten de nota Woonvisie Overijssel vastgesteld. In 
deze nota wordt voor de komende jaren het woonbeleid voor de provincie Overijssel 
beschreven. In een onderdeel van deze nota is de contingentering voor de Overijsselse 
gemeenten opgenomen. Daarnaast worden de woonwensen van de bewoners beschreven 
gericht op de diversiteit in woningaanbod. Deze nota heeft geen invloed op het aantal 
woningen dat via dit uitwerkingsplan wordt uitgegeven. 

 
 
2.3   Gemeentelijk Beleid 
 
2.3.1 bestemmingsplan “De Koele” 

De beoogde locatie ligt binnen het plangebied waarvoor in augustus 2001 het 
bestemmingsplan “De Koele” is vastgesteld. De herziening borduurt voort op de in dat plan 
opgenomen toelichting en voorschriften. 
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Op de vastgestelde plankaart wordt het plangebied aangegeven met een arcering ‘uit te 
werken woondoeleinden (UW)’ en de bestemming ‘Agrarische doeleinden’. De bebouwing sluit 
aan bij de eerder vastgestelde bestemmingsplannen “Hoonhorst-de Weitjes” en “De Horst”.  
 

2.3.2 Beleidsnota wonen Dalfsen 
De uitgifte van de kavels is geregeld via het uitgiftesysteem voor de gemeente Dalfsen. Bij de 
uitgifte wordt rekening gehouden met de wensen van de (toekomstige) bewoners in 
Hoonhorst. Hierover vindt overleg plaats met Plaatselijk Belang Hoonhorst. Bij het maken van 
de verkaveling wordt rekening gehouden met de conclusies uit de Beleidsnota Wonen. Daarbij 
wordt extra aandacht geschonken aan de uitgifte van kavels c.q. woningen voor starters en 
senioren. Naast deze doelgroepen zal er voldoende aandacht moeten zijn voor de 
huishoudens die binnen de gemeente willen verhuizen (de doorstromers).  Er zullen circa 16 
nieuwe woningen worden gebouwd, 27 reeds gebouwde woningen uit fase 2 zullen de juiste 
bestemming krijgen. 
 

2.3.3 Structuurplan Dalfsen/Hoonhorst/Oudleusen 2000 
Om in een vroegtijdig stadium inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Dalfsen is in 2000 een structuurplan 
vastgesteld voor de dorpen Dalfsen, Hoonhorst en Oudleusen. In dit structuurplan gaat het 
met name om de vraag waar en in welke omvang de uitbreiding van wonen en werken zal 
moeten plaatsvinden in de periode tot 2015. Uit het structuurplan komt naar voren dat de 
woningbouwbehoefte voor de kern Hoonhorst in het bestemmingsplangebied “De Koele” wordt 
gerealiseerd.  
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3 Onderzoek 
 
3.1   Beschrijving van de huidige situatie 

 
Het dorp Hoonhorst is gelegen in het zuidwestelijk deel van de gemeente Dalfsen en is uit alle 
richtingen goed per auto en (brom-)fiets bereikbaar via de Zwarteweg, Kerkstraat, 
Koelmansstraat en de Tibbensteeg. De openbaar vervoersvoorzieningen zijn in Hoonhorst niet 
optimaal. De inwoners van Hoonhorst zijn voor winkels aangewezen op de voorzieningen in 
Dalfsen of Zwolle. De werkgelegenheid in Hoonhorst is gering. Veel mensen werken in Zwolle, 
Raalte, Heino of elders. Een belangrijke inkomstenbron voor Hoonhorst is de agrarische 
sector.  
 
Hoonhorst ligt op een dekzandrug. Door eeuwenlange bemesting is een dek van 
landbouwgronden ontstaan. Aan de noordzijde loopt het terrein langzaam af naar de Vecht, 
met plaatselijk hogere gedeelten. Vanuit landschappelijk oogpunt komt het onderhavige 
plangebied het meest in aanmerking voor uitbreiding van het dorp Hoonhorst. Het agrarisch 
gebied ten zuiden van Hoonhorst is grootschalig en open.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
 

3.2.1 Geluid 
De Wet geluidhinder heeft tot doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op grond 
van de wet zijn verschillende vormen van geluidhinder te onderscheiden die directe 
raakvlakken hebben met de ruimtelijke ordening. Op basis van deze wet (vooruitlopend op het 
bestemmingsplan) dient dan ook aandacht te worden besteed aan het aspect "geluid". Met 
betrekking tot geluid veroorzaakt door het wegverkeer is in deze wet de verplichting 
opgenomen tot het verrichten van onderzoek naar de geluidsbelasting op de gevels van 
(nieuw geprojecteerde) woningen en andere geluidsgevoelige objecten. De geluidsbelasting 
op de gevels daarvan mag niet meer bedragen dan 50 dB(A).  
 
De verplichting tot het verrichten van een onderzoek geldt niet indien:  
� het een woonerf betreft;  
� een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt;  

Locatie van het plangebied binnen de gemeente (links) en binnen het dorp Hoonhorst (rechts) 
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� uit een geluidsniveaukaart blijkt dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de 
meest nabijgelegen rijstrook 50 dB(A) of minder bedraagt.  

 
De bij het opstellen van het bestemmingsplan “De Koele” verrichte verkeerstellingen gaven 
geen aanleiding tot het verrichten van een nader onderzoek. In de woonwijk zal een 
maximumsnelheid van 30 km/h toegekend worden. Hierbij geldt geen maximale norm voor de 
geluidsbelasting op de gevel

1
. 

 
3.2.2 Bodem  

Voor het opstellen van het bestemmingsplan “De Koele” is door ingenieursbureau Oranjewoud 
een bodemonderzoek

2
 uitgevoerd. Uit de conclusie van het verkennend bodemonderzoek 

blijkt dat, met uitzondering van het boerenerf, vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen 
belemmeringen aanwezig zijn voor het realiseren van de toekomstige bestemming van het 
terrein, zijnde woningbouw. 
De herziening van het bestemmingsplan “De Koele” heeft geen betrekking op het onderhavige 
boerenerf. Het bedoelde boerenerf behoort bij het perceel Koelmansstraat 15. Derhalve vormt 
de bodem geen belemmering voor de invulling van de herziening. 

 

3.2.3 Luchtkwaliteit 
Tot voor kort stond het luchtkwaliteitsbeleid in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Het Besluit 
luchtkwaliteit bevat de wettelijke grens- en richtwaarden voor de luchtkwaliteit in Nederland, 
alsmede de wijze waarop deze luchtkwaliteit gerapporteerd dient te worden. 
 
De grenswaarden uit het Besluit geven kwaliteitsniveaus aan voor de buitenlucht. Daarbij zijn 
alle locaties van belang, met uitzondering van de arbeidsplek die is uitgezonderd op grond van 
de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 2, eerste lid). De normen uit het Besluit luchtkwaliteit 
gelden dus niet alleen op plekken waar mensen bloot worden gesteld. 
 
De grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit die in de praktijk in Nederland knelpunten op 
kunnen leveren zijn: 
♦   Jaargemiddelde concentratie NO2 (stikstofdioxide): 40 µg/m3; 

♦   Jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof):           40 µg/m3; 
♦   24-uursgemiddelde concentratie PM10:                    50 µg/m3, welke niet meer dan 35 maal 

        per jaar mag worden overschreden. 
 
Met het vaststellen van het Besluit luchtkwaliteit 2005 is het toegestaan een standaardaftrek 
voor deeltjes van natuurlijke oorsprong (zeezout) toe te passen. Voor de gemeente Dalfsen 
bedraagt deze aftrek 3 µg/m3. 
 
Voor de 24-uursgemiddelde norm is in de Meetregeling Luchtkwaliteit 2005 het volgende 
opgenomen: "uitgaande van de niet voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie 
van PM10, wordt het voor zeezout gecorrigeerde aantal overschrijdingsdagen van de 24-
uursgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3 verkregen, door het op de gebruikelijke wijze 
bepaalde aantal overschrijdingsdagen met 6 dagen te verminderen" 
Bij zeer drukke (ondergrondse) parkeergarages zou de grenswaarde voor benzeen ook nog 
een knelpunt kunnen zijn. 
 
De concentraties van de overige stoffen uit het Besluit luchtkwaliteit - te weten zwaveldioxide 
(SO2), koolmonoxide (CO), stikstofoxide (NOx) en lood (Pb) - komen nergens in Nederland in 
de buurt van de grenswaarden voor de desbetreffende stoffen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat zowel de huidige situatie als de toekomstige na realisatie van 
de plannen niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit 
2005. 

                                                 

1
 Artikel 74, lid 2b Wet geluidhinder. 

2
 Oranjewoud BV (1995), Verkennend bodemonderzoek terrein Koelemansstraat 15 te Hoonhorst, projectnr. 15009-64873, juli 

1995, Deventer. 



3.    Onderzoek 

 

Ontwerpbestemmingsplan Uitbreidingslocatie De Koele Hoonhorst  maart 2009         

 
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. 
 

3.2.4 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. Er zijn geen mogelijkheden voor risicovolle 
bedrijven om zich in de nabijheid van het plangebied te vestigen.  
 
De Gasunie geeft aan dat even buiten het plangebied twee gastransportleidingen liggen 
waarvan de invloedssfeer tot binnen het plangebied reikt. Het gaat hier om een 18 inch en een 
36 inch leiding, beide met een druk van 66,2 BAR. De afstand van beide gastransportleidingen 
tot het uitbreidingsgebied is minimaal 50 meter (afstand tot zuidelijke perceelsgrens van de 
zuidelijke woningen). Uit de vigerende circulaire VROM (1984) blijkt dat voor bovengenoemde 
leidingen toetsingsafstanden gelden van respectievelijk 60 en 115 meter. Het streven dient 
erop gericht te zijn tenminste de toetsingsafstand aan te houden. Planologische, technische 
en economische belangen kunnen tot een kleinere afstand dan de toetsingsafstand leiden. In 
die gevallen dienen minimaal de afstanden te worden aangehouden zoals aangegeven in 
tabel 4 van de circulaire VROM. Voor de gasleidingen van 18 en 36 inch en 66,2 BAR ten 
zuiden van De Koele geldt een minimale afstand van respectievelijk 20 en 35 meter. Aan deze 
afstandseis wordt voldaan.  
 
Verder is het ministerie van VROM momenteel bezig met vernieuwing van het externe 
veiligheidsbeleid rondom aardgasleidingen. Hier kunnen veiligheidsafstanden uit voortkomen 
die afwijken van de circulaire uit 1984. Op 10 oktober 2007 is het consequentieonderzoek 
hoge druk aardgastransportleidingen gepubliceerd. Dit onderzoek laat zien dat de berekende 
risicoafstanden gemiddeld kleiner zijn dan de bebouwingsafstanden die op grond van de 
circulaire uit 1984 worden aangehouden. Het plangebied past derhalve binnen de 
veiligheidseisen rondom aardgasleidingen. 
 
Er hoeven derhalve ten aanzien van het aspect externe veiligheid geen nadere onderzoeken 
te worden uitgevoerd, omdat het aspect geen beperkingen oplegt aan de uitvoering van het 
voorliggende plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Locatie van het plangebied op de risicokaart van de provincie Overijssel 
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3.2.5 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 en de te 
verwachten waarden wordt gebruik gemaakt van de Archeologische Waarden- en 
verwachtingenkaart .  
 
Uit het Streekplan Overijssel 2000+ blijkt dat Hoonhorst van belang is als archeologisch 
attentiegebied. Het is mogelijk dat het noordelijk gedeelte van het plangebied van 
archeologisch hoge waarde is. Hiervoor heeft in 2000 een archeologisch onderzoek

3
 

plaatsgevonden. Uit dit onderzoek bleek dat archeologische grondsporen en andere 
archeologische resten in principe alleen in een 0,25 hectare groot gebied op de noord- en 
oostflank van de rivierduin worden verwacht. De terrasvlakte in het zuidelijke deel van het 
plangebied heeft geen vondsten opgeleverd en is niet van archeologische waarde. Het huidige 
plangebied is aldus niet van archeologische waarde. 

 

3.2.6 Ecologie 
Bij elk plan of project dient te worden onderzocht of het plangebied in of bij (tot ongeveer 4 
kilometer van) een speciale beschermingszone (sbz) als bedoeld in de Vogel- of 
Habitatrichtlijn ligt. Als een plan of project in of bij een sbz ligt, wordt van een gemeente 
verwacht dat zij voor aanvang van het plan of project een passende beoordeling maakt, 
waarbij de significante gevolgen van het plan voor de flora en fauna worden onderzocht. Als er 
significante gevolgen worden verwacht, kan het project alleen om dwingende redenen van 
openbaar belang en bij afwezigheid van een alternatief, doorgang vinden. Er moeten dan wel 
voor aanvang van het plan of project passende maatregelen worden genomen om de 
natuurwaarden volledig te compenseren. Verder mag de kwaliteit van de speciale 
beschermingszones niet verslechteren en mogen er geen storende factoren optreden voor de 
beschermde soorten. Mede gelet op de Flora- en faunawet betekent dit dat voortplantings- of 
vaste rust- of verblijfplaatsen niet mogen worden beschadigd, vernield of verstoord. Voor 
beschermde planten geldt dat ze niet van hun groeiplaatsen mogen worden verwijderd of 
mogen worden vernield. 
 
In verband met de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie De Koele 2

de
 fase in Hoonhorst is 

een verkennend Flora- en faunaonderzoek uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet 
door Eelerwoude (27 maart 2007, projectnummer 2390). In het rapport wordt geconcludeerd 
dat het projectgebied deel uitmaakt van het leefgebied van een beperkt aantal beschermde 
soorten. Het gaat om algemene soorten. Van negatieve effecten op de populaties van 
beschermde soorten is dan ook geen sprake. Nader (veld)onderzoek of het aanvragen van 
een ontheffing op de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet, wordt niet noodzakelijk 
geacht. De binnen het projectgebied voorkomende en te verwachten beschermde soorten 
behoren voor het merendeel tot de categorie ‘niet ontheffingsplichtig bij ruimtelijke ingrepen’.  
Een mogelijke uitzondering vormt de groep van vogels. Voor alle beschermde inheemse (ook 
de 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 (dat voor de 
meeste soorten loopt van maart tot en met juli) uitgevoerd mogen worden.  
 

                                                 

3
 RAAP, Scholte-Lubberink, H. (2000), Plangebied De Koele te Hoonhorst, RAAP-briefrapport nr 2000-685/MW, Brummen 
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Tot slot wordt geadviseerd om bij noodzakelijke demping van de sloot rekening te houden met 
de mogelijke aanwezigheid van kikkers en padden. Het dempen van de sloot kan het beste 
plaatsvinden in de periode augustus-oktober, wanneer deze dieren mobiel zijn en nog niet in 
winterrust gaan. 

 

3.2.7 Water 
De watertoets is met ingang van 1 november 2003 wettelijk verplicht voor streekplannen, 
streekplanuitwerkingen, regionale en gemeentelijke structuurplannen, bestemmingsplannen 
en projectbesluiten op grond van artikel 3.10, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De 
wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) regelt met name een verplichte 
waterparagraaf in de toelichting bij de genoemde ruimtelijke plannen en een uitbreiding van 
het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro.  
 
In de toelichting van de genoemde plannen dient - in een waterparagraaf - een beschrijving te 
worden opgenomen van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen 
voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast zullen daarbij ook de gevolgen 
voor de waterkwaliteit en verdroging bezien moeten worden. Bovendien dient te worden 
aangegeven hoe rekening is gehouden met het wateradvies dat door de waterbeheerder is 
verstrekt.  

 
Als reactie op het eerder besproken Structuurplan Dalfsen/Hoonhorst/Oudleusen (2000) merkt 
het waterschap Groot Salland op dat de potentiële uitbreidingen van de woon- en 
werkgebieden in Hoonhorst geen bezwaren opleveren voor het waterschap.  
 
Momenteel ligt in het aangrenzende woongebied De Koele een gescheiden rioolstelsel 
bestaande uit een vuilwaterriool en een infiltratieriool. Bij de ontwikkeling van het nieuwe 
woongebied zullen in principe de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:  

- de te realiseren woningen worden aangesloten op een gescheiden rioolstelsel met 
infiltratieriool;  

- het overtollige hemelwater zal hierdoor ook worden afgevoerd; 
- in samenhang met de infiltratie zullen er geen wijzigingen in de grondwaterstand 

behoeven plaats te vinden;  
- infiltratie zal plaatsvinden door middel van wadi's of ondergrondse infiltratiesystemen;  
- indien noodzakelijk zal een retentiegebied worden aangelegd;  
- toekomstige bewoners zullen worden gestimuleerd om op de eigen kavel een 

regenwater-benuttingssysteem aan te leggen, waarvan de overloop zal worden 
aangesloten op het wadisysteem.  

 
Voor het plangebied is een geohydrologisch onderzoek verricht door Koops & Romeijn 
Grondmechanica (26 april 2007, opdrachtnummer 07.0810H). Dit bureau heeft advies 
uitgebracht over de infiltratie van hemelwater in het plan. Om de infiltratiemogelijkheden in het 
plangebied te kunnen beoordelen zijn de uitgangspunten van het waterschap Groot Salland 
aangehouden. Gelet op de locatie, het gebruik van het terrein, de aard van de bebouwing, de 
bodemopbouw en de gevonden grondwaterstanden gelden de volgende overwegingen: 

- afvoer van de neerslag kan plaatsvinden door de woningen en de bestrating aan te 
koppelen op een verlenging van het bestaande IT riool, waarmee de functie van 
afvoer en infiltratie wordt gecombineerd. Afvoer kan middels een overstortput op de 
watergang in de nabijheid van het project plaatsvinden. De drempelhoogte in de 
overstortput kan gekozen worden op een niveau van circa 1,55 meter boven NAP (0,7 
meter onder maaiveldhoogte van de straat). Daarmee wordt bevorderd dat zoveel 
mogelijk neerslag via het IT riool in de bodem infiltreert.  

- Wat betreft het openbaar gebied zou de bestrating als waterdoorlatende bestrating 
uitgevoerd kunnen worden.  

 

3.2.8 Milieu        
Bedrijven en nutsvoorzieningen die in de nabijheid van de geprojecteerde woningen zijn 
gesitueerd kunnen voor overlast/hinder zorgen. Deze hinderproblematiek kan uit een aantal 



3.    Onderzoek 

 

Ontwerpbestemmingsplan Uitbreidingslocatie De Koele Hoonhorst  maart 2009         

factoren van het productieproces voortvloeien, zoals lawaai, trillingen, stank en andere 
vormen van verontreiniging. Ter bevordering van de coördinatie milieuwetgeving/ruimtelijke 
ordening wordt ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van bedrijven op verschillende 
afstanden van het woonmilieu veelal gebruik gemaakt van de VNG-bedrijvenlijst zoals 
opgenomen in de uitgaven "Bedrijven en milieuzonering". De in deze bedrijvenlijst opgenomen 
bedrijven zijn op basis van milieuaspecten ingedeeld in een categorie. Hiertoe zijn de 
aspecten geur, stof, geluid en gevaar kwantitatief beoordeeld, hetgeen zich weerspiegelt in 
een afstand van het bedrijf tot woonbebouwing, die gewenst is om hinder uit te sluiten of 
althans tot een aanvaardbaar niveau te beperken.  
 
Het dichtsbijzijnde bedrijf aan de noordzijde van dit uitbreidingsplan is, Bouwbedrijf Van der 
Vegt B.V., Koelmansstraat 23. Aan de zuidzijde is het agrarische dienstverleningsbedrijf  B.M. 
Eijkelkamp op een afstand van meer dan 500 meter gevestigd. Deze bedrijven zijn op een 
afstand van 200 meter of meer vanaf de uitbreidingslocatie de Koele gesitueerd. Dit samen 
met de aard van de bedrijvigheid maken dat deze geen belemmering voor de ontwikkeling van 
dit woongebied vormen. 
 
In de nabijheid van het plangebied zijn geen agrarische bedrijven gesitueerd. Het 
dichtstbijzijnde bedrijf is gesitueerd op ruim 300 meter, aan de Tibbensteeg. Bestaande 
agrarische bedrijven zijn derhalve geen belemmering voor de ontwikkeling van dit nieuwe 
woongebied.  
 
 

3.2.9 Welstand 
In Hoonhorst vindt de kleinschalige uitbreiding plaats ten zuidwesten van de kern. In de 
Welstandsnota valt de uitbreiding onder categorie 11: Woonwijken jaren ’90-’03. 
Onderstaande tekst is de algemene beschrijving behorende bij deze categorie zoals 
beschreven in de Welstandsnota. 
 
Een algemeen kenmerk van deze wijken is 
een beperkte toegang vanuit de rest van de 
kern, meestal slechts op één of twee plaat-
sen. Een hoofdontsluitingsweg loopt door de 
wijk, dikwijls met een (concentrisch) radiaal 
patroon. Hieraan bevinden zich secundaire 
wegen. Langzaam verkeer (fietsroutes) is 
meestal gescheiden van het autoverkeer. 
Het aantal halfvrijstaande en vrijstaande 
woningen overheerst. Vooral aan de randen 
van de wijk, grenzend aan het groene en 
open buitengebied, bevinden zich 
vrijstaande woningen op ruimere kavels. 
Strookbebouwing of kleinschalige 
appartementencomplexen komen in 
beperkte mate voor. Overige functies dan 
wonen zijn beperkt tot scholen of 
praktijkruimtes, zoals een huisartsenpraktijk. 
 
Schaal en maat van de kavels en de bebouwing zijn overal nagenoeg gelijk. Hierdoor ontstaat 
er een zekere ritmiek binnen de wijken. Het straatprofiel is vrij breed met aan weerzijden 
trottoirs, met parkeerhavens of groenstroken. De bebouwing staat volgens een strakke rooilijn 
en ligt terug van de weg. Er is veel aandacht geschonken aan de bestrating en het 
straatmeubilair. Opvallend zijn de kleuren die voor de bestrating zijn toegepast. Warme tinten 
klinkers, in geel en roodbruin. De woningen richten zich naar de openbare weg. Op een aantal 
plaatsen houdt dit echter in dat de achterzijde van de woningen zichtbaar is vanaf een 
achtergelegen hoofdontsluitingsweg.  
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Vergeleken met woonwijken uit vroegere jaren is er minder openbaar groen. Het aanwezige 
groen bestaat uit een speelveld met gazon, enige beukenhagen en bomen langs het trottoir. 
Wel is er veel aandacht voor de waterhuishouding en ecologie, in de vorm van ‘wadi’s, vijvers 
en sloten. Parkeren gebeurt grotendeels op het eigen erf of op de oprit, al dan niet met carport 
of garage. Op beperkte schaal wordt er op straat geparkeerd (bezoekersparkeren). 
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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 
 
Het plangebied ligt ten zuidwesten van Hoonhorst en grenst aan de 
bestemmingsplangebieden “De Horst” en `Hoonhorst de Weitjes`. Deze laatst genoemde twee 
bestemmingsplangebieden zijn inmiddels volgebouwd. Gezien het woningbouwprogramma en 
het Structuurplan ´Dalfsen/Hoonhorst/Oudleusen´ wordt de woningbouwbehoefte voor de kern 
Hoonhorst in het bestemmingsplangebied ’De Koele’ gerealiseerd. Het plangebied van ‘De 
Koele’ omvat een uitbreiding van de woonkern met ongeveer 45 woningen. Er is gekozen voor 
een fasering in de kaveluitgifte.  
Het westelijke- en zuidelijke deel van het plangebied grenst aan het agrarisch buitengebied. 
 
In de eerste periode van de uitgiftefase (lopend t/m 2005) werden ongeveer 18 woningen 
uitgegeven. In het moederplan zijn deze gronden positief bestemd.  
Voor de tweede uitgiftefase is realisatie mogelijk gemaakt middels een vrijstellingsprocedure 
ex artikel 19 lid 2 WRO. Op 22 september 2005 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Dalfsen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan ‘De 
Koele’ verleend voor het bouwen van ongeveer 27 woningen in het gebied met de 
bestemming “uit te werken woondoeleinden”. De woningen uit de tweede uitgiftefase hebben 
op dit moment geen woonbestemming. 

 
Gezien de toegestane uitbreiding volgens het geactualiseerd woonplan gemeente Dalfsen 
2007-2011, mag Hoonhorst de komende jaren met gemiddeld drie tot vier woningen per jaar 
uitbreiden. Om deze uitbreiding planologisch te regelen is het noodzakelijk dat middels een 
partiële herziening van het bestemmingsplan “De Koele” de bestemming gewijzigd wordt naar 
woondoeleinden.  
 
Voor de huidige, derde fase van ontwikkeling van het plangebied ‘De Koele’ zullen de in het 
moederplan genoemde bestemmingen “gronden bestemd voor uit te werken woondoeleinden” 
en “agrarische doeleinden” worden gewijzigd door middel van een planherziening. In deze 
planherziening wordt fase twee meegenomen. 
 
Voor de planologische onderbouwing en invulling van de woningbehoefte wordt gekeken naar 
de ruimtelijke plannen van de provincie Overijssel, van de gemeente Dalfsen en de provinciale 
en gemeentelijke woonnota’s. 
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5 Toelichting op de regels  
 
In dit hoofdstuk worden, voor zover noodzakelijk, de regels die deel uitmaken van het 
bestemmingsplan 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 “Uitbreidingslocatie De Koele” betreft een partiële 
herziening van het bestemmingsplan “De Koele” welke op 29 november 2001 is goedgekeurd 
door het college van Gedeputeerde Staten. In de herziening wordt de uitbreiding van de 
woonwijk in westelijke richting mogelijk gemaakt. Om dit mogelijk te maken worden de 
vigerende bestemmingen ‘uit te werken woondoeleinden’ en ‘agrarische doeleinden’ herzien in 
de bestemmingen ‘woongebied’, ‘tuin’, ‘groenvoorzieningen’ en ‘verkeers- en 
verblijfsdoeleinden’.  
 
Het vigerende bestemmingsplan dateert van 2001. Voor de eenduidigheid is het van belang 
dat de in de gemeente Dalfsen gehanteerde standaard bestemmingsplansystematiek wordt 
aangehouden. Om deze reden worden de regels als omschreven in het 
ontwerpbestemmingsplan Lemelerveld (ter inzage tot en met 31 januari 2007) aangehouden.  
 
De plankaart is voorzien van de bestemmingen ‘woongebied’, ‘tuin’, ‘groenvoorzieningen’ en 
‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’. 

 
De juridische basis van dit bestemmingsplan vormen de regels van de bestemmingen 
‘woongebied’, ‘tuin’, ‘groenvoorzieningen’ en ‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’ van het 
ontwerpbestemmingsplan “Lemelerveld”.  
 
De gronden op de kaart aangewezen voor ‘woongebied’ zijn bestemd voor woningen, al dan 
niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep, met daarbij behorende 
gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen, erven en nutsvoorzieningen. 
De gronden op de kaart aangewezen voor ‘tuin’ zijn bestemd voor tuin behorende bij de op de 
aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; met daarbij behorende andere-bouwwerken, 
erven en parkeervoorzieningen.  
De op de plankaart voor ‘groenvoorzieningen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor 
groenvoorzieningen, paden, speelvoorzieningen, parkeerstroken en waterhuishoudkundige 
voorzieningen, met daarbijbehorende andere-bouwwerken en verhardingen. 
De op de plankaart voor ‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’ aangewezen gronden zijn bestemd 
voor woonstraten en paden, met daarbijbehorende andere-bouwwerken, 
parkeervoorzieningen, water, groenvoorzieningen en speelvoorzieningen. 
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6 Economische uitvoerbaarheid 
 

Ingevolge artikel 3.1.6. lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening dient bij de voorbereiding van 
een bestemmingsplan een onderzoek te worden ingesteld naar de economische 
uitvoerbaarheid van het plan.  
 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het totale woongebied De Koele is een globale 
exploitatieberekening gemaakt. Op basis van deze berekening kan gesteld worden dat 
ontwikkeling van het gebied economisch haalbaar is. 
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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 zowel het overleg als de inspraak zijn in het bestemmingsplan verwerkt. 

 

7.1  Inspraak 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 22 augustus 2007 tot en met 3 oktober 2007 zes 
weken ter inzage gelegen. Op 2 oktober 2007 heeft de gemeente een inspraakreactie 
ontvangen van de heer F.J. van de Vechte, De Weitjes 15 te Dalfsen.  
 
Inspreker maakt de volgende opmerkingen: 

1. verzoeker vraagt om opheldering over bouwen nabij de ‘hoofdleiding gas’; 
2. er gaat uitzicht verloren, er ontstaat aantasting van de privacy en is extra overlast te 

verwachten. Verzoeker meent dat er te weinig rekening wordt gehouden met zijn 
belangen en meent dat de gemeente handelt in strijd met een belangrijk algemeen 
beginsel van behoorlijk bestuur; 

3. de meest zuidoostelijke kavel is erg onlogisch geprojecteerd. De kavel is weggedrukt en 
levert geen bijdrage aan een afgerond bouwplan. Om deze reden dient deze kavel te 
vervallen;  

4. verzoeker herhaalt zijn verzoek bovenstaande kavel te mogen aankopen als tuingrond. 
 
Ad 1. 
Uit de vooroverlegreactie ex artikel 10 Bro van de Gasunie (zie hieronder) blijkt dat even 
buiten het plangebied twee gastransportleidingen liggen waarvan de invloedssfeer tot binnen 
het plangebied reikt. Het gaat hier om een 18 inch en een 36 inch leiding, beide met een druk 
van 66,2 BAR. De afstand van beide gastransportleidingen tot het uitbreidingsgebied is 
minimaal 50 meter (afstand tot zuidelijke perceelsgrens van de zuidelijke woningen). Uit de 
vigerende circulaire VROM (1984) blijkt dat voor bovengenoemde leidingen 
toetsingsafstanden gelden van respectievelijk 60 en 115 meter. Het streven dient erop gericht 
te zijn tenminste de toetsingsafstand aan te houden. Planologische, technische en 
economische belangen kunnen tot een kleinere afstand dan de toetsingsafstand leiden. In die 
gevallen dienen minimaal de afstanden te worden aangehouden zoals aangegeven in tabel 4 
van de circulaire VROM (zie bijlage). Voor de gasleidingen van 18 en 36 inch en 66,2 BAR ten 
zuiden van De Koele geldt een minimale afstand van respectievelijk 20 en 35 meter. Aan deze 
afstandseis wordt voldaan. 
 
Verder is het ministerie van VROM momenteel bezig met vernieuwing van het externe 
veiligheidsbeleid rondom aardgasleidingen. Hier kunnen veiligheidsafstanden uit voortkomen 
die afwijken van de circulaire uit 1984. Op 10 oktober 2007 is het consequentieonderzoek 
hoge druk aardgastransportleidingen gepubliceerd. Dit onderzoek laat zien dat de berekende 
risicoafstanden gemiddeld kleiner zijn dan de bebouwingsafstanden die op grond van de 
circulaire uit 1984 worden aangehouden (zie bijlage).  
 
De Gasunie geeft in haar overlegreactie verder aan dat het plan voor haar geen aanleiding 
geeft tot het maken van opmerkingen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat zij geen 
problemen ziet in de locatie van de uitbreidingslocatie.  
 
Ad 2. 
Uit het structuurplan Dalfsen/Hoonhorst/Oudleusen uit 2000 komt naar voren dat de 
woningbouwbehoefte voor de kern Hoonhorst in het bestemmingsplangebied ‘De Koele’ wordt 
gerealiseerd. Volgens het geactualiseerd woonplan gemeente Dalfsen 2007-2011 mag 
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Hoonhorst met gemiddeld drie tot vier woningen per jaar uitbreiden. Bij deze uitbreiding zorgt 
de gemeente Dalfsen ervoor dat geen algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden 
geschonden.  
 
Ad 3. 
Op de bestemmingsplankaart is geen sprake van een kavelindeling. De meest zuidelijk 
gelegen strook met de bestemming ‘woondoeleinden’ vormt een logische afronding van de 
uitbreidingslocatie.  
Het ligt niet in de rede om meest zuidoostelijk gelegen kavel compleet te laten vallen. De kavel 
vormt juist de ruimtelijke afsluiting van de uitbreidingslocatie. In de plattegrond kan een zekere 
mate van symmetrie worden ontdekt, waarbij de hoekkavels van belang zijn als afronding van 
het plangebied. Deze kavel is van belang voor de structuur van de uitbreidingslocatie. 
 
Ad 4.  
De meest zuidoostelijk gelegen kavel kent een breedte variërend van 19 tot 30 meter, en een 
oppervlakte van ongeveer 726 m2. Gedeeltelijk kan gevolgd worden dat de kavel weggedrukt 
ligt: de kavel kent weliswaar een normale breedte aan de openbare wegzijde, maar wordt 
breder naar het zuiden toe (tot 30 meter).  Een gedeelte van het perceel kan verkocht worden 
als tuin voor de woning De Weitjes 15. Het betreft dan de schuine zuidoosthoek, met een 
grootte van 343 m2 (zie ontwerpbestemmingsplankaart).  
 
Conclusie 
Behandeling van de inspraakreactie heeft geleid tot aanpassing van de 
bestemmingsplankaart: Aan de zuidoosthoek heeft een driehoek met een oppervlakte van 
ongeveer 343 m2 de bestemming ‘tuin’ gekregen.  

 

7.2  Overleg 
 

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 
1985 is het (voor-)ontwerpplan ter beoordeling voorgelegd aan de daarvoor in aanmerking 
komende instanties, te weten: 
1. Provincie Overijssel, eenheid RW&B; 
2. VROM Inspectie Oost; 
3. Het Oversticht; 
4. Waterschap Groot Salland; 
5. Brandweer Regio IJssel-Vecht; 
6. Gasunie; 
7. Plaatselijk Belang Hoonhorst. 
 
Hierna zullen de ingekomen reacties worden weergegeven en voor zover nodig worden 
voorzien van commentaar. 
 
Provincie Overijssel, eenheid  RW&B 
De provincie merkt op dat op de plankaart geen aanduiding ‘maximaal aantal aaneen te 
bouwen woningen’ voorkomt, en adviseert de plankaart in overeenstemming te brengen met 
de bij het bestemmingsplan behorende regels.  

Reactie gemeente 
Het advies wordt overgenomen.  

 
VROM Inspectie Oost 
De VROM Inspectie Oost deelt mee geen opmerkingen te hebben. 

Reactie gemeente 
Het bericht wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
Het Oversticht 
Het Oversticht deelt mee geen opmerkingen te hebben op het plan.  

Reactie gemeente 
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Het bericht wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
Waterschap Groot Salland 
Het voorontwerpbestemmingsplan vormt voor het Waterschap Groot Salland geen aanleiding 
tot het maken van opmerkingen.  

Reactie gemeente 
Het bericht wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
Brandweer Regio IJssel-Vecht  
De Brandweer adviseert te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om (toekomstige) risicovolle 
bedrijven in de nabijheid van het plangebied te vestigen en of er zich E-V relevante 
buisleidingen in of nabij het plangebied bevinden. 

Reactie gemeente 
Het advies wordt overgenomen. De paragraaf ‘externe veiligheid’ wordt aangepast. 

 
Verder adviseert de Brandweer om in overleg met de hulpdiensten de inrichting van het 
gebied verder vorm te geven, waarbij wordt gedoeld op de wegbreedte, snelheidsbeperkende 
maatregelen en op de ontsluitings- en toegangsmogelijkheden (minimaal twee 
ontsluitingswegen). Tevens wordt geadviseerd om in overleg met de brandweer de 
bluswatersituatie te beoordelen en te optimaliseren. 

Reactie gemeente 
De uitbreidingslocatie kent momenteel slechts één ontsluitingsweg richting de 
Koelmansstraat. Een tweede kan gevonden worden in het fietspad richting De 
Weitjes. Bij de inrichting wordt contact opgenomen met de hulpdiensten.  

 
Gasunie 
De Gasunie geeft aan dat even buiten het plangebied twee gastransportleidingen liggen 
waarvan de invloedssfeer tot binnen het plangebied reikt.  
 
Uit nadere correspondentie blijkt dat het hier gaat om een 18 inch en een 36 inch leiding, 
beide met een druk van 66,2 BAR. Uit de circulaire VROM (1984) blijkt dat voor 
bovengenoemde leidingen toetsingsafstanden gelden van respectievelijk 60 en 115 meter. De 
Gasunie wijst nog op het feit dat het ministerie van VROM momenteel bezig is met 
vernieuwing van het externe veiligheidsbeleid rondom aardgasleidingen. Hier kunnen 
veiligheidsafstanden uit voortkomen die afwijken van de circulaire uit 1984. 
 
De Gasunie geeft in haar overlegreactie verder aan dat het plan voor haar geen aanleiding 
geeft tot het maken van opmerkingen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat zij geen 
problemen ziet in de locatie van de uitbreidingslocatie.  

Reactie gemeente 
De paragraaf ‘externe veiligheid’ wordt aangepast.  

 
Plaatselijk Belang Hoonhorst 
Het plan geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. 

Reactie gemeente 
Het bericht wordt ter kennisgeving aangenomen. 
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8   Bijlagen 
 

8.1  Oranjewoud BV (1995), Verkennend bodemonderzoek terrein Koelemansstraat 15 te 
Hoonhorst, projectnr. 15009-64873, juli 1995, Deventer; 

 
8.2  RAAP, Scholte-Lubberink, H. (2000), Plangebied De Koele te Hoonhorst, RAAP-

briefrapport nr 2000-685/MW, Brummen; 
 
8.3 Koops & Romeijn Grondmechanica (26 april 2007), Infiltratie advies, nr 07.0810H, 

Bennekom; 
 
8.4 Eelerwoude (27 maart 2007), Quickscan Flora- en faunawet De Koele II, 

projectnummer 2390, Goor;  
 

8.5  Bijlagen Onderzoek luchtkwaliteit De Koel/ Muldersveld; 
 

8.6 Reacties in het kader van vooroverleg ex artikel 10 Bro en inspraakreactie. 
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8.1   Verkennend bodemonderzoek Koelemansstraat 15 te Hoonhorst (Oranjewoud, 1995) 
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8.2   Archeologisch onderzoek plangebied De Koele te Hoonhorst (RAAP, 2000) 
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8.3   Infiltratie advies (Koops & Romeijn Grondmechanica, 26 april 2007) 
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8.4     Quickscan Flora- en faunawet De Koele II (Eelerwoude, 27 maart 2007)  



8.    Bijlagen 

 

Ontwerpbestemmingsplan Uitbreidingslocatie De Koele Hoonhorst  maart 2009         

8.5      Onderzoek luchtkwaliteit De Koele/ Muldersveld 
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8.6      Reacties in het kader van vooroverleg ex artikel 10 BRO en inspraakreactie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


