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 Naar aanleiding van een gesprek met een ambtenaar van de Gemeente Dalf
 houderijbedrijf aan de Hessenweg 45 te Dalfsen niet betrokken is bij een ondeloek en ook niet als zodanig in
 vee
 I beeld is bij de gemeente m.b.t. de wijziging bestemmingsplan Rosengaardeweg. Hoe kan dit, ik zou hier graag
 antwoord op willen hebben en ook dat er verder rekening wordt gehouden met mijn bedrijf in opbouw (dit heb ik met
 vaststellen bestemmingsplan mondeling toegelicht aan de raad en mijn zienswijze was ook gegrond verklaard).
 Binnenkort kunt u van mij een aanvraag veranderen bestemmingsplan agrarisch 3 naar 2 ve|achten, volgens
 bestemmingsplan kan dit volgens verkorte procedure.
 i
 Met belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet.
 Bij voorbaat dank.
 Met vriendelijke groet,
 E.J.W. Bekedam
 Hessenweg 45
 7722 PJ Dalfsen
 Bijlage: zienswijze bestemmingsplan
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 ke œtwluelfng tot een re- agranich |rfx'
 toegekend.
 De zienswlze is ongegrond.
 eep ag||h boqwperœel kan Wo4ep
 Consmu|li| voor het plan
 De zienswijze Ieid niet tot aanpassing van hêt bestemmipgsplan.
 ed j u jysseuejo.
 3. W.J. Smidt namens Arch|logische Werkgem|nschap voor N er en
 Vechtstr-k), Wa Kas|nje'laan 3, 7721 ET Dalfsen
 Samenva|nn zienswize .
 De Archeologische Werkg||nschap is van mening dat behoeaam moet worden omgegaan
 met de arch|logische waarden van essen. Wanneer bepaalde ingrep|n toch noodzakelijk zijn
 moet daar arch|eisch onderzoek aan vooraf gaan. Indien de potentiële archeologische
 waarden van gebieden onvoldœnde worden beschermd wordt bezwaar gemaakt yegen het
 bestemmingsplan. Het gaat daarbij om de volgende gebieden: Ankummer es, Gemer es,
 Welsummer es, Oud Leusener es, Holt es, Lenther en Achter es, Emmer es, Millinger es,
 Rechterense es, Hessumer es en Oosterdalfsener es.
 Ove||lbçwn nemeente
 Ter besche|ing van bepaalde gebieden is de dubbelbestemming 'amheologisch Waar-
 devol terrein| in het bestemmlbgsplan opgenomen. Een klein deel Van de genoemde ge-
 bieden is als zodanig bestemd. Voor wal betreft het toekennen van de dub|l#q|temming
 is uitgegaan van de informatie van het R||instituut voor Ou4heidkundig B|emonder-
 . u- . zoek (ROB)- 0p basis van de neqevens van het ROB is 4|41 p|heolWische Teldingsge-
 ù à devol tèrteih'' toeùeiend. In àeze ge-
 bieden de dub|lbestemmlbg àrcheöloglàch w ar
 bieden wordt gestreefd naar het behoud van archeol|ische sporen in 4e tWnm. Voot
 adiv|eiten die deze a|heolçgische sporen kunnen aantpsten is in je Voçnchlmen de
 vereiste van een aanlegvergùnning opgenomen. Voor de andete gebieden |aaf de aan-
 wezigheid van archeolog|che sporen wellicht kan worden ve|acht, de zogenaamde at-
 tentiegebieden, Ià geen regeling in het bestemmingsplan Opgenomen. Gelet Op de çmdui-
 dellkheid over de al dan niet aanwezl|e oudheidkundiùe Waarden en de Wâal'de Van
 eventuele vondsten als zodanig. is het niet wensellk de bestemmingsregeling daarop af te
 stemmen. De a|entiegebieden zijn wel opgenomen Op atbeelding 3 Van de to|lichting Op
 het bestemmingsplan. Deze afbeelding heeit een Slfnaalfunctie. WaWeef ef in de bé-
 Veffende gebieden grondWerkzaamheden (anders dan de normale exploitatieWe|aam-
 heden) plaats Vinden WaaNoor Op andere gfonden een (aanleg-lvergunning noodzakellk
 iS, Zal de ROB hlerop Wofden geaRendeefd. Er bestaat dan de mogelkkheid Om Oudheid-
 klmdlfe waamemingen te doen.
 De ZiensWlze is Ongegfçmd.
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 Consequenties voor het plan
 De zienswijze Ieidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
 4. à.J.w. Bekedam, Hessenweg 45, 7722 PJ Dalfsep
 .(
 Samenva|inq zienswiize
 Er wordt bezwaar aangetekend tegen de toegekende woonbestemming aan het perceel Hes-
 senweg 45. De agrarische bestemming zou gehandhaafd moeten worden. Er vinden agrarische
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 is de bedoeling deze acWRèRen'. ddor de àahkoop Van land, te Zijner
 activ|eiten plaats en het
 tijd uit te breiden. Een Iandbouwenquêtefo|ulier is als bijlage toegevoegd.
 Ove|eqinqen clemeen-te
 Iier bllkf dat et spmke is van d| 30 s|. 17*ze |dfWomvang is
 Uit het enquêtefo|u
 leghennen. Met deze omèàng wordt Voldaan aan één
 vooral gebaseerd op jongvee en
 de toekenning van een agrarisch |uwperceel is gebaseerd.
 van de voo-aarden waarop
 ie moet vooralsnog als gering worden beschouWd. Daaraan dient te
 De agranàche product
 d dat reclamant een Iand|uwkundige Wl*iding heèît eh V*memens
 worden toegevoeg
 tot een verdere uitbreiding i.c. de bouw van een stal te komen.
 is om op redelilke termlln
 Gelet op een en ander moet het fedel|k Wofden geacht dat een agrarisch bouwpetceel
 bouwmogellkhedeh worden gebodèn tot een Omvang èan 0,25
 wordt toegekend lèl casu
 hectare.
 De Zens|z/ îs gegrond.
 Consequenties voor het plan
 het bestemmingsplàn, in dië Zn dat een agrarisch bouw-
 De zienswijze Ieid tot aanpassing van
 perceel wordt toegekend.
 .u
 5 Q Beltman, Kœlmansstraat 89,.7722 LW Dalfsen
 Samenva|inq Zenswize
 Beàwaar wordt gemaakt tegen
 de aanduiding machineverhuur en -verkoop| van de bestem-
 | De verhuur en verkoop vah machines brengt nàmelijk ook reparaties
 mihg Yoondoeleinden .
 ht wprdt de betre|ende aanduiding met reparatie uit te breiden.
 met zich mee. Verzoc
 Ove-enènen n|meénte
 hélving staat omschreven heeft de aânduiding kmaèhînever-
 Znals in de doeleindenomsc
 * betrekking op de uitoefening van het machineve|uur- en -verkoWbe-
 huur en -verkoop
 die onderdeel uitmAken van de uitoefening van e*n der-
 drlf. Reparatiewe|aamheden,
 dtr meer toegestaan. Er bestaat evenwel geen bezwaar te-
 geléjke bedrkfsvoering zkn zon
 en om voor alle duidellkheid ook de reparatieactiviteiten te benoemert.
 g
 De zienswllze is gegrond.
 Consequenties voor het pl-an
 ot aanpàssing Van het |treffende voorschri| en de verkla-
 De zienswijze leidt op dit Onderdeel t
 ring.
 Dedem, eoppenallee 6, A22 KX Dalfèen
 6. A.QD. Berghuis, Barones van
 Szmenvaxino Zienswiize
 kheid te behouden Om de bestaande woning (Poppenallee 6) met IO|A
 Verzocht Wordt de mogelij
 uit te breiden.
 Ove-|innen nemeente
 Iaimde vergroting Van 10% berust Op de mogellkheden,
 Verondersteld wordt dat de gec
 de bestemmingsplan op baslY van het daarin opgenomen Ob*Naf1#S-
 die het voorgaan
 Id kan worden dat sedert het onherroepelijk worden Van het
 recht (15%) bood. Vastgeste
 Ian in 1977 tot heden geen gebruik is gemaakt van die bepaling. Dienaan-
 voorgaande p
 n dat een vergroting met 10% geen noodzaak is
 gaande mag dan ook worden aangenome
 fort. Daamaast kan worden opgèmerkt dat in de Provindale
 voor een eigentlds wooncom


