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Onderwerp: Vaststelling structuurvisie kernen/bedrijventerreinvisie 
  
Commissie: 13-09-2010, nr. 10 
Raadsvoorstel: 20-07-2010, nr. 100 
  
Portefeuillehouder : dhr. E. Goldsteen 
Beleidsterrein: Ruimtelijke ordening 
Programma: 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
  
Ter inzage (o.m.) : - Ontwerp structuurvisie (incl. de bedrijventerreinvisie) 


 link naar www.ruimtelijkeplannen.nl 
- zienswijzen 


  
Informant: H. Lammertsen                                 E. Vugteveen 


E. h.lammertsen@dalfsen.nl           e.vugteveen@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 82 35                           48 82 33 


 


 
Voorstel:


1. in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en Kennisgeving; 
2. de Structuurvisie kernen (inclusief de bedrijventerreinvisie) gemeente Dalfsen vast te stellen


  
Inleiding:
Voor u ligt ter vaststelling het ontwerp van de Structuurvisie van de kernen van de gemeente Dalfsen.  
Deze structuurvisie voorziet in:  


1. het actualiseren van de diverse structuurplannen voor de kernen en een ruimtelijke uitwerking van 
de toekomstvisie “Bij uitstek Dalfsen, Missie / Visie gemeente Dalfsen 2020”; 


2. het voldoen aan een opdracht vanuit rijks- en provinciaal beleid (Wet ruimtelijke ordening en de 
Omgevingsverordening Overijssel); 


3. het creëren van een ruimtelijke instrument om de gevestigde verplichtingen volgens de Wet 
voorkeursrecht gemeenten te kunnen bestendigen. 


De voorbereidingen voor een structuurvisie voor het gehele buitengebied zijn inmiddels opgestart. 
Deze structuurvisie zal u in 2011 ter vaststelling worden aangeboden. 
 


Beleidskader en rol gemeente:
Volgens artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad ten behoeve van een goede ruimtelijke 
ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies vast. De structuurvisie 
bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het 
door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de raad 
zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken.  
De voorliggende structuurvisie is bovendien de vertaling van het ruimtelijk beleid van de provincie 
Overijssel zoals dat in de Omgevingsvisie Overijssel is vastgesteld. Met de dragende thema’s in het 
provinciaal beleid, namelijk “ruimtelijke kwaliteit” en “duurzaamheid” is rekening gehouden. 
De ontwerp-structuurvisie die voor ligt is het resultaat van een interactief beleidsproces, waarbij 
verschillende partijen zijn betrokken: 


-  stedenbouwkundige en de vakafdeling ruimtelijke ordening (coördinatie);  
- de verschillende vakafdelingen/disciplines (klankbordgroep); 
- College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad (door middel van een tweetal 


bijeenkomsten (oriënterend, richtinggevend); 







 
 
 


  


 
   


 


- Provincie Overijssel (pilot); 
- Verschillende belanghebbenden (Plaatselijke Belangen en andere organisaties). 


 
In de nieuwe Structuurvisie voor de kernen worden ruimtelijke plannen voor de toekomst ontvouwd. Dat 
gebeurt in het bijzonder voor woningbouw en bedrijventerreinen, maar ook voor recreatie en toerisme. 
De Structuurvisie heeft een looptijd van 10 jaar en zal de komende jaren de basis vormen voor 
bestemmingsplannen die de gemeente maakt, maar ook voor investeringsbeslissingen, bijvoorbeeld op het 
gebied van bouwen en wonen. Omdat ruimtelijke ontwikkelingen zich niet beperken tot een periode van 10 
jaar, is ook gekozen voor een doorkijk tot 2025. 
 
Aan inspraak en communicatie is veel aandacht besteed. In elke kern is een inloopavond gehouden. 
Tijdens die avond stond de betreffende kern centraal. In Hoonhorst is bovendien een extra informatieavond 
gehouden met het oog op de ontwikkeling van de noordrand. Door de stedenbouwkundige is een 
afzonderlijk onderzoeksrapport opgesteld over de versterking van de beeld- en landschappelijke kwaliteit 
van dit gebied, in combinatie met de mogelijkheid extensieve bebouwing te realiseren. 
  
Het ontwerp van de Structuurvisie lag met ingang van 14 april 2010 tot en met  25 mei 2010 ter inzage in 
het gemeentehuis van Dalfsen, het servicepunt in Lemelerveld en het servicepunt in Nieuwleusen.  
De ontwerp structuurvisie was ook in te zien via de gemeentelijke website www.dalfsen.nl en/of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden waren beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl. 
 
De ingediende zienswijzen zijn opgenomen en uitgewerkt in de bijgevoegde Nota van Zienswijzen en 
Kennisgeving.  
 
 
Alternatieven:
In de bijlagen 3 t/m 5 is een ruimtelijke afweging gemaakt voor de uitbreidingsrichting van Dalfsen, 
Lemelerveld en Nieuwleusen. In bijlage 6 worden de (ruimtelijke) elementen benoemd die de ruimtelijke 
richting beïnvloeden. 
In bijlage 2 is per kern de behoefte aan woningen berekend aan de hand van prestatieafspraken, 
demografische ontwikkelingen en het woningbouwprogramma). In de bedrijventerreinvisie is dit gebeurd 
voor de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen. 
Aan de hand van de uitkomsten is vervolgens per kern aangegeven hoeveel en waar er ruimte moet 
worden geclaimd voor toekomstige uitbreiding van “wonen” (uitbreiding en inbreiding) en “werken”. 
De ruimtelijke zwaartepunten per kern waren in de toekomstvisie “Bij uitstek Dalfsen, Missie / Visie 
gemeente Dalfsen 2020” al bepaald. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een weloverwogen ruimtelijke keuze voor de functies “wonen”, “werken” en 
“recreatie en toerisme”. Hierbij tekenen wij aan dat in bijlage 9 expliciet is aangegeven dat er nader 
onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheid om de toekomstige uitbreiding van een bedrijventerrein te laten 
aansluiten bij Hessenpoort in Zwolle. Dit onderzoek is voorzien in 2011. 
 
Er is in samenwerking met Witpaard Zwolle een landschapsvisie opgesteld voor de noordrand van 
Hoonhorst. Uit de landschapsvisie blijkt dat het voorkeur verdient de  openheid van het beekdal te 
behouden en vooral de randen te versterken door groenaanplant daar waar deze is weggehaald of 
ontbreekt. De uitkomsten van de landschapsvisie worden in de structuurvisie opgenomen. De 
landschapsvisie zal als bijlage worden toegevoegd. 
 
Financieel kader:
Voor de totstandkoming van de structuurvisie zijn dekkingsmiddelen aanwezig. 
In hoofdstuk 10 is aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid (maatschappelijk en financieel).  







 
 
 


  


 
   


 


De Wro biedt de mogelijkheid zogenaamde bovenplanse kosten in de vorm van een fondsbijdrage mee te 
nemen in exploitatieplannen. Voorwaarde is wel dat voor de locaties of gedeeltes daarvan, waarvoor 
bovenplanse kosten in de exploitatieopzetten van de exploitatieplannen worden opgenomen, een 
structuurvisie is vastgesteld.  
De visie kan daarnaast een eerste inzicht geven in de bovenwijkse voorzieningen waarvan de gemeente 
de kosten waar mogelijk wil verhalen op nieuwe ontwikkelingen. De Wro verplicht niet alle bovenwijkse 
voorzieningen in de structuurvisite benoemen. De structuurvisie beschrijft de hoofdlijnen van het 
voorgenomen beleid en geeft daarmee een beeld van de belangrijkste bovenwijkse voorzieningen. 
In bijlage 11 is hieraan aandacht besteed. 
 
 
Communicatie:
Na de vaststelling van de structuurvisie zal deze integraal beschikbaar zijn op www.ruimtelijkeplannen.nl 
en op de gemeentelijke website. 
Bovendien zal de structuurvisie in elke kern ter visie worden gelegd. 
Ook zal in de Dalfser marskramer aandacht aan de structuurvisie worden besteed. 
Degenen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen de Nota van Zienswijzen en Kennisgeving 
toegestuurd. 
Tegen de vaststelling van de Structuurvisie kernen gemeente Dalfsen staat geen beroep open. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


 








 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juli 2010, nummer 100; 
 
overwegende dat een structuurvisie wordt voorbereid voor de kernen in de gemeente Dalfsen; 
 
gelet op het ontwerp van de structuurvisie dat van 14 april tot en met 25 mei 2010 ter visie heeft gelegen; 
 
gezien de ingekomen zienswijzen; 
 
gezien de Nota van Zienswijzen en Kennisgeving; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
 
vast te stellen de Structuurvisie Kernen gemeente Dalfsen 
 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 september 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.J. van der Woude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 


  


  


  
 


 


    
  
  
  
  
  


 


 





