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 status: B      
 


Agendapunt: 7 
Onderwerp: Vaststelling 1e herziening bestemmingsplan Polhaar Oost 1982, de Schakel 
  
Commissie: 04-10-2010, nr. 4 
Raadsvoorstel: 08-09-2010, nr. 131 
  
Portefeuillehouder : dhr. N.L. Agricola 
Beleidsterrein: Ruimtelijke ordening 
Programma: 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
  
Ter inzage (o.m.) : - 1


e
 Herziening bestemmingsplan Polhaar Oost 1982, de Schakel, de ingediende 


zienswijzen, Nota van Zienswijzen 
  
Informant: E. Vugteveen 


E. e.vugteveen@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 82 33 


 


 
Voorstel:


1) Akkoord te gaan met de Nota van Zienswijzen; 
2) De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding de bestemmingsplanherziening aan te passen; 
3) De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren; 
4) De 1


e
 herziening van het bestemmingsplan Polhaar Oost, de Schakel vast te stellen.  


 
 
Inleiding:
Het ontwerp van de 1


e
 herziening bestemmingsplan Polhaar Oost 1982, de Schakel heeft van 14 juli 2010 


tot en met 24 augustus 2010 ter visie gelegen. Deze herziening heeft betrekking op het bouwen van een 
nieuwe school (gedeeltelijk in twee bouwlagen) voor CBS De Schakel en Het Kleine Veer, het realiseren 
van een speelveld en een drietal woningen op het perceel Brethouwerstraat 2-4 in Dalfsen. Gedurende 
genoemde termijn kon een ieder (schriftelijk of mondeling) zienswijzen kenbaar maken bij de 
gemeenteraad.  
 
Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpplan zijn vijf zienswijzen ingediend. Deze zijn 
verwerkt in de Nota van zienswijzen.   
De punten waar het om draait zijn:  
-geen hoogbouw nieuwe school; 
-extra parkeren maken; 
-extra groen aanleggen; 
-geen woningen bouwen aan de oostzijde van het perceel.  
 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Het PCO schoolbestuur en de gemeente hebben afspraken gemaakt over het realiseren van een nieuwe 
fusieschool voor CBS Het Kleine Veer en CBS De Schakel, het aanleggen van een speelveld en het 
realiseren van woningbouw op het perceel van CBS De Schakel Brethouwerstraat 2-4 in Dalfsen. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen partijen. De gemeenteraad is akkoord gegaan met 
deze overeenkomst. Op basis van deze overeenkomst is er een stedenbouwkundige visie gemaakt voor 
het betreffende perceel. Op 28 september 2009 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie voor 







 
 
 


  


 
   


 


de invulling van het perceel vastgesteld. In deze stedenbouwkundige visie is (na een amendement) 
vastgelegd dat de invulling er als volgt uitziet: 
-aan de westzijde van het perceel een nieuwe school op minimaal 3.000 m²; 
-aan de oostzijde van het perceel woningbouw op maximaal 2.200 m²; 
-tussen de nieuwe school en de woningbouw een speelveld voor de school en de buurt op minimaal  
 800 m². 
 
Alternatieven:
Naar aanleiding van overleggen met een vertegenwoordiging van de omwonenden is de invulling van het 
perceel nog enigszins aangepast. Het aantal woningen is terug gebracht naar drie op een perceel grond 
van circa 1.500 m². Daardoor wordt het speelveld groter (ook circa 1.500 m²). Dit is vertaald in de 
aangepaste verbeelding (plankaart) behorende bij de bestemmingsplanherziening.   
 
 
Financieel kader:
Het PCO schoolbestuur en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt in een overeenkomst. 
 
Communicatie:
Reclamanten worden geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad.  
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 
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De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.14 september 2010, nummer 131; 
 
overwegende dat er een overeenkomst is gesloten met het PCO bestuur van de basisscholen CBS Het 
Kleine Veer en CBS De Schakel over de vervanging van het schoolgebouw van CBS De Schakel door 
nieuwbouw en de indeling van de rest van het perceel Brethouwerstraat 2-4 in Dalfsen; 
 
gelet op de stedenbouwkundige visie met bijbehorende tekening die daarvoor is opgesteld en die is 
vastgesteld door de gemeenteraad op 28 september 2009; 
 
dat op overwegende van deze stedenbouwkundige visie de 1


e
 herziening van het bestemmingsplan 


Polhaar Oost 1982, de Schakel is opgesteld; 
 
dat het ontwerp van deze planherziening van 14 juli 2010 tot en met 24 augustus 2010 voor een ieder ter 
inzage heeft gelegen; 
 
dat gedurende de termijn van ter inzage legging de mogelijkheid bestond om een zienswijze in te dienen bij 
de gemeenteraad; 
 
dat vijf reclamanten een zienswijze hebben ingediend; 
 
dat deze zienswijzen tijdig zijn ingediend en derhalve ontvankelijk zijn; 
 
dat er een Nota van Zienswijzen is opgesteld naar aanleiding van de ingediende zienswijzen; 
 
 
 b e s l u i t : 
 
 


1) Akkoord te gaan met de Nota van Zienswijzen; 
2) Dat de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven het ontwerp van de 


bestemmingsplanherziening aan te passen; 
3) De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren; 
4) De 1


e
 herziening van het bestemmingsplan Polhaar Oost 1982, de Schakel vast te stellen; 


5) Het geometrische bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.PolhOosthz1-vs01 met de bijbehorende bestanden, waarbij voor het projectgebied 
van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan 
de GBKN versie van 6 juli 2010, vaststellen; 


6) Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 18 oktober 2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
W.P.M. Urlings             H. Keizer  





