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1. Inleiding 

 

 1.1 Algemeen 

 
Het concept landschapsontwikkelingsplan (LOP) Dalfsen heeft van 18 november tot en met 29 
december 2009 ter inzage gelegen op het gemeentehuis in Dalfsen en op de servicepunten in 
Nieuwleusen en Lemelerveld.  
In deze periode van 6 weken konden inspraakreacties worden ingediend. Er is in deze periode 
één inspraakreactie ingediend. 
 
Op 18 november 2009 zijn ook de relevante overlegpartners geïnformeerd het conceptplan LOP. 
 
In hoofdstuk 2 is de inspraakreactie samengevat en van een reactie van de zijde van de gemeente 
voorzien. Daarbij is aangegeven of de reactie wel of niet tot een wijziging in het LOP heeft geleid. 
 
In hoofdstuk 3 worden de overlegreacties samengevat weergegeven en van een reactie van de 
zijde van de gemeente voorzien. Daarbij is aangegeven of de reactie wel of niet tot een wijziging 
in het landschapsontwikkelingsplan heeft geleid. 
 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op een aantal ambtshalve aanpassingen. 



2. Inspraak 

 

 2.1 A. Spijker, Meeleweg 71, 7711 EK  NIEUWLEUSEN 

Samenvatting inspraakreactie 1a: 

Gebied 1 veenontginningen wordt gesproken over een oud landschapselement: slagenlandschap met 
elzen, dit is niet het geval. Voor de verkaveling in de jaren ’50 was de structuur anders en lagen 
percelen oost-west met een noord-zuid toegangspad en er was geen houtopstand (elzensingels) 
langs de percelen. Gezien de huidige agrarische bestemming en functie is ontwikkeling van slagen en 
andere landschapselementen ongewenst. 
Aan de houtopstanden die de laatste jaren zijn aangeplant kunnen geen rechten worden ontleend. 

Reactie gemeente 1a: 

Op de historische kaart van 1884 (herzien tot 1908) is duidelijk het slagenlandschap te herkennen 
met Noord Zuid gerichte percelen. Een uitzondering hierop is het gebied de Grift, dit behoort qua 
landschapstype bij de Staphorster Esch. Dit gedeelte is echter zo klein dat hier geen apart 
landschapstype voor wordt onderscheiden. In de visie en op de kaart “selectief ontwikkelen” is de Grift 
qua maatregel “het versterken landschappelijke structuur met houtsingels, erf- en 
kavelgrensbeplanting” ook niet aangegeven/opgenomen.  
Het LOP geeft alleen advies m.b.t. inrichting van een gebied en geeft de (co)financieringsmogelijk-
heden aan. Grondeigenaren kunnen op vrijwillige basis meedoen.  
Het LOP is geen beleid waaraan rechten kunnen worden ontleend. Het geeft de beleidsrichting aan 
die de gemeente voorstaat. Daarbij is er geen sprake van een verandering van bestemming of functie. 

Samenvatting inspraakreactie 1b: 

De huidige ligging is ontstaan door de lintbebouwing en bijbehorende bedrijfsomvang bij de ontginning 
van dit gebied, de vele greppels dienen voor ontwatering van dit gebied en is noodzakelijk voor een 
goed landbouwkundig gebruik. De goede ontwatering van dit gebied is van groot belang en dient 
gehandhaafd en verbeterd te worden. Bij nieuwe ontwikkelingen en particulier initiatief dient hiermee 
rekening gehouden te worden i.v.m. afstervende vegetatie. 

Reactie gemeente 1b: 

De ontwatering van percelen is een verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf. De zorg voor de 
gecontroleerde afvoer van overtollig hemelwater in het landelijk gebied, ligt bij het waterschap. Het 
waterschap stuurt daarbij op een gewenst grondwater en oppervlaktewaterregime (GGOR) die mede 
afhankelijk is van de functie van een gebied. Bovendien staat hierover in het LOP niets vermeld. 

Samenvatting inspraakreactie 1c: 

Greppels en watergangen dienen machinaal reinigbaar gehouden te worden met een daarvoor goede 
bereikbaarheid met breedspoormachines, hiervoor dient u zorg te dragen. 

Reactie gemeente 1c: 

Het onderhoud van watergangen is geregeld in de Keur van het waterschap. Waar de gemeente 
overgaat tot het versterken van singels langs watergangen, gebeurt dit in overleg met het waterschap. 
Daarbij zal er uiteraard ook aandacht zijn voor de juiste uitvoering van het onderhoud van de 
watergang. 
 
Het LOP wordt naar aanleiding van bovengenoemde onderdelen van de inspraakreactie niet 
aangepast. 
 

Samenvatting inspraakreactie 2: 

Bij kavelgrensbeplanting dient rekening gehouden te worden met schaduwwerking op naburige 
percelen. 



Reactie gemeente 2: 

Kavelgrensbeplanting wordt zoveel mogelijk in overleg geplaatst. Grondeigenaren kunnen op 
vrijwillige basis meedoen en natuurlijk is hierbij het burgerrecht van toepassing. 
Kavelgrensbeplanting heeft ook een positieve werking, in de zomer geeft deze beplanting ondermeer 
schaduw voor het vee.  
 
Het LOP wordt naar aanleiding van bovengenoemde onderdelen van de inspraakreactie niet 
aangepast. 
 

Samenvatting inspraakreactie 3: 

Extensief oeverbeheer is ongewenst in een gebied met agrarische bestemming en is tevens strijdig 
met deze bestemming. Het geeft verruiging en onkruiddruk in en op agrarische gronden waardoor een 
hoger middelgebruik van gewasbescherming ontstaat. Tevens dreigt verarming van de bodem 
waardoor het regulerend vermogen van de grond verminderd. Hierdoor komt er een hoger 
stoffenbelasting in de waterloop, waarvoor wij (landbouwers) niet verantwoordelijk gehouden kunnen 
worden. Eén en ander kan alleen op vrijwillige basis geschieden met in acht neming van 
bovengenoemde zaken en dient ten aller tijden ondergeschikt te zijn aan agrarische bestemming en 
plannen. 

Reactie gemeente 3: 

Extensief oeverbeheer is niet strijdig met het huidige bestemmingsplan. Oeverbeheer is in eerste 
plaats noodzakelijk vanuit de functie van de watergang. De wijze waarop dit beheer uitgevoerd wordt 
valt onder de bevoegdheden van het waterschap. Aanvullend aan dit beleid kan een gemeente vanuit 
landschappelijke waarden een streefbeeld vastleggen. Dit behoeft niet overeen te komen met de 
huidige plaatselijke toestand.  
 
Het LOP wordt naar aanleiding van bovengenoemde onderdelen van de inspraakreactie niet 
aangepast. 

 

Samenvatting inspraakreactie 4: 

Hoe denkt u deze plannen te bestemmen? 

Reactie gemeente 4: 

De bestemming wordt met het LOP niet gewijzigd, ook het hoofdgebruik blijft gelijk Er is geen sprake 
van natuurontwikkeling, alleen van versterken van het landschap. 
 
Het LOP wordt naar aanleiding van bovengenoemde onderdelen van de inspraakreactie niet 
aangepast. 
 

Samenvatting inspraakreactie 5: 

Wordt de waardevermindering van agrarische naar natuurbestemming vergoed? Hoe hoog is deze 
vergoeding? 

Reactie gemeente 5: 

Er is bij het LOP geen sprake van wijzigingen in de bestemming. Planschade door bestemmings-
wijziging is daarmee niet aan de orde. Het LOP is een toetsingskader, geen juridisch kader. 
 
Het LOP wordt naar aanleiding van bovengenoemde onderdelen van de inspraakreactie niet 
aangepast. 
 

Samenvatting inspraakreactie 6: 

Hoe denkt u het onderhoud van deze plannen, houtwallen, natuurlijke oevers, groenvoorzieningen 
vorm te geven? 



Reactie gemeente 6: 

De aanleg en het onderhoud van landschapelementen wordt, via de Groene en Blauwe Diensten en/of 
andere subsidieregelingenin een overeenkomst geregeld. Hierin wordt ook het onderhoud voor de 
aankomende 20 jaar vast-gelegd. 
 
Het LOP wordt naar aanleiding van bovengenoemde onderdelen van de inspraakreactie niet 
aangepast. 
 

Samenvatting inspraakreactie 7: 

Wat is de invloed op het peilbeheer(water)? 

Reactie gemeente 7: 

Het LOP heeft geen directe invloed op de aanwezige oppervlaktewaterpeilen in het gebied. Het 
peilbeheer is een verantwoordelijkheid van het waterschap.  
 
Het LOP wordt naar aanleiding van bovengenoemde onderdelen van de inspraakreactie niet 
aangepast. 

 

Samenvatting inspraakreactie 8: 

Wat is het gewenste peilbeheer oppervlakte water? 

Reactie gemeente 8: 

Het waterschap stelt de peilen vast op basis van de door het waterschap gehanteerde 
uitgangspunten. De functie van een gebied is daarbij een belangrijk aspect. 
 
Het LOP wordt naar aanleiding van bovengenoemde onderdelen van de inspraakreactie niet 
aangepast. 
 

Samenvatting inspraakreactie 9 en 10: 

Wat is een waterloop? Hoe ver strekt dit zich uit? 
Welke gronden behoren daartoe? Wat is hun bestemming? 

Reactie gemeente 9 en 10: 

Voor de juridische afbakening van een watergang verwijzen we graag naar de nieuwe Waterwet, of 
anders naar het waterschap Groot Salland. 
Watergangen worden niet als afzonderlijke bestemming opgenomen (Leonie !?). Uitzonderingen 
hierop zijn waterkeringen en grote wateren (zoals bijvoorbeeld de Vecht). 

  
Het LOP wordt naar aanleiding van bovengenoemde onderdelen van de inspraakreactie niet 
aangepast. 

 

Samenvatting inspraakreactie 11: 

Hoe denkt u over groenstroken langs de bebouwingslinten? 

Reactie gemeente 11: 

Dit is voorgesteld in het LOP. 
 

Het LOP wordt naar aanleiding van bovengenoemde onderdelen van de inspraakreactie niet 
aangepast. 

 

Samenvatting inspraakreactie 12 en 13: 

Is het mogelijk een bungalowpark te realiseren in een slagenlandschap? Wat zijn de voorwaarden? 



Bent u bereidt dit positief te bestemmen? 

Reactie gemeente 12 en 13: 

Het LOP is een toetsingskader, geen juridisch kader.  
De mogelijkheid om een bungalowpark te realiseren in een slagenlandschap wordt niet geregeld in 
een LOP maar in een bestemmingsplan. De plattelandsvisie geeft aan dat de Meele, het Oosterveen 
en het Ruitenveen niet geschikt zijn om nieuwe functies te ontwikkelen op nieuwe locaties.  
Met het LOP kunnen dus geen bestemmingen gewijzigd worden. 

 
Het LOP wordt naar aanleiding van bovengenoemde onderdelen van de inspraakreactie niet 
aangepast. 

 
 

 
   



3. Overleg 

 

 

3.1.  Het Oversticht 

Samenvatting overlegreactie: 

De gemeente heeft een archeologische beleidskaart. Geadviseerd wordt de kaart, indien mogelijk, op 
te nemen in de bijlage van het LOP. 
Reactie gemeente: 
De archeologische beleidskaart wordt in de bijlage opgenomen. 
 

3.2.  Waterschap Groot Salland 

Samenvatting overlegreactie: 

De kaart KRW waterlichamen geeft duidelijk weer over welke watergangen het gaat binnen de 
gemeente Dalfsen. Geadviseerd wordt om deze kaart toe te voegen in het LOP.   
Reactie gemeente: 
De KRW waterlichamen kaart wordt aan bijlage 2 toegevoegd. 
 
 
 

4. Ambtshalve aanpassingen 

 

4.1.  Ontbrekende monumenten aanvullen bij de deelgebieden 

Samenvatting overlegreactie: 

Bij een aantal deelgebieden ontbreken nog monumenten van de rijks- en gemeentelijke 
monumentenlijst. Deze monumenten nog in het definitieve LOP opnemen.  
 
 
 


