
Beschrijving van het project 
Op de locatie Westeinde/Veldweg is onlangs de monumentale molen van de Stichting Molen Massier 
gerenoveerd. Op deze locatie is ook het bedrijf van de heer A. Massier gevestigd. De heer Massier 
wordt geconfronteerd met een voortdurend capaciteitstekort van zijn bedrijf. De molen wordt een 
aantal dagen in de week opengesteld voor het publiek. Dit was ook een van de voorwaarden voor de 
restauratie van de molen. Onderin de molen is een klein verkooppunt gevestigd van molen- en 
streekproducten. Slechts kleine groepjes mogen onder begeleiding de molen in, de overige bezoekers 
worden eerst opgevangen in het bijgebouw. Dit vereist een kleine uitbreiding van de gebruiksfunctie, 
die in de voorschriften van het bestemmingsplan zal worden vastgelegd. Vóór de weidewinkel heeft 
het bedrijf van de heer Massier een “buitenopslag” van verschillende materialen. De Stichting Molen 
Massier wil op deze plaats vijf keer per jaar een “molenmarkt organiseren. De opbrengst is nodig voor 
de exploitatie van de molen. De Stichting Molen Massier heeft de buitenruimte nodig voor de 
molenmarkt en om in de parkeerbehoefte van de bezoekers te kunnen voorzien. Het bedrijf van de 
heer Massier heeft behoefte aan uitbreiding van de buitenopslag. Daarom zal de buitenopslag worden 
verplaatst naar de zuidzijde van het perceel. Ook zal er aan de zuidzijde extra parkeergelegenheid 
voor de bezoekers van de Stichting Molen Massier zijn. Er zal een elzensingel aangeplant worden 
zodat de geparkeerde auto’s aan het zicht ontrokken worden. Volgens nieuwe milieueisen moet de 
opslag van kunstmest en gecreosoteerd hout in een overdekte opslag plaatsvinden. Aan de zuidzijde 
van het perceel zal daarom ook een uitbreiding gerealiseerd worden, in de vorm van een overdekte 
opslag. In het bouwplan staat verbetering van de ruimtelijke kwaliteit voorop. Voor zowel de molen als 
het bedrijf heeft dat een meerwaarde. 
 

Beschrijving van de geldende planologische situatie (zie bijlage: plankaart en regels) 
Het plangebied is gelegen aan de Veldweg 15a te Dalfsen. Het perceel is kadastraal bekend als 
gemeente Dalfsen, sectie W, nummer 567 en is voorzien van de bestemmingen “woondoeleinden”, 
“bedrijfsdoeleinden” (aangeduid met “meelhandel” en “max. oppervlakte 700 m²”), “bijzondere 
doeleinden” (aangeduid met “monument” en “geen bedrijfswoning toegestaan”) en agrarisch 
cultuurgebied. Het plangebied grenst aan het perceel kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie 
W, nummer 566 waarop de monumentale molen “Molen Massier” is gevestigd. Het bestemmingsplan 
“Buitengebied Dalfsen” laat de gevraagde uitbreiding niet toe. 
 
Toetsing aan de milieuwetgeving  
De realisering van het project heeft geen nadelige gevolgen ten opzichte van de huidige situatie. Het 
bedrijf wordt als gevolg van nieuwe milieueisen gedwongen om kunstmest en gecreosoteerd hout 
overdekt op te slaan. Voor de bedrijfsactiviteiten zal een nieuwe vergunning op grond van de Wet 
milieubeheer worden aangevraagd.  

 
Externe veiligheid 
In de nabije omgeving van het plangebied is het LPG-tankstation Total Tankstation Westdal gevestigd 
aan Westeinde 92. In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) zijn afstanden opgenomen 
met betrekking tot de beoordeling van de externe veiligheid bij LPG-tankstations. De toetsing van de 
externe veiligheid vindt conform het BEVI plaats aan de hand van het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico. 
 

 

 



In de milieuvergunning is in voorschrift 8.1 de doorzet van LPG voor het tankstation aan Westeinde 92 
beperkt tot 500 m3 per jaar. Door deze beperking is gewaarborgd dat de grenswaarde voor het 
plaatsgebonden risico niet wordt overschreden. Mede in verband met de mogelijke ontwikkelingen bij 
Molen Massier is in opdracht van de gemeente door Save een risicoanalyse uitgevoerd. Uit het 
onderzoek is gebleken dat, indien de doorzet niet meer als 500 m3 bedraagt, de oriënterende waarde 
niet wordt overschreden en er conform het LPG-convenant word voldaan aan het groepsrisico. Het 
onderzoek van Save is als bijlage bijgevoegd. 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
De gerestaureerde molen heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit. De aanwezige bedrijfsgebouwen doen 
afbreuk aan de kwaliteit van de molen. Met deze mutatie wordt beoogt om zowel het bedrijf als het 
monument op te waarderen. Hiervoor is advies gevraagd aan de ervenconsulent van Het Oversticht. 
 
De aanplant van een elzensingel en de aanleg van een sloot draagt bij aan het herstel van de 
landschappelijke karakteristiek en zorgt voor inpassing van de uitbreiding. De weide aan de overzijde 
wordt niet belast en het molenerf blijft vrij van obstakels. In het grondoppervlak wordt in de bestrating 
op een subtiele wijze de verschillende gebruiksruimtes gedefinieerd. Het advies van de 
ervenconsulent is als bijlage bijgevoegd. 
 
Waterhuishouding 
Op de locatie (Veldweg) wordt een deel agrarische bestemming omgezet in bestemming 
bedrijfsdoeleinden. Daarnaast vindt er een uitbreiding plaats van bedrijfsgebouwen met ca.1340 m2 
Omdat op de locatie van de nieuwe bebouwing nu ook deels verhard is, neemt de totale hoeveelheid 
verhard oppervlak minder toe. De effectieve toename van het verhard oppervlak is circa 1000 m2. 
 
Binnen het plangebied zal het schone hemelwater worden gescheiden van rioolwater. Hemelwater 
wordt daarbij op eigen terrein geborgen (bergingseis 25 mm) en daarna geïnfiltreerd in de bodem. 
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. 
In het kader van de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer zal dit aspect (lozing van 
water) afzonderlijk worden beoordeeld. 
 
Archeologie 
Op basis van bureauonderzoek, de gemeentelijke verwachtingenkaart en de archeologische 
monumentenkaart van de provincie Overijssel kan worden aangenomen dat er geen archeologische 
resten in het plangebied worden aangetroffen. 
 
Flora en fauna 
De gevolgen voor flora en fauna worden momenteel onderzocht. Het onderzoeksrapport zal bij het 
projectbesluit worden gevoegd. Met eventuele negatieve gevolgen zal rekening worden gehouden. 
De verwachting is dat de beoogde bouw geen gevolgen heeft voor flora en fauna. 
 
Bodemonderzoek 
De herinrichting/uitbreiding van het bedrijf heeft geen nadelige gevolgen voor de bodem. Bovendien 
zal het bedrijf moeten voldoen aan de eisen die gelden voor bodembescherming zoals die 
voortvloeien uit de Wet milieubeheer. 
 
Geluid/luchtkwaliteit 
De herinrichting/uitbreiding van het bedrijf leidt niet tot meer verkeersbewegingen. Bovendien zal het 
bedrijf moeten voldoen aan de geluidsvoorschriften zoals die voortvloeien uit de Wet milieubeheer. 
 
Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Uit de ontwikkelingsovereenkomst die door gemeente en ontwikkelaar is ondertekend blijkt dat het 
project economisch haalbaar is. 



 
Provinciaal beleid 
In het kader van het nieuwe provinciaal beleid, waarbij het accent op ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid ligt, is er onderzoek gedaan naar de inpassing van het plan. Er zijn gesprekken 
gevoerd met het bedrijf van de heer A. Massier en de stichting Molen Massier. Ook heeft de 
ervenconsulent van Het Oversticht een advies uitgebracht. 
 

Ontwerp-provinciale milieuverordening  
 
Artikel 2.1.4. 
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in andere dan stedelijke ontwikkelingen die een extra 
ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen op de groene omgeving wanneer is aangetoond: 

- Dat een (her)benutting van bestaande bebouwing in de groene omgeving in redelijkheid 
niet mogelijk is; 

- De mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal wordt 
benut. 

Artikel 2.1.5. 
1. In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe 

ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdraagt aan het versterken van 
de ruimtelijke kwaliteit conform de geldende gebiedskenmerken. 

2. In het kader van toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze 
toepassing is gegeven aan de vier-lagen-benadering die in de Omgevingsvisie Overijssel 
2009 is neergelegd en op welke wijze de Catalogus Gebiedskenmerken is gebruikt bij de 
ruimtelijke inpassing. 

3. etc. 
 
Ambitie  
Volgens de Catalogus gebiedskenmerken, die bij de Omgevingsvisie Overijssel 2009 hoort, behoort 
bij het (veenkoloniale) gebied de volgende ambitie: 
De ambitie is de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de veenkoloniale landschappen 
te versterken. De opgave is aan de grote maat, de vergezichten en de schoonheid van de moderne 
landbouw, nieuwe, op leefbaarheid en economische veerkracht gerichte ontwikkelingen te koppelen. 
Daarmee kan tevens het contrast tussen de grote open ruimtes en verdichte zones worden versterkt. 
Ruimtelijke aanknopingspunten hiervoor zijn ondermeer de relicten van de hoogveen, de formele 
kanalen, de wijkenstructuur met mooie bruggen, royale laanbeplantingen en daaraan soms 
landgoedachtige buitens, villa’s en herenboerderijen. 
Aandacht voor bijzondere architectuur en vormgeving van nieuwe bruggen en kunstwerken geven 
vorm aan de identiteit van het gebied. 
 
De Westeinde ligt in dit gebied als een “wegdorp”. 
 
Norm: 
Het veenkoloniaal landschap dient een beschermende bestemming te krijgen gericht op de 
instandhouding van de grote open ruimtes en de vergezichten en het contrast tussen deze ruimtes en 
bestaande verdichte zones. 
 
Richting: 
Ontwikkelingen passen onder andere in het behoud en het versterken van de linten door het 
landschap en de instandhouding van de open ruimtes. 
 
Inspiratie: 
Ruimte voor grootschalige akkerbouw en (melk)veehouderij met respect voor de verkavelingstructuur. 
Beplantingstructuur in linten en op de erven verstevigen. 
De heer Massier heeft een bouwplan opgesteld dat voldoet aan de uitgangspunten die de 
ervenconsulent heeft geformuleerd. Het voldoet ook aan de concept-gebiedskenmerken van de 
provincie Overijssel. 
Het bouwplan respecteert de bestaande verkavelingstructuur. Bovendien voorkomt het een 
verrommeling van het erf, zowel aan de noordkant als aan de zuidzijde. Aan de westzijde wordt de 
kwaliteit van de gebouwen sterk verbeterd en vindt er een landschappelijke inpassing plaats 


