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BELEIDSREGELS 


Inhoudelijk kader  


Relatie sloop en bouwkavel  


1)  ter compensatie van de sloop van minimaal 850 m2 landschapontsierende bedrijfsgebouwen 
kunnen onder voorwaarden een (of meer) bouwkavel(s) voor een woning worden toegekend;  


 2)  als er een veelvoud van 850 m2 bedrijfsgebouwen wordt gesloopt kan, uitsluitend wanneer dit 
voor het afdekken van de te slopen m2, de sloopkosten en 30% van de gecorrigeerde vervangings-
waarde noodzakelijk is, een extra bouwkavel voor een woning worden verkregen.   


 3)  uit de waarde van de bouwkavel voor een woning dient de deelnemer de sloopkosten en de 
bijdrage voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit te bekostigen, terwijl de deelnemer 30% van 
de gecorrigeerde vervangingswaarde van de te slopen bedrijfsgebouwen mag  behouden;  


 4)  de eventuele waardevermeerdering van de (bedrijfs) woning - als gevolg van de sloop -  komt  ten 
bate van de deelnemer aan Rood voor rood met gesloten beurs;  


 5)  bij de bepaling van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt rekening gehouden met de 
technische veroudering op grond van verwachte levensduur van de gebouwen en de residuwaarde 
aan het eind van de levensduur (Wet waardering onroerende zaken, art 17, lid  


De berekeningsmethode is die van de Dienst Landelijk Gebied. De methode is ook in de eerdere Ruimte voor ruimte regeling 
(RBV) toegepast en geldt in de provinciale Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij (VIV);   


6)  in de overweging van de factor 30% is rekening gehouden met het feit dat de regeling niet 
concurrerend en marktverstorend moet werken naar andere agrariërs / partijen die  bedrijfslocaties 
willen aankopen en met het feit dat de Rood voor rood met gesloten beurs geen saneringsregeling is;  


 7)  voor de bepaling van de sloopkosten geldt ook de landelijke systematiek. Net als in de 
Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij (VIV-regeling)  geldt er een standaard bedrag van 25 
euro per m2. Zo nodig zal de hoogte van dit bedrag n.a.v. landelijke evaluatie van de VIV-regeling 
periodiek bijgesteld worden. De sloop wordt in eigen  beheer en eigen verantwoordelijkheid van de 
aanvrager uitgevoerd;  


 8)  de inhoudsmaat van de woning op de bouwkavel mag niet meer bedragen dan 750 m3 (exclusief 
erfbebouwing met een maximum van 75 m2). Deze inhoudsbeperking geldt niet indien de woning 
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binnen de begrenzing van het stads- en dorpsgebied wordt gebouw. De grootte van de bouwkavel 
bedraagt minimaal 1000 m2;   


 9)  bij aanmelding dienen op de locatie(s) waar schuren gesloopt worde alle schuren gesloopt te 
worden, met uitzondering van de in de regeling genoemde gevallen. Niet toegestaan is een schuur 
aan te melden en de overige via andere aanvragers aan te melden (handel in bedrijfsoppervlaktes is 
niet mogelijk). Ook kan maar eenmaal per locatie aan de regeling worden deelgenomen. Het bundelen 
(voegen) van bedrijfsoppervlaktes van 2 of meer locaties is mogelijk;   


 


10) op een bouwkavel voor een woning mag een woning worden gerealiseerd. Hierop zijn  twee 
uitzonderingen mogelijk.  


Ten eerste bij afspraken op basis van een integraal plan voor een landgoed, waarbij binnen het volume van 750 
m3 meer woningen (twee of zelfs drie) worden gerealiseerd die ten goede komen aan de kwaliteit van het 
landgoed.  


Ten tweede bij afspraken in het kader van een gemeentelijk plan waarbij woningen voor senioren en/of starters 
ontwikkeld worden. Hierbij zal er van gemeentewege op worden  toegezien dat deze woningen via 
bestemmingsplan of via afspraken met woningbouwcorporaties of anderszins, beschikbaar blijven voor deze 
doelgroepen;  


 


11) het grootste deel van de oorspronkelijke bouwkavel krijgt een agrarische bestemming zonder 
bouwmogelijkheden dan wel een passende bestemming die samenhangt met de landschappelijke 
inpassing, zoals ‘natuur’ of ‘bos’;  


 


12) onder voorwaarden is, wanneer recht bestaat op meerdere bouwkavels voor een woning, 
samenvoeging mogelijk tot een grotere woning. Uit de onderbouwing van de initiatiefnemer moet 
blijken dat hierdoor een grotere bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit wordt geleverd. Voorkomen moet 
worden dat overal in het buitengebied woningen ontstaan van eenzelfde omvang en type, dat 
gelijkvormigheid de overhand krijgt en dat de structuur van het platteland wordt aangetast.   


  


13) bij beëindiging van een agrarisch bedrijf zal het bestemmingsplan aangepast worden door de 
bestemming  “woondoeleinden” op te nemen zonder bouwmogelijkheden dan wel een passende 
bestemming die samenhangt met de landschappelijke inpassing, zoals ‘agrarische doeleinden’, 
‘natuur’ of ‘bos’;  


  


14) bij verplaatsing van een (gemengd) bedrijf met intensieve veehouderij vanuit het 
reconstructiegebied zal het bestemmingsplan aangepast worden door een aanduiding op te nemen 
dat ‘IV niet is toegestaan’. De verplaatsing moet een ruimtelijk probleem oplossen en de provinciale 
VIV-regeling dient niet van toepassing te zijn;  


  


15)  ‘rood voor rood’ kan eveneens worden toegepast bij gemengde bedrijven in het verwevingsgebied 
waarbij het onderdeel intensieve veehouderij wordt beëindigd (ontmenging). In deze laatste gevallen 
moet worden vastgelegd dat ten behoeve van de continuering van de extensieve tak geen nieuwe 
bedrijfsgebouwen worden gebouwd.  


Waarborging kan langs publiekrechtelijke weg (bestemmingsplan) en langs privaatrechtelijke weg 
(overeenkomst (met kettingbeding)) plaatsvinden.  
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16) is sprake van sloop op meerdere plekken, dan dient in principe terug gebouwd te worden op de 
locatie waar het meest gesloopt wordt. Dit geldt niet indien die locatie qua ruimtelijke kwaliteit minder 
geschikt is om terug te bouwen. In deze situaties moeten alle bedrijfsgebouwen op de deelnemende 
locaties worden gesloopt. Er is sprake van clustering van locaties. Als er sprake is van sloop in  
meerdere gemeenten zal afstemming tussen de gemeenten plaatsvinden;  


  


 17) landschapsontsierende bedrijfsgebouwen zijn in principe (voormalige) agrarische bedrijfs-
gebouwen binnen het gehele gemeentelijk grondgebied met uitzondering van de (rijks-)monumenten 
en de gebouwen die staan op de Gemeentelijke Monumentenlijst en waardevolle karakteristieke 
agrarische bebouwing. Gemeente Dalfsen sluit bij de beoordeling van landschapsontsierende 
bedrijfsgebouwen aan bij het beleid benoemd in de welstandsnota. De welstandscommissie kan om 
advies gevraagd worden (ervenconsulent). Per geval wordt beoordeeld of er sprake is van 
waardevolle karakteristieke bebouwing. Het instandhouden van de bestaande ruimtelijke kwaliteit van 
het bouwwerk als zonodig (kenmerkende bouwstijl, bouwkundige waarden, representatief voor een 
tijdbeeld etc.) of in relatie met de omgeving staat daarbij voorop. Als niet duidelijk is of een bestaand 
pand/schuur voldoende karakteristiek is om instand te worden gehouden wordt advies gevraagd van 
het Oversticht (ervenconsulent). 


18) voor deelname aan Rood voor rood met gesloten beurs komen in aanmerking schuren die met 
een bouwvergunning zijn opgericht voor 1 januari 2004 en schuren die onder het overgangsrecht van 
het betreffende bestemmingsplan vallen. Voor op deze wijze uitgesloten schuren bestaan 
mogelijkheden in het kader van het gemeentelijke VAB-beleid.  


  


Situering bouwkavel en gebiedsdifferentiatie  


19) uitgangspunt van het gemeentelijke Rood voor rood met gesloten beurs beleid is het terugbouwen 
van de woning op de slooplocatie. Indien terugbouwen op de locatie niet mogelijk is, kan op een 
locatie elders op een nieuw op te nemen bouwblok terug gebouwd worden, mits passend uit oogpunt 
van milieu, ruimtelijke ordening en overige beleidsregels;   


 


20) voor de toekenning van een bouwkavel gelden per deelgebied de uitgangspunten zoals 
genoemde in bijlage 1.  


 


21) toekenning van een bouwkavel voor een woning ter plekke is mogelijk, indien geen bijzondere 
waarden aanwezig zijn en of er geen aantasting plaatsvindt van bijzondere waarden die in het gebied 
of op het perceel aanwezig zijn en er geen andere ruimtelijke beperkingen zijn.  Het gaat om 
landschappelijke waarden, natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. Als er bij aanwezigheid van 
bijzondere waarden uit een ruimtelijke onderbouwing blijkt, dat een compensatie bouwkavel inpasbaar 
is in de bestaande structuren en de ruimtelijke kwaliteit per saldo verbetert, kan de bouwkavel voor 
een woning toegekend worden.  Ruimtelijke belangen (milieu, water, externe veiligheid, ecologie, 
archeologie, verkeer etc.) zullen zich tegen het toekennen van een bouwkavel niet mogen verzetten. 


  


22) de bouwkavel voor een woning mag geen aantasting van agrarische en andere belangen in de 
omgeving veroorzaken. Voorkomen moet worden dat de toekenning van een bouwkavel voor een 
woning ten koste gaat van het functioneren en de ontwikkelingsmogelijkheden van  agrarische 
bedrijven in de omgeving. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de afstanden die moeten worden 
aangehouden ten opzichte van deze bedrijven;  
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23) de situering van een bouwkavel voor een woning elders dient geconcentreerd te worden, waarbij 
zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij bestaande en eventueel aangewezen bebouwing (zoals 
kernen, dorpsranden, buurtschappen, lintbebouwing en bestaande erfstructuren);   


  


24) het bouwen elders kan plaatsvinden door gebruikmaking van het feit dat een deelnemer elders 
gronden heeft, door het ruilen van gronden of door een projectmatige aanpak waarbij meerdere 
aanvragen worden gecombineerd;   


  


Tegenprestatie/compensatie  


25) wat terug gebouwd wordt dient een ruimtelijke kwaliteitsverbetering voor het landschap te zijn. De 
kwalitatieve inpassing in het landschap dient niet alleen architectonisch (beeldkwaliteit) maar ook door 
middel van een landschapsplan gewaarborgd te zijn. Van gemeentewege zullen de randvoorwaarden 
worden aangegeven ten behoeve van het opstellen van een landschapsplan door aanvrager. De 
gemeentelijke welstandsnota, de landschapsbeleidsplannen en een landschapsontwikkelingsplan  
zullen hiervoor als bron en leidraad worden gebruikt. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn: 
zichtlijnen, ritme van de bestaande bebouwing en afstand tot de weg, cultuurhistorie, erfinrichting, 
groene inpassing, etc. 


De gemeente kan eventueel adviezen inwinnen van derden (ervenconsulent van het Oversticht). 


  


26) de waarde van de (compensatie)bouwkavel(s) zal groter zijn dan de hoogte van de sloopkosten 
plus 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Die meerwaarde moet aantoonbaar worden 
ingezet voor bijvoorbeeld verbetering van de beeldkwaliteit, landschappelijke inpassing en realisatie 
van nieuw groen. Met andere woorden, extra inzet voor investeringen in ruimtelijke kwaliteit.  


   


Afbakening  


27) de regeling geldt voor het gehele buitengebied van de gemeente Dalfsen en de (voormalige) 
agrarische bedrijven binnen de lintbebouwing van de gemeente Dalfsen;   


  


28) de regeling geldt voor al gestopte of stoppende (agrarische) bedrijven;  


  


29) de regeling geldt ook voor landschapsontsierende solitaire niet-agrarische gebouwen in het 
buitengebied. In deze gevallen zal sprake zijn van het, in overleg met de provincie, leveren van 
maatwerk.  


  


30) de regeling geldt niet voor bouwwerken die zonder vergunning zijn gerealiseerd, met uitzondering 
van de bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen;   


  


31) de regeling geldt voor gebouwen die zijn opgericht voor de peildatum van 1 januari 2004. Eerder 
gesloopte bebouwing komt niet alsnog in aanmerking voor compensatie. Voorkomen moet worden dat 
gebouwen slechts opgericht worden met als oogmerk daar later een bouwkavel voor een woning voor 
te verkrijgen;  
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32) de regeling houdt geen rekening met de (eerdere) economische verdienmogelijkheid van de 
stoppende activiteit. Dit blijft buiten beschouwing, omdat de ondernemer zelf kiest of eerder gekozen 
heeft om te stoppen. Bedrijfsbeëindiging is immers een ondernemersbeslissing en de Rood voor rood 
met gesloten beurs is in algemene zin geen saneringsregeling;   


  


33) de regeling houdt geen rekening met verrekening met de fiscus n.a.v. bedrijfsbeëindiging;  


  


34) de regeling geldt niet wanneer voor dezelfde gebouwen al eerder een beroep is gedaan op een 
vergelijkbaar instrument. Eerder gesloopte bebouwing komt niet alsnog in aanmerking voor 
compensatie;   


  


35) een forse verbetering van de ruimtelijke kwaliteit kan veelal slechts worden bereikt als het gehele 
voormalige agrarische gebouwencomplex (met uitzondering van de voormalige bedrijfswoning) wordt 
gesloopt. Daaronder vallen ook bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erfverhardingen, 
mestplaten, kassen voor hobby en nevenactiviteiten en sleufsilo’s, maar deze tellen niet bij de 
berekening van de sloopoppervlakte. Torensilo’s, mestsilo’s en silogebouwen tellen wel mee.  


  


36)  Rood voor rood in relatie met VAB beleidsregels 


a. er zijn situaties denkbaar waarbij de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van het landelijk 
gebied juist gediend zijn door het toch in stand houden van een deel van de bedrijfsgebouwen 
(karakteristieke gebouwen, nieuwe functie voor een deel van de gebouwen, etc.). De eis van 
minimaal 850 m2 landschapontsierende bedrijfsgebouwen te slopen blijft onveranderd. Een 
van de voorwaarden zal zijn dat er sprake blijft van een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit. 


b. Met het oog op de leefbaarheid en de sociale en economische vitaliteit van het landelijk 
gebied  kan medewerking worden verleend aan het toekennen van een bouwkavel voor 
bedrijfsmatige doeleinden, onder voorwaarde dat de daaraan ondergeschikte bedrijfsfunctie 
wordt gecombineerd met de functie wonen. De aard en omvang van de bedrijfsmatige functies 
worden nader geregeld in de beleidsregels voor vrijkomende agrarische bebouwing. 


c. Bij de toepassing van artikel 36 sub a en b wordt als randvoorwaarde gesteld dat de 
ruimtelijke kwaliteit dient te verbeteren. De voorwaarden voor compenserende bouw zijn gelijk 
aan die voor burgerwoningen. 


 


  


37) de regeling geldt ook voor grootschalige kassen waarin een hoofdactiviteit plaats vond/ vindt. 
Daarbij geldt dat de sloop van tenminste 4500 m2 kassen één bouwkavel voor een woning oplevert. 
Voorts gelden de overige bepalingen in dit uitvoeringskader;  


 


 38) er moet expliciet rekening met andere (wettelijke) kaders gehouden worden. Het kan daarbij gaan 
om: Waterbeheer 21e eeuw, de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet;  


  


39) Rood voor rood met gesloten beurs geldt in situaties waarbij er verplaatsing van een (gemengd) 
bedrijf met intensieve veehouderij aan de orde is  waar een ruimtelijk probleem opgelost kan worden. 
Daarbij mag er maximaal een extra bouwkavel toegekend worden t.o.v. de bouwkavel (of bouwkavels) 
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die nodig zijn voor de bekostiging van de sloopkosten. Uit de waarde van de eerste bouwkavel (of 
zoveel meer als voor de sloop nodig zijn) dekt de deelnemer de sloopkosten af, terwijl de deelnemer 
de (fiscale) heffingsgrondslag en de waarde voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit voor de 
verplaatsing mag inzetten. De waarde van genoemde extra bouwkavel mag aanvullend - voor zover 
nodig – ook voor verplaatsingskosten ingezet worden. Daarbij mag de totale bijdrage aan de 
deelnemer het maximum dat volgens de provinciale VIV mogelijk zou zijn geweest, niet overschrijden. 
Een eventuele restwaarde uit die extra bouwkavel dient voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;  


  


40) situaties waarbij met Rood voor rood met gesloten beurs een maatwerkoplossing voor een 
ruimtelijk probleem geboden kan worden, doen zich bijvoorbeeld voor:  


a. bij beëindiging en verplaatsing van een intensieve veehouderij vanuit de provinciale ecologische 
hoofdstructuur naar een gebied waar de landbouw zich kan ontwikkelen 


b)  in een verwevingsgebied1 binnen een 250 meter Wav-zone (Wet ammoniak en veehouderij), 
waarbij een (gemengd) veehouderijbedrijf naar een gebied waar de landbouw zich kan ontwikkelen of 
naar een sterlocatie wil verplaatsen;   


c)  bij een planmatige aanpak van een knelpunt bij lintbebouwing binnen of buiten reconstructiegebied;  


  


41) deze regeling is van toepassing op situaties waarbij een ruimtelijk probleem opgelost dient te 
worden. Genoemd worden hier de verplaatsing van agrarische bedrijven die in verband met de ligging 
tegen een kern niet kunnen uitbreiden, verplaatsing van agrarische bedrijven in verband met 
toekomstige woningbouw. In dergelijke gevallen kan naast de compensatiekavel in het kader van de 
Rood voor rood regeling een extra bouwkavel toegekend worden ter compensatie van de achter te 
laten bedrijfswoning. 


 


  


Procedures 


42) bij totale bedrijfsbeëindiging zal in het bestemmingsplan geregeld worden dat, uitgezonderd de 
woning op de (compensatie)bouwkavel, er geen nieuwe bedrijfsbebouwing wordt opgericht. De 
herziening van het bestemmingsplan dient binnen 1 jaar nadat positief is besloten op een aanvraag 
om gebruik te mogen maken van Rood voor rood met gesloten  beurs, ter visie te liggen. 


 


43) voor het vrijkomende bouwblok van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zal een passende 
herbestemming in het bestemmingsplan plaats vinden, zodat voorkomen wordt dat opnieuw 
bebouwing kan worden opgericht voor bedrijfsfuncties. 


 


44) bij een gemengd bedrijf waarbij sprake is van beëindiging van het onderdeel intensieve 
veehouderij, wordt door middel van een herziening van het bestemmingsplan uitgesloten dat er op de 
bouwkavel nieuwvestiging dan wel omschakeling naar intensieve veehouderij, al dan niet in nieuwe of 
bestaande gebouwen, plaatsvindt; 


 


45) door de gemeente Dalfsen zal er op worden toegezien dat de gebouwen daadwerkelijk worden 
gesloopt. Pas na het met succes doorlopen van de benodigde procedures en nadat de sloop 


                                                 
1 Alleen in het gebied dat volgens het Reconstructieplan Overijssel als verwevingsgebied is aangewezen (nabij Lemelerveld) 







Beleidsregels Rood voor rood gemeente Dalfsen 


Vastgesteld: 22 oktober 2007 
7


(verantwoord) heeft plaatsgevonden en bindende, langs privaatrechtelijke weg, afspraken zijn 
gemaakt over de landschappelijke inpassing kan met de woningbouw op de bouwkavel worden 
begonnen. 


 


46) de gemeente Dalfsen neemt het gemeentelijk beleidskader mee in de plantoelichting van de 
toekomstige herzieningen van het bestemmingsplan buitengebied; 


 


47) de milieuvergunning moet in overeenstemming met de nieuwe situatie worden gebracht 
c.q.worden ingetrokken; 


 


48) alle woningen die voortkomen uit deze regeling hebben invloed op de woningmarkt. Deze 


woningen zullen dan ook worden meegenomen in de monitoring als het gaat om de gerealiseerde 
aantallen woningen in relatie tot de doelstellingen uit de woonvisie; 


 


Afhandeling verzoeken 


49) de personen die willen deelnemen aan Rood voor rood met gesloten beurs moeten een 
ontwikkelingsplan en aanvraag indienen bij de gemeente Dalfsen. Die aanvraag moet in ieder geval in 
gaan op: 


        a) aantal, ligging en oppervlakte van de te slopen bedrijfsgebouwen; 


b)  de omvang van de sloopkosten, de berekening van 30% van de gecorrigeerd     
vervangingswaarde en de bijdrage t.b.v. verbetering van de ruimtelijke kwaliteit; 


        c) situering van de bouwkavel; 


        d) waarde van de kavel; 


        e) de aanwending van de bijdrage voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit; 


        f) ligging en omvang van de compensatiekavel en de situering en de architectuur van de 


            hierop te bouwen woning; 


 


50) ten behoeve van een aanvraag tot deelname aan de Rood voor rood regeling, dient een 
standaardformulier ingevuld te worden. Van gemeentewege wordt een dergelijk formulier gefaciliteerd. 
Dit volledig ingevulde formulier dient met een eerste schetsplan van de nieuwbouw en een 
landschapsplan (waarin inzicht wordt gegeven in de inpassing en de terealiseren beeldkwaliteit 
evenals inzicht in de inzet van de meerwaarde in ruimtelijke kwaliteit, bij compensatie elders gaat het 
om de sloop- en de nieuwbouwlocatie) bij de gemeente te worden ingediend. 


 


 


Uitvoering en financiën 


 


51) er wordt een gemeentelijke Reserve Ruimtelijke kwaliteit ingesteld ten behoeve van ruimtelijke 
kwaliteitsverbeteringen in het platteland van de gemeente Dalfsen. De Reserve Ruimtelijke kwaliteit 
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wordt aangewend om de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te verbeteren, gekoppeld aan 
gemeentelijke projecten. 


52) in onderling overleg tussen deelnemer en gemeente Dalfsen worden afspraken gemaakt over 
inzet van de bijdrage voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Die vindt in principe op de locatie 
plaats. Inzet kan ook elders.  


De deelnemer bepaalt of hij de gewenste verbetering van de ruimtelijke kwaliteit zelf realiseert of niet. 
Om deel te kunnen nemen aan de Rood voor roodregeling geldt als voorwaarde dat de deelnemer de 
bijdrage in de ruimtelijke kwaliteit geheel of gedeeltelijk stort in de Reserve Ruimtelijke kwaliteit  in 
geval de deelnemer de verbetering in de ruimtelijke kwaliteit niet of slechts gedeeltelijk zelf realiseert. 
Indien hij de meerwaarde van de ruimtelijke kwaliteit zelf inzet, zal de deelnemer de gemeente 
voldoende inzicht moeten geven in de te realiseren meerwaarde in de ruimtelijke kwaliteit alsmede in 
de opbouw van de kosten die hieronder worden geschaard. 


 


53) Voor wat betreft de waardering van de waarde van de bouwkavel wordt  in principe uitgegaan van 
een grootte van de bouwkavel van1000 m2 bij bouwen op de slooplocatie. De gemeente Dalfsen gaat 
uit van een waarde van €  200,00 per m2 van de bouwkavel op de slooplocatie.  


De kosten van bouwrijpmaken van de grond en de waarde van de ondergrond worden op de waarde 
in mindering gebracht.   


Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De aanvrager kan slechts gemotiveerd afwijken van deze 
waarde. Bij de beoordeling van de aanvraag beoordeelt de gemeente of de voorgestelde bouwkavel 
voor een woning (ligging, omvang, waarde) realistisch en gewenst is. Bij twijfel over de getaxeerde 
waarde in de aanvraag laat de gemeente een eigen taxatie uitvoeren op kosten van de aanvrager; 


 


54) de kosten van het laten opstellen door de aanvrager van de noodzakelijke plannen, evenals de 
kosten die betrekking hebben op de herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied (kosten 
volgens de Legesverordening),  de kosten voor ruimtelijk onderzoek ,de leges voor de vereiste 
bouwvergunning en de kosten voor asbestsanering kunnen ten laste komen van het bedrag aan 
meerwaarde dat ingezet dient te worden voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit; 


 


55) tussen aanvrager en gemeente dient een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten te worden 
waarin afspraken vastgelegd worden ten aanzien van daadwerkelijke inzet van gelden ten behoeve 
van realisatie van ruimtelijke kwaliteit, de te slopen stallen op de locatie(s), de waarborg dat wat terug 
gebouwd gaat worden een verbetering van de ruimtelijke kwaliteiten tot gevolg heeft, en ook dat 
akkoord gegaan wordt met de wijziging van de bestemming; 


 


58) de beleidsregels worden in het 1e kwartaal van 2009 geëvalueerd. 
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Bijlage 1 
Overzicht van het toekennen van bouwlocaties per deelgebied 1) 
 
 
 
Zoekgebied 
bouwkavel en 
opgaven 


Vechtdal Hoonhorst Marshoek Ankum-Welsum Dalmsholte 
Lemelerveld 


Dalfserveld/-Oudleusenerveld  1) 
/Nieuwleusen 


        Bebouwingslinten Overige


Bouwkavel op de 
locatie waar wordt 
gesloopt 


Ja, mits de natuur-, 
landschappelijke- dan 
wel cultuurhistorische 
waarden  of andere 
bijzondere waarden 
worden versterkt 


Ja, mits de natuur-, 
landschappelijke- dan 
wel cultuurhistorische 
waarden  of andere 
bijzondere waarden 
worden versterkt 


Ja, mits de natuur-, 
landschappelijke- dan 
wel cultuurhistorische 
waarden  of andere 
bijzondere waarden  
worden versterkt en de 
openheid van het 
gebied niet wordt 
aangetast 


Ja, mits de natuur-, 
landschappelijke- dan 
wel cultuurhistorische 
waarden  of andere 
bijzondere waarden 
worden versterkt 


Ja, mits: 
- de openheid en de 
landschappelijke 
waarden van het 
gebied niet wordt 
aangetast; 
- de nieuwbouwwoning 
niet beperkend is voor 
de agrarische sector 


Ja Ja, mits:  
- de openheid en de 
landschappelijke 
waarden van het 
gebied niet wordt 
aangetast; 
- de nieuwbouwwoning 
niet beperkend is voor 
de agrarische sector 


Bouwkavel op 
andere plek (op 
de huiskavel) dan 
de plek waar 
wordt gesloopt 


Ja, mits de natuur-, 
landschappelijke- dan 
wel cultuurhistorische 
waarden  of andere 
bijzondere waarden 
worden versterkt 


Ja, mits de natuur-, 
landschappelijke- dan 
wel cultuurhistorische 
waarden  of andere 
bijzondere waarden 
worden versterkt 


Ja, mits de natuur-, 
landschappelijke- dan 
wel cultuurhistorische 
waarden  of andere 
bijzondere waarden  
worden versterkt en de 
openheid van het 
gebied niet wordt 
aangetast 


Ja, mits de natuur-, 
landschappelijke- dan 
wel cultuurhistorische 
waarden  of andere 
bijzondere waarden 
worden versterkt 


Ja, mits: 
- de openheid en de 
landschappelijke 
waarden van het 
gebied niet wordt 
aangetast; 
- de nieuwbouwwoning 
niet beperkend is voor 
de agrarische sector 


Ja Ja, mits:  
- de openheid en de 
landschappelijke 
waarden van het 
gebied niet wordt 
aangetast; 
- de nieuwbouwwoning 
niet beperkend is voor 
de agrarische sector 


Aantal woningen 
per slooplocatie 


Niet meer dan één. 
Als er een ruimtelijk 
knelpunt wordt 
opgelost maximaal 2. 


Niet meer dan één. 
Als er een ruimtelijk 
knelpunt wordt 
opgelost maximaal 2 


Niet meer dan één. 
Als er een ruimtelijk 
knelpunt wordt 
opgelost maximaal 2 


Niet meer dan één. 
Als er een ruimtelijk 
knelpunt wordt 
opgelost maximaal 2 


Niet meer dan één. 
Als er een ruimtelijk 
knelpunt wordt 
opgelost maximaal 2 


Maximaal 2 Niet meer dan één. 
Als er een ruimtelijk 
knelpunt wordt 
opgelost maximaal 2 


Creëren van een 
bouwkavel als 
gevolg van sloop 
elders 


Nee Nee Nee Nee Ja, mits:  
- de kavel aansluit bij 
een bestaand 
bebouwingspatroon 
- de nieuwbouwwoning 
niet beperkend is voor 
de agrarische sector 


Ja Ja, mits:  
- de kavel aansluit bij 
een bestaand 
bebouwingspatroon 
- de nieuwbouwwoning 
niet beperkend is voor 
de agrarische sector 


 
 
 
1) Voor het gedeelte van het Oudleusenerveld binnen de provinciale hoofdstructuur (peh) gelden dezelfde opgaven als voor het Vechtdal 
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1. Inleiding 
 


In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de bestemmingsplanherziening en de ligging en 
begrenzing van het plangebied aangegeven. Verder wordt een opsomming van de vigerende 
bestemmingsplannen gegeven, die met het nieuwe bestemmingsplan worden herzien. 


 
 
Algemeen  
Het voorliggende bestemmingsplan “9


e
 partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 


(voormalige gemeente) Nieuwleusen, Arendnevenweg ong., Bouwhuisweg 33” betreft een 
partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied (voormalige gemeente) 
Nieuwleusen” welke op 20 december 2004 is vastgesteld door de gemeenteraad.  
 
In deze partiële herziening wordt in het kader van Rood voor Rood de bestaande 
bedrijfsbebouwing op het perceel Bosmansweg 101 en Bouwhuisweg 33 gesloopt en wordt 
een nieuwe woonkavel toegekend aan het perceel Arendnevenweg ong. Op het perceel 
Bouwhuisweg 33 wordt de vigerende bestemming ‘agrarisch cultuurgebied’ met nadere 
aanduiding ‘agrarisch bedrijf 1’ herzien in de bestemming ‘woondoeleinden’. Op het perceel 
Arendnevenweg ong., kadastraal bekend als gemeente Nieuwleusen, sectie O met 
perceelnummer 580 wordt de vigerende bestemming ‘agrarisch cultuurgebied’ met nadere 
aanduiding ‘landschapselementen’ herzien in de bestemming ‘woondoeleinden’ met de 
aanduidingen ‘timmerwerkplaats’ en ‘landschapselementen’. 
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Kaart 1.   Ligging van het perceel Arendnevenweg ong. 


  
 
Arendnevenweg ong.   bron: Giskit viewer 2005 gem. Dalfsen 
 


 
Kaart 2.   Ligging van het perceel Arendnevenweg ong. 


  
 
Bouwhuisweg 33   bron: Giskit viewer 2005 gem. Dalfsen 
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Kaart 3.   Ligging van het perceel Bosmansweg 101 
 


 
 


Bosmansweg 101   bron: Giskit viewer 2005 gem. Dalfsen 
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1.1   Aanleiding 
In maart 2005 is door de provincie Overijssel de regeling Rood voor Rood met gesloten beurs 
vastgesteld. Het doel van deze regeling is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het 
landelijk gebied door de sloop van landschapontsierende bebouwing. Binnen de gemeente 
Dalfsen zijn sindsdien verschillende aanvragen in procedure gebracht. 
Op 22 oktober 2007 heeft de gemeenteraad van Dalfsen de beleidsregels Rood-voor-Rood 
vastgesteld. 


 
 
1.1.1 Bosmansweg 101 


Aan de Bosmansweg 101 in Nieuwleusen bevindt zich een timmerwerkplaats met 
bedrijfswoning. De totale (legale) oppervlakte aan bebouwing van bijgebouwen en 
bedrijfsbebouwing bedraagt gezamenlijk 600 m². Het betreft een locatie aan de rand van de 
kern Nieuwleusen en is gelegen midden in de geplande nieuwbouwwijk van Nieuwleusen. De 
geplande nieuwbouwwijk dient het maatschappelijk belang, te weten het voorzien in de 
woonbehoefte van de gemeente Dalfsen. Om een ruimtelijk knelpunt op te lossen is gekozen 
voor het toepassen van de Rood-voor-Rood regeling om de bedrijfslocatie naar elders te 
verplaatsen.  
 
In verband met de geplande nieuwbouw aan de westzijde van Nieuwleusen is op grond van 
artikel 3.10 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening op 16 juni 2009 een projectbesluit genomen 
om de ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken. Dit projectbesluit “Westerbouwlanden-
Noord” is op 2 september 2009 onherroepelijk geworden. Binnen een jaar nadat het 
projectbesluit onherroepelijk is geworden moet er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
worden gelegd. Gelet op het bovenstaande is het perceel Bosmansweg 101 niet 
meegenomen in onderhavige herziening.  
 
 


1.1.2. Bouwhuisweg 33 
Het perceel Bouwhuisweg 33 in Nieuwleusen is in eigendom van de gemeente Dalfsen. 
Hierop is een agrarisch bedrijf gevestigd wat gesaneerd dient te worden. Het bedrijf, ten 
westen van Nieuwleusen, ligt met de geurcirkels over de geplande uitbreidingswijk 
Westerbouwlanden Noord van Nieuwleusen. Door toepassing te geven aan het rood-voor-
rood beleid wordt een ruimtelijk knelpunt opgelost. 
 
Het agrarisch bedrijf bestaat uit een kippenmesterij. Het complex bestaat uit een drietal 
kippenopfokschuren die loodrecht staan op de Bouwhuisweg. Daarnaast is nog een berging 
en een bedrijfswoning aanwezig. Aan de Bouwhuisweg 33 worden alle aanwezige agrarisch 
bedrijfsgebouwen gesloopt, met een totale oppervlakte van 3.139 m². 
 
Het rood-voor-rood beleid gaat in principe uit van terugbouwen op de locatie waar wordt 
gesloopt, tenzij anders beredeneerd kan worden. Het terugbouwen van de woning met de 
timmerwerkplaats op deze locatie is echter niet wenselijk omdat de kavel is gelegen in en 
nabij een (mogelijke) toekomstige uitbreidingswijk waardoor opnieuw een ruimtelijk knelpunt 
gerealiseerd zou worden. Als gevolg van de ontwikkelingen ontstaat een gunstige situatie voor 
de omgeving, omdat een zeer grootschalig agrarisch bedrijf met een grote hoeveelheid aan 
bebouwing gesaneerd wordt waardoor het landschap ter plaatse aanzienlijk zal verbeteren. 
 
Om te voorkomen dat op het perceel Bouwhuisweg 33 opnieuw bebouwing kan worden 
opgericht voor bedrijfsfuncties zal de bestemming ‘agrarisch cultuurgebied’ met nadere 
aanduiding ‘agrarisch bedrijf 1’ omgezet worden naar ‘ woondoeleinden’. 
 
 


1.1.3. Arendnevenweg ong. 
De locatie Arendnevenweg ong. is kadastraal bekend als gemeente Nieuwleusen, sectie O, 
perceelnummer 580. Op deze locatie is thans geen bebouwing aanwezig. Het betreft een stuk 
open grasland tussen twee bestaande erven/bedrijven in bebouwingslint. Op deze locatie zal 
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de nieuwe woning gerealiseerd worden. Een nieuwe woning hindert omliggen bedrijven niet. 
Het meest nabijgelegen bedrijf is de boomkwekerij aan de Arendnevenweg 2B.  
 
De afstand van de nieuw te bouwen woning bedraagt meer dan 50 meter, waardoor geen 
sprake is van hinder. Op dit moment heeft de familie Kragt reeds 630 m² aan bebouwing voor 
de woning en de timmerwerkplaats. Deze oppervlakte is voor hen ook noodzakelijk aan de 
Arendnevenweg ong.  


 
1.2   De bij het plan behorende stukken 
 


De 9
e
 partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied (voormalige gemeente) 


Nieuwleusen, Arendnevenweg ong., Bouwhuisweg 33” bestaat uit de volgende stukken: 


• Toelichting; 


• Regels: 


• Plankaart. 
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2 Beleid 
 


In dit hoofdstuk wordt het relevante rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid ten 
aanzien van de ruimtelijke structuur en de functionele structuur opgenomen.  


 
 
2.1   Europees- en rijksbeleid 


De Nota Ruimte is op 17 januari 2006 aangenomen door de Eerste Kamer. In deze nota wordt 
de mogelijkheid genoemd vrijkomende gebouwen in het buitengebied te slopen en in ruil 
daarvoor - en ter financiering daarvan - woningen terug te bouwen (‘ruimte voor ruimte’). 
‘Ruimte voor ruimte’ leidt per saldo tot een substantiële vermindering van het bebouwde 
oppervlak. Provincies krijgen de mogelijkheid om een kader op te stellen dat bepaalt onder 
welke omstandigheden en in welke gebieden een ‘ruimte voor ruimte’-aanpak aan de orde is. 
Ook kunnen provincies hiermee actief, via een publiek private samenwerking, rommelzones 
saneren en herinrichten. De uitvoering van de plannen past binnen bovenstaand rijksbeleid.  


 
 
2.2   Provinciaal Beleid 
 
2.2.1. Omgevingsvisie en -verordening 


De Omgevingsvisie richt zich op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Ruimtelijke kwaliteit 
wordt gerealiseerd door naast bescherming vooral in te zetten op het verbinden van 
bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen waarbij bestaande kwaliteiten worden 
beschermd en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. Duurzaamheid wordt 
gerealiseerd door een transparante en evenwichtige afweging van ecologische, economische 
en sociaal-culturele beleidsambities. De hiernavolgende hoofdstukken geven aan dat de met 
het plan beoogde ontwikkelingen aansluiten bij de Omgevingsvisie.  
 
De Omgevingsvisie richt zich op het versterken en beschermen van bestaande en nieuwe 
kwaliteiten door middel van gebiedskenmerken. De Omgevingsverordening verankerd dat 
nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in 
overeenstemming met de gebiedskenmerken. Verder dient onderbouwd te worden dat de 
nieuwe ontwikkeling past binnen het ontwikkelingsperspectief dat voor het gebied is 
neergelegd.  
 
De gebiedskenmerken zijn inzichtelijk gemaakt op kaart met kaartnummer 09295046. De 
nadere uitwerking is neergelegd in de Catalogus Gebiedskenmerken. Bestemmingsplannen 
dienen in overeenstemming te zijn met de normerende uitspraken uit voornoemde Catalogus. 
Voorts worden er richtinggevende uitspraken gedaan. Voor zover deze uitspraken zich 
daarvoor lenen dienen bestemmingsplannen ook hiermee in overeenstemming te zijn. 
 
Omdat er in dit bestemmingsplan alleen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt op 
de Arendnevenweg ong., blijft de Bouwhuisweg 33 buitenbeschouwing.  
 
Het perceel Arendnevenweg ong. ligt in het gebied waarvoor het ontwikkelingsperspectief 
“buitengebied accent productie (schoonheid van de moderne landbouw)” geldt. Zie voor een 
weergave hiervan onderstaand figuur.  
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Relevant gedeelte kaart Ontwikkelingsperspectieven 


 
Dit ontwikkelingsperspectief ziet op open gebieden waar verdere modernisering en 
schaalvergroting van de landbouw royaal de ruimte krijgt. Dit ontwikkelingsperspectief omvat 
de gebieden waar het ruimtelijk raamwerk van lanen, waterlopen, lintbebouwingen en 
bosstroken optimaal in harmonie zijn met deze schaalvergroting. De kwaliteitsambitie is om de 
diverse landschappen herkenbaar te houden ten opzichte van elkaar en verschillen en 
contrasten binnen deze landschappen te accentueren.  
 
De onderhavige ontwikkeling op de Arendnevenweg ong. past binnen het 
ontwikkelingsperspectief in die zin dat het de agrarische bedrijvigheid in de omgeving niet 
belemmerd. Op generlei wijze wordt verdere modernisering en schaalvergroting van de 
landbouw beperkt. Voorts wordt het erf conform het advies van het Oversticht aangesloten bij 
het landschap. Het landschap blijft dientengevolge herkenbaar. 
 
Op de Arendnevenweg ong. zijn drie lagen van toepassing; de natuurlijke laag, de laag van 
het agrarisch cultuurgebied en de lust en leisurelaag. Hieronder worden de ontwikkelingen 
nader toegespitst op deze drie lagen. 
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Natuurlijke laag 
Zoals zichtbaar op onderstaand figuur ligt het perceel Arendnevenweg ong. op kaart met 
kaartnummer 09295046 in de natuurlijke laag binnen de hoogveengebieden (in cultuur 
gebracht).  
 


 
Relevant deel natuurlijke laag 
 
De Omgevingsvisie zegt over hoogveengebieden het volgende. Op waterhuishoudkundig 
geïsoleerde plekken (waar het regenwater wordt vastgehouden) ontwikkelde zich in het 
zandgebied op kleine en grote schaal hoogveen; onder invloed van regenwater ontstonden 
veenmoerassen. Deze groeiden als een dikke spons van eenmossen steeds verder omhoog, 
los van het grondwater. De extreme zure en voedselarme omstandigheden leidden tot natte, 
slecht toegankelijke moerasgebieden, waar vrijwel geen boom kon groeien. De 
hoogveenrestanten worden gekenmerkt door een hoge waterkwaliteit, een hoge waterstand 
en een hoge natuurkwaliteit. Lokaal is sprake van “levend hoogveen” (veenaangroei). 
 
De ambitie is de hoogveenrestanten in stand te houden en op een aantal plekken het 
hoogveen opnieuw tot groei te brengen. Het open natte karakter is hierbij een belangrijke 
kwaliteit. De inzet is op de randen tussen de hoogveenrestanten en de 
hoogveenontginningsgebieden de hoogveenontginningsgebieden landschappelijk leesbaar te 
maken als ontgonnen deel van het oorspronkelijk veenlandschap. Zo ontstaat een 
samenhangend en leesbaar landschap in de hoogveengebieden en een overgang naar heide 
en schaalgraslanden eromheen. 
 
De norm zoals aangegeven in de Catalogus is dat de hoogveenrestanten een beschermende 
bestemmingsregeling krijgen, gericht op instandhouding van levend hoogveen, de 
waterkwaliteit, waterkwantiteit en de natuurkwaliteit. De overige delen van de 
hoogveengebieden krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op behoud van 
het nog resterende veenpakket; het waterpeil is hier op afgestemd. 
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In de richtinggevende uitspraak is aangegeven dat als ontwikkelingen plaats vinden in de 
nabijheid van hoogveenrestanten, deze dan bijdragen aan verbetering van de hydrologie om 
verdroging van het veenpakket tegen te gaan en, waar mogelijk, aan toename van 
natuurkwaliteit en het areaal levend hoogveen. Dit zijn uitgangspunten bij (her)inrichting. 
 
Gelet op het feit dat er geen hoogveenrestanten op of nabij het perceel Arendnevenweg ong. 
aanwezig zijn, zijn normerende en richtinggevende uitspraken uit de Catalogus niet van 
toepassing op onderhavig plan. 
 
Laag van het agrarisch cultuurlandschap 
Zoals zichtbaar op onderstaand figuur ligt het perceel Arendnevenweg ong. op kaart met 
kaartnummer 09295047 in de laag van het agrarisch cultuurlandschap binnen het 
veenkoloniaal landschap. 
 


 
Relevant deel laag agrarisch cultuurlandschap 
 
Kenmerkend voor het veenkoloniaal landschap zijn de grootschalig open landschappen met 
een lineaire bebouwings-, verkavelings-en ontwateringsstructuur. Ontstaan door grootschalige 
ontginning van de hoogveengebieden ten behoeve van de turfwinning. Een 
ontwateringsstelsel van kanalen en wijken is typerend voor dit landschap. Vanuit nieuwe linten 
en kanaaldorpen werd het hoogveen ontgonnen. Het vergraven landschap werd vervolgens 
als akkerbouwgebied in gebruik genomen. Inmiddels heeft de melkveehouderij ook in grote 
delen zijn intrede gedaan. Kanaaldorp als karakteristiek dorpstype met het kanaal als centrale 
open(bare) ruimte en drager van de bebouwing. Het Overijssels veenkoloniaal landschap is 
deel van een groter geheel dat zich uitstrekt over Groningen en Drenthe. Het is mede 
gevormd door de vestiging van ontginners en boeren uit andere regio’s. In de boerderijbouw is 
dit herkenbaar: typisch Groningse boerderijen staan naast Overijsselse. 
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De ambitie is de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en 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 (linten en kanaaldorpen) worden versterkt. Ruimtelijke 
aanknopingspunten hiervoor zijn ondermeer de relicten van het hoogveen, de formele kanalen 
en wijkenstructuur met mooie bruggen, royale laanbeplantingen en daaraan de soms 
landgoedachtige buitens, villa’s en herenboerderijen. Aandacht voor bijzondere architectuur 
en vormgeving van nieuwe bruggen en kunstwerken gegeven vorm aan de identiteit van het 
gebied. 
 
De norm zoals aangegeven in de Catalogus is dat het veenkoloniaal landschap een 
beschermende bestemmingsregeling krijgt, gericht op instandhouding van de grote open 
ruimtes, de vergezichten en het contrast tussen deze ruimtes en bestaande verdichte zones 
(bebouwing en beplanting). 
 
Het bestaande stelsel van kanalen en waterlopen, wegen en bebouwingslinten blijft of wordt 
daarbij weer gezichtsbepalend en is de plaats waar eventuele ontwikkelingen plaats vinden.  
 
In de richtinggevende uitspraak is aangegeven dat als ontwikkelingen plaatsvinden in het 
veenkoloniaal landschap, deze dan bijdragen aan behoud en versterking van bijzondere 
architectuur (watererfgoed (sluizen, bruggen e.d.), de bijzondere villa’s, buitens, 
herenboerderijen), de linten door het landschap en de open ruimtes. 
 
In overeenstemming met het advies van het Oversticht is een inrichtingsplan opgesteld. In de 
ruimtelijke basis voor het plan staat zowel het huidige landschap als het landschap 
van vroeger centraal. De nieuwe woning is ingepast tussen bestaande woon- en 
woon/werkerven. Het nieuwe erf heeft een sobere, transparante inrichting, wat past in het 
ontginningslandschap van Nieuwleusen. De erfinrichting beperkt zich tot een enkele 
bomenrij die het toegangspad begeleidt. Verder is er ruimte voor een siertuin, een 
boomgaard, een haag en een weide. Door de hoogstamfruitboomgaard conform het advies 
van het Oversticht te situeren ontstaat aan de noordzijde van het erf een open doorzicht naar 
het landschap. Door het herstellen van de landschappelijke waarden versterkt de ruimtelijke 
kwaliteit ter plaatse. De bescherming hiervan is verankerd in de regels van het 
bestemmingsvlak. Bebouwing mag uitsluitend opgericht worden binnen het beperkte 
bouwvlak. Voorts is het perceel Arendnevenweg ong. in het bestemmingsplan aangeduid met 
“landschapselementen”. Daardoor is het niet mogelijk om bomen en andere houtopstanden


1
 


te verwijderen of beschadigen zonder een daarvoor verkregen aanlegvergunning. 
 


                                                 
1
 Voor zover dit niet reeds is geregeld in de Boswet (zoals luidde op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan) en 


de krachtens deze wet vastgestelde regels. 
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Lust- en leisurelaag 
Zoals zichtbaar op onderstaand figuur ligt het perceel Arendnevenweg ong. op kaart met 
kaartnummer 09295049 in de lust- en leisurelaag in het gebied waar donkerte centraal staat. 
 


 
Relevant deel lust- en leisurelaag 
 
Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. De ambitie is de huidige ‘donkere’ gebieden, ten 
minste zo donker te houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te maken. 
Dit betekent op praktisch niveau terughoudend zijn met verlichting van wegen, 
bedrijventerreinen e.d. en verkennen waar deze ‘s nachts uit kan of anders lichtbronnen 
selectiever richten. Structureel is het vrijwaren van donkere gebieden van verhoging van de 
dynamiek het perspectief. De ambitie is het rustige en onthaaste karakter te behouden, zodat 
passages van autosnelwegen en regionale wegen niet leiden tot stedelijke ontwikkeling aan 
eventuele op- en afritten. Bundeling van stedelijke functies en infrastructuur in de ‘lichte’ 
gebieden. 
 
De Catalogus doet een richtinggevende uitspraak In de donkere gebieden alleen minimaal 
noodzakelijke toepassing van kunstlicht. Dit vereist het selectief inzetten en ‘richten’ van 
kunstlicht. Veel aandacht voor vermijden van onnodig kunstlicht bij ontwikkelingen in het 
buitengebied. 
 
In het onderhavige plan wordt niet voorzien in kunstlicht. Dientengevolge is het plan dan ook 
in overeenstemming met voornoemde richtinggevende uitspraak. 
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De Omgevingsvisie introduceert de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Ontwikkelingen in de 
Groene omgeving gaan hierdoor samen met een impuls in kwaliteit. Hiervoor dient de 
gemeente beleid te ontwikkelen. Bestemmingsplannen voor de groene omgeving kunnen – 
met in voorzien in nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen van bestaande functies in de 
groene omgeving, uitsluitend indien hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen 
voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologisch en/of landschappelijk waarden in 
voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke 
kwaliteit in de omgeving. De gemeente moet nog beleid opstellen dat vastlegt op welke wijze 
aan de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving kan worden voldaan. Met het oog hierop wordt 
uitgegaan van het uitvoeringskader Rood voor Rood met gesloten beurs in Overijssel en de 
beleidsregels Rood voor Rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen. Volgens systematiek 
moet het rood op voldoende wijze gecompenseerd worden in ruimtelijke kwaliteit. Het 
gemeentelijke beleid is goedgekeurd door de provincie. Dientengevolge kan geconcludeerd 
worden dat compensatie van het verlies aan ecologisch en/of landschappelijk waarden in 
voldoende mate is gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit 
in de omgeving. Dit is verder onderbouwd in de planbeschrijving in hoofdstuk 4. 
 
Voorts gelden conform de Omgevingsverordening de principes van zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik. De nieuw te bouwen woning sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande 
bebouwing aan de Arendnevenweg. Er is voor deze locatie gekozen omdat terugbouw op de 
slooplocaties geen wenselijke situatie is in verband met de te realiseren nieuwbouwwijk. Gelet 
op het feit dat de wijkersregeling van toepassing is op de onderhavige situatie, wordt dezelfde 
oppervlakte aan bebouwing voor een timmerwerkplaats toegestaan als in de situatie aan de 
Bosmansweg 101. Een dergelijke timmerwerkplaats past niet in de toekomstige 
nieuwbouwwijk. Nu de nieuw te bouwen woning en bebouwing aansluit bij de bestaande 
bebouwing aan de Arendnevenweg en deze woning landschappelijk wordt ingepast, kan 
worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de principes van zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik. 


 
2.2.2. Uitvoeringskader Rood voor Rood met gesloten beurs in Overijssel 


De praktische ruimtelijke vertaling van het Streekplan is vastgelegd in het Uitvoeringskader  
Rood voor rood met gesloten beurs in Overijssel. In het uitvoeringskader worden de criteria  
uiteengezet waaraan een aanvraag Rood voor Rood dient te voldoen. Het provinciale 
uitvoeringskader is opgenomen als bijlage, zie bijlage 1. 


 
 
2.3   Gemeentelijk Beleid 
 
2.3.1 Bestemmingsplan “Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen” 


De locatie ligt binnen het plangebied waarvoor in 20 december 2004 het bestemmingsplan 
“Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen” is vastgesteld. De herziening borduurt 
voort op de in dat plan opgenomen toelichting en regels. De plankaart wordt herzien zoals op 
de bij deze herziening behorende plankaart is aangegeven. 
 


2.3.2 Plattelandsvisie 
Uit de Plattelandsvisie blijkt dat er voor Rood voor Rood in de hele gemeente een ‘ja mits’ 
beleid geldt. Dit wordt in de gemeentelijke beleidsnota Rood voor Rood in aanvullende eisen 
uitgewerkt. 


 
2.3.2 Beleidsregels Rood voor Rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen 
 Het provinciale uitvoeringskader Rood voor Rood is uitgewerkt in de gemeentelijke 


beleidsregels 2007-2009 Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen. De 
beleidsregels zijn opgenomen in de bijlage, zie bijlage 2.
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3 Onderzoek 
 
 
3.1   Beschrijving van de huidige situatie 
 
 
3.1.1 Huidige situatie Bosmansweg 101 


De woning met timmerwerkplaats ligt in het noordelijke deel van de gemeente Dalfsen, aan de 
westzijde van Nieuwleusen. In verband met de geplande nieuwbouw aan de westzijde van 
Nieuwleusen is op grond van artikel 3.10 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening op 16 juni 2009 
een projectbesluit genomen om de ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken. Dit 
projectbesluit “Westerbouwlanden-Noord” is op 2 september 2009 onherroepelijk geworden. 
Binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden moet er een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Gelet op het bovenstaande is het perceel 
Bosmansweg 101 niet meegenomen in onderhavige herziening. 
 
 


3.1.2 Huidige situatie Bouwhuisweg 33 
Het perceel aan de Bouwhuisweg maakt onderdeel uit van een jong ontginningslandschap ten 
westen van Nieuwleusen. De locatie ligt in een grootschalig open agrarisch ontginnings-
landschap. Hoewel de percelen ter plaatsen west/oost gericht zijn was de oorspronkelijke 
ontginningsrichting van noord naar zuid. (Dit is op de historische kaart duidelijk te zien). Het 
gebied kent een rationele opbouw, bestaande uit rechte wegen en waterlopen. Het 
grondgebruik in dit deel van het gebied bestaat zowel uit grasland,als bouwland. Bebouwing 
beperkt zich voornamelijk tot boerderijen/lintbebouwing op smalle slagenverkaveling langs de 
ontginningswegen. In het verleden kwamen met name langs de ontginningsassen vele 
houtsingels en laanbeplantingen voor. 
 
De slooplocatie in Nieuwleusen bevindt zich in een open gebied tussen twee ontginningslinten 
en de westrand van Nieuwleusen. In dit gebied is nauwelijks beplanting en weinig bebouwing 
aanwezig. Met de sloop van de bebouwing aan de Bouwhuisweg komt de oorspronkelijke 
noord/zuid richting van het landschap meer naar voren. Daarbij levert de sloop een bijdrage 
aan de karakteristieke openheid van het gebied. Aanvullende ingrepen, zoals het aanbrengen 
van beplanting, zijn niet nodig. Het verwijderen van de bebouwing alleen levert een goede 
bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. 


 
 
3.1.3 Huidige situatie Arendnevenweg ong. 


Het perceel aan de Arendnevenweg ligt ten zuiden van de woonkern Nieuwleusen. Het betreft 
een agrarisch perceel aan de Arendnevenweg, welke momenteel als grasland in gebruik is. 
Aan de noord- en westzijde wordt het plangebied begrensd door een kwekerij. Aan de zuid- 
en oostzijde wordt het plangebied begrensd door respectievelijk een smalle elzensingel en de 
laanbeplanting van zomereiken langs Arendnevenweg. De projectlocatie is momenteel in 
gebruik als grasland. Rondom het grasland liggen enkele ondiepe greppels. De verwachting is 
dat deze greppels in de zomerperiode droogvallen. Recent is een dam aangelegd waardoor 
het perceel ontsloten wordt. Langs de Arendnevenweg staat een laan van zomereiken met 
een leeftijd van ongeveer 35-45 jaar. Aan de zuidzijde, net buiten het plangebied staat een 
beukenhaag, welke via enkele bosschages overgaat in een smalle elzensingel. 
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3.2   Onderzoeken 
Voor de beoordeling wordt gekeken naar de mate waarin belangen van de bewoners en/of 
eigenaren van de aangrenzende gronden door de uitwerking kunnen worden geschaad. 
Gekeken wordt hierbij naar de verkeerssituatie, natuur en landschap, milieutechnische 
aspecten en water. 
 
De effecten van de uitvoering van het bestemmingsplan zijn in het “Bestemmingsplan 
buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen” reeds aan de orde geweest. Het 
onderhavige bestemmingsplan voorziet in een verandering van de bestemming. Voor 
aanvullende onderdelen wordt verwezen naar het “Bestemmingsplan Buitengebied 
(voormalige gemeente) Nieuwleusen”. 
 


 
3.2.1 Luchtkwaliteit       


Sinds 15 november 2007 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen en staat de 
regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit beschreven in de Wet milieubeheer, namelijk de  
Wet luchtkwaliteit. Het doel van deze wet is het beschermen van mens en milieu tegen de 
negatieve effecten van luchtverontreiniging. In deze wet zijn de richtlijnen van de Europese 
Unie geïmplementeerd. Voor Nederland geldt, dat alleen de verontreinigende stoffen zoals 
stikstofoxide en kleine zwevende deeltjes (PM10) van belang zijn. Bij de overige 
verontreinigde stoffen zijn in Nederland nauwelijks overschrijdingen gemeten. 


 
In de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende bijlagen 
speelt het begrip "in betekenende mate" een belangrijke rol. Duidelijk is dat het onderhavige 
plan geen ontwikkelingen mogelijk maakt, waardoor de luchtkwaliteit in betekenende mate zal 
verslechteren. Er wordt derhalve voldaan aan de Wet luchtkwaliteit. 
 
 


3.2.2 Externe veiligheid 
In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) zijn de uitgangspunten en ambities voor het 
nieuwe externe veiligheidsbeleid vastgelegd. Doel van het externe veiligheidsbeleid is om 
burgers inwoonomgeving een minimum beschermingsniveau voor gevaarlijke stoffen te  
bieden. In de nabije omgeving van de Arendnevenweg (onderhavige perceel) bevindt zich 
geen risicobron. De meest nabij gelegen risicobron is het tankstation Westdal. De 
risicocontour 10-6 afstand betreft 110 meter. Het tankstation is op een afstand van ruim 800 
meter van het onderhavige perceel gelegen en vormt derhalve geen risico voor de geplande 
ontwikkelingen. De gemeente heeft een gemeentelijke visie externe veiligheid opgesteld. Het 
bestemmingsplan is overeenkomstig deze visie. 
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Kaart 2.  Risicozonering  


 
 


 
 
Bron: www.provincie.overijssel.nl  
 


 
3.2.3 Archeologie  


Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee heeft de zorg 
voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van de 
ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van 
archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden ter 
plaatse en de introductie van het zogenaamde “veroorzakerprincipe”. Dit principe houdt in dat 
degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of een 
behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden.  


 
Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met zowel de 
bekende als de te verwachten archeologische waarden. Voor de bekende waarden kan de 
beleidskaart behorende bij het Archeologisch beleidsplan gemeente Dalfsen worden 
geraadpleegd. Blijkens deze beleidskaart heeft het onderhavige perceel aan de 
Arendnevenweg een lage archeologische verwachting. Omdat er sprake is van een lage 
archeologische verwachtingswaarde wordt voor het perceel een archeologisch onderzoek niet 
noodzakelijk geacht. 
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Kaart 3.  Archeologische monumentenkaart  
 


  
 
bron: Giskit viewer 2005 gem. Dalfsen 


  
3.2.4 Ecologie 


Ter bescherming van ecologische waarden dient er bij ruimtelijke ingrepen een afweging te 
worden gemaakt in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Flora- en faunawet. 
 
Met de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden levert Nederland een bijdrage aan een Europees 
netwerk van beschermde natuurgebieden. De Vogelrichtlijn is gericht op het beschermen van 
de in het wild levende vogelsoorten en op de instandhouding van de habitatten die het 
leefmilieu voor deze soorten vormen. De Habitatrichtlijn is gericht op het instandhouden van 
natuurlijke en halfnatuurlijk habitatten en bescherming van wilde flora en fauna.  
 
In de Flora- en faunawet wordt het volgende gesteld: “eenieder neemt voldoende zorg in acht 
voor de in het wilde levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving”. Dit 
betekent dat onderzocht dient te worden of middels de plannen bedreigende situaties ontstaan 
in de leefomgeving van, in of direct rond het gebied voorkomende flora en fauna. Het gaat 
hierbij om het effect van de beoogde ingreep op het natuurlijke milieu. De aard van de ingreep 
speelt daarbij een belangrijke rol.  
 
Voor de bepaling van de te verwachten natuurwaarden op het onderhavige perceel aan de 
Arendnevenweg is door Eelerwoude een quickscan uitgevoerd, zie bijlage 3.  
 
Op basis van deze quickscan kan worden geconcludeerd dat er (mogelijk) strikt beschermde 
dieren gebruik maken van de planlocatie of de directe omgeving daarvan. Echter, door het 
behoud en het versterken van opgaande lijnvormige elementen worden geen negatieve 
effecten verwacht op de aanwezige strik- beschermde diersoorten (spechten en vleermuizen). 
Vervolgonderzoek of het indienen van een ontheffingsaanvraag wordt op basis van dit 
onderzoek niet noodzakelijk geacht. 


 
Volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen 
voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden moeten dus de waarden van individuen worden gerespecteerd en mogen 
individuen niet opzettelijk worden gedood.  
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Dit leidt tot de volgende aanbeveling: 
Uit voorzorg moeten in de meest kwetsbare periode geen werkzaamheden plaatsvinden die 
schadelijk kunnen zijn. In de regel geldt dit voor het broedseizoen, de periode half maart tot 
half juni. Aanbevolen wordt om werkzaamheden waarbij opgaande beplanting of andere 
nestelplaatsen worden verwijderd, uit te voeren buiten de kwetsbare broedperiode van vogels.  


 
 
3.2.5 Water 


Binnen het plangebied zal het schone hemelwater worden gescheiden van rioolwater. 
Hemelwater wordt daarbij op eigen terrein 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. 
 
Nabij het plangebied liggen twee watergangen van het Waterschap Groot Salland. Om deze 
watergangen ligt een keurzone met publiekrechtelijke geboden en verboden. Beide 
watergangen komen uit in hoofdwatergang DV.30.154'. Uit overleg met het Waterschap Groot 
Salland is gebleken dat de afstand tot deze watergangen dermate groot is, dat geen 
keurontheffing benodigd is. 
 


 
3.2.6 Verkeerssituatie  


Hierbij wordt gekeken naar de ontsluiting van het perceel en het parkeren van bewoners. De 
ontsluiting van de nieuw op te richten woning zal via een te realiseren ontsluiting op de  
Arendnevenweg plaatsvinden. Parkeren door bewoners zal gebeuren op het perceel bij de 
woning. De timmerwerkplaats van de heer Kragt wordt zeer incidenteel bezocht door klanten 
doordat bijna alle verzoeken telefonisch afgehandeld worden. Eens per maand wordt hout 
aangeleverd ter bewerking. Eens per 14 dagen wordt het bewerkte hout afgeleverd. 
Vorenstaande in aanmerking genomen kan worden geconcludeerd dat de 
verkeersbewegingen voor de timmerwerkplaats beperkt zijn en ondergeschikt zijn aan de 
woning. 
 
 


3.2.7 Bodem 
Blijkens de beoordeling van de bouwaanvraag teneinde de bebouwing conform de 
onderhavige herziening mogelijk te maken is geconcludeerd dat de grond onverdacht blijkt. 
Op 25 juli 2007 is namelijk de "Bouwverordening Dalfsen" vastgesteld met als bijlage de 
"Hantering Bodemkwaliteitskaart bij bouwen". In deze bijlage staat in paragraaf 3.2.4. lid 6 
aangegeven dat een volledige ontheffing van een bodemonderzoek verleend kan worden bij 
een reguliere vergunningplichtig bouwwerk indien de locatie is gelegen in een schone zone op 
grond van de bodemkwaliteitskaart en de locatie op grond van de informatie uit het Bodem 
Informatie Systeem (BIS) onverdacht is én uit het ingevulde formulier (vragenlijst historisch 
bodemonderzoek voor bouwwerken) ook onverdacht blijkt. In de onderhavige situatie is 
hiervan sprake. In dit kader wordt een bodemonderzoek dan ook niet noodzakelijk geacht.  
 


 
3.2.8 Geluid 


De Arendnevenweg heeft volgens de geluidsniveaukaart van Nieuwleusen een intensiteit van 
ruim 600 mvt/etm. De afstand van de nieuwe woning tot de Arendnevenweg zal ongeveer 45 
m bedragen. De indicatief berekende geluidbelasting zal ca 45 dB Lden bedragen en incl. de 
wettelijke aftrek ca. 40 dB Lden. Dit is ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een 
akoestisch rapport wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. 
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4 Planbeschrijving 
 
 
4.1  Algemeen  
 


In dit hoofdstuk zal worden aangegeven op welke wijze de binnen alle plangebieden 
voorkomende functies, zoals die in het voorgaande aan de orde zijn geweest, in het 
bestemmingsplan worden geregeld. Het betreft de uitgangspunten met betrekking tot de 
gewenste ruimtelijke structuur, de functionele structuur en de milieu-uitgangspunten. Tevens 
wordt aangegeven hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de bestemming. 


 
 
4.2.1 Beschrijving gewenste situatie 


 
Na herziening van het bestemmingsplan is op het perceel Bouwhuisweg 33 de bestemming 
‘agrarisch cultuurgebied’ met nadere aanduiding ‘agrarisch bedrijf 1’ herzien in de bestemming 
‘woondoeleinden’. Omdat er op het perceel reeds een oppervlakte van 100 m² aan bijgebouw 
aanwezig is, willen wij dit ook na de herziening toestaan. Er staat dan ook op de plankaart 
aangeduid dat er op het perceel Bouwhuisweg 33 een oppervlakte is toegestaan van 100 m² 
aan bijgebouwen. Dit is tevens verwerkt in de regels van dit bestemmingsplan.  
 
Na herziening van het bestemmingsplan is op het perceel Arendnevenweg ongenummerd 
(kadastraal bekend als gemeente Nieuwleusen, sectie O, perceelnummer 850) de 
bestemming ‘agrarisch cultuurgebied’ met nadere aanduiding ‘landschapselementen’ herzien 
in ‘woondoeleinden’ met de nadere aanduiding ‘landschapselementen’ en ‘timmerwerkplaats’. 
Op dit perceel wordt er in het kader van Rood voor Rood één nieuwe bouwkavel toegekend. 
De familie Kragt had op het perceel Bosmansweg 101 (vanwaar zij moeten wijken voor de 
nieuwbouwwijk Westerbouwlanden-Noord) 630 m² aan bebouwing voor het bedrijf en de 
woning. Middels deze herziening staan wij voor hen op het perceel Arendnevenweg ong. een 
totale oppervlakte toe van 600 m². Nu de familie Kragt moet wijken voor de nieuwbouwwijk en 
er in plaats van 850 m² ruim 3000 m² aan landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt, 
willen wij meewerken aan het verzoek van de familie Kragt van de maximaal toegestane 
oppervlakte 125 m² aan te wenden voor privégebruik (bijgebouw) en 450 m² voor 
bedrijfsgebouwen. Daarnaast hield de familie Kragt hobbymatig een aantal schapen. Dit recht 
wil men ook op het nieuwe perceel aan de Arendnevenweg ong. behouden. 
 
Voor de waardebepaling van een bouwrijpe compensatiekavel in het kader van de Rood voor 
Rood-regeling wordt in de gemeente Dalfsen het uitgangspunt van € 200,- per m² gehanteerd. 
De nieuwe woningbouwkavel heeft een oppervlakte van 1.400 m². De waarde van de 
bouwkavel bedraagt daarmee € 280.000,-. De kosten voor het bouwrijp maken van de 
bouwkavel zijn € 20.000,- en de waarde van de ondergrond (€ 8,-/m²) bedraagt € 11.200,-. 
 


Getaxeerde waarde bouwkavel  €  280.000,- 
Bouwrijp maken bouwkavel €  20.000,- 
Waarde ondergrond bouwkavel  €  11.200,- 
Waarde bouwbest. bouwkavel  €  248.800,- 
 
De waardestijging van de locatie van de woningbouwkavel bedraagt daarmee € 248.800,-. 
Deze waardestijging is de waarde van de bouwbestemming en wordt gebruikt om de 
investeringen te kunnen bekostigen. 
 
Aan de Bouwhuisweg 33 wordt 3.139 m² agrarische bebouwing gesloopt. De standaard 
sloopkosten voor deze locatie bedragen € 78.475,-. 
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Bij aanwezigheid van asbest zijn de kosten per vierkante meter veelal hoger dan € 25,- per 
vierkante meter. In dergelijke gevallen mogen deze extra kosten voor asbestsanering worden 
opgenomen als investering in de ruimtelijke kwaliteit. 
De gecorrigeerde vervangingswaarde van de te slopen schuren bedraagt € 324.129,-. Dertig 
procent hiervan is € 97.239,-. 
 
Het bedrag dat geïnvesteerd moet worden in de ruimtelijke kwaliteit, wordt berekend door het 
bedrag van de waarde van de bouwbestemming te verminderen met de sloopkosten en de 
vergoeding van dertig procent van de gecorrigeerde vervangingswaarde. 
 
Waarde bouwbest. bouwkavel  €  248.800,- 
Standaardbedrag sloopkosten  €  78.475,- 
(€ 25,- per m2) 
30% gecorrigeerde €  97.239,- 
vervangingswaarde    
Investering in ruimtelijke €  73.086,- 
kwaliteit 
 
Vorenstaande in aanmerking genomen kan worden geconcludeerd, dat er een bedrag van 
€ 73.086,- geïnvesteerd moet worden in ruimtelijke kwaliteit. 
 
Onderstaand een financieel overzicht van hetgeen geïnvesteerd wordt in ruimtelijke kwaliteit. 
 
Inrichtingskosten Arendnevenweg €  22.735,- 
Asbestsanering á € 10,-/m²  €  31.390,- 
Advieskosten, taxatie en €  17.000,- 
asbestinventarisatie 
Leges  €  2.417,- 
Onderzoekskosten  €  8.330,- 
Totaal  €  81.872,- 
 
Hieruit blijkt dat het totaalbedrag aan investeringen in de ruimtelijke kwaliteit € 8.786,- hoger is 
dan de opbrengsten van de bouwbestemming. Gezien de werkzaamheden aan de 
Arendnevenweg noodzakelijk zijn, is deze investeringsbegroting verantwoord. 
 
De ervenconsulent heeft op 17 december 2008 advies uitgebracht over het perceel 
Arendnevenweg (bijlage 5). De ervenconsulent heeft geadviseerd de transparante singel weg 
te laten en de entree minder formeel te maken. Eén rij elzen lang de oprit maakt deze minder 
formeel. De rij eindigt met een boomgroep op het einde van het erf. De oprit buigt af naar de 
woning. Door de hoogstamfruitgaard meer naar het zuiden te verplaatsen ontstaat ook aan de 
noordzijde van het erf een open doorzicht naar het landschap. Het inrichtingsplan (bijlage 4) 
van Eelerwoude is overeenkomstig het advies van de ervenconsulent uitgevoerd. In 
voornoemd inrichtingsplan is een dak dwars ingetekend. Dit is echter in strijd met de 
welstandsnota van de gemeente Dalfsen. Hierdoor is ter plaatse uitsluitend een zadeldak 
toegestaan. 
 
De ontwikkelingen leiden tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied 
van de gemeente Dalfsen. Deze meerwaarde vertaalt zich in het volgende:  
1. Door toepassing te geven aan de Rood voor Rood regeling wordt een ruimtelijk knelpunt 
opgelost. De woning met timmerwerkplaats aan de Bosmansweg 101 ligt in de geplande 
nieuwbouwwijk. De geplande nieuwbouwwijk dient het maatschappelijk belang, te weten het 
voorzien in de woonbehoefte van de gemeente Dalfsen. 
2. Verdwijnen landschapontsierende bebouwing; door het toepassen van de Rood voor Rood-
regeling wordt alle aanwezige landschapsontsierende bebouwing (3.139 m²) op het perceel 
Bouwhuisweg 33 gesloopt.  
3. Versterken landschappelijke kwaliteit; door het slopen van de landschapsontsierende 
bebouwing en het verwijderen van de grote hoeveelheid terreinverharding op het perceel 
Bouwhuisweg 33 en het toevoegen van landschapselementen op het perceel Arendnevenweg 
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ong. wordt de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied van de gemeente Dalfsen 
versterkt. 
4. Door toepassing te geven aan de Rood voor Rood regeling wordt een niet aan het 
buitengebied gebonden milieuhinderlijk bedrijf gesaneerd.  
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5 Toelichting op de regels  
 
In dit hoofdstuk worden, voor zover noodzakelijk geacht, de van het bestemmingsplan 
deeluitmakende regels nader toegelicht. De regels geven inhoud aan de op de plankaart 
aangegeven bestemmingen. Ze geven aan, waarvoor opstallen al dan niet gebruikt mogen 
worden en wat en hoe er gebouwd mag worden.  
 
Het voorliggende bestemmingsplan “9


e
 partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 


(voormalige gemeente) Nieuwleusen, Arendnevenweg ong., Bouwhuisweg 33” betreft een 
partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied (voormalige gemeente) 
Nieuwleusen” welke op 20 december 2004 is vastgesteld door de gemeenteraad. In deze 
partiële herziening wordt in het kader van Rood voor Rood de bestaande bedrijfsbebouwing 
op het perceel Bosmansweg 101 en Bouwhuisweg 33 gesloopt en wordt een nieuwe 
woonkavel toegekend aan het perceel Arendnevenweg ong. Op het perceel Bouwhuisweg 33 
wordt de vigerende bestemming ‘agrarisch cultuurgebied’ met nadere aanduiding ‘agrarisch 
bedrijf 1’ herzien in de bestemming ‘woondoeleinden’. Op het perceel Arendnevenweg ong., 
kadastraal bekend als gemeente Nieuwleusen, sectie O met perceelnummer 580 wordt de 
vigerende bestemming ‘agrarisch cultuurgebied’ met nadere aanduiding 
‘landschapselementen’ herzien in de bestemming ‘woondoeleinden’ met de aanduidingen 
‘timmerwerkplaats’ en ‘landschapselementen’. 


 
Uitwerking 
De juridische basis van de uitwerking vormt het voorschrift ‘woondoeleinden’ van het 
bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen. De gronden op de kaart 
aangewezen voor “woondoeleinden” zijn bestemd voor woningen, met daarbij behorende 
gebouwen, andere-bouwwerken en tuinen en erven. De gronden met de aanduiding 
landschapselementen zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en/of herstel van de 
landschappelijke waarde, zoals deze tot uitdrukking komt in de voorkomende 
landschapselementen (houtwallen, -singels en bosjes) afzonderlijk en als samenhangend 
onderdeel van de (oorspronkelijke) verkavelingsstructuur. Er is een aanlegvergunningstelsel 
opgenomen voor gronden met de aanduiding “landschapselementen”.  
 
De regels van deze herziening zijn gebaseerd op de regels van het bestemmingsplan 
”Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen”. 
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6 Economische uitvoerbaarheid 
 


Ingevolge artikel 3.1.6 van het Bro dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan een 
onderzoek te worden ingesteld naar de economische uitvoerbaarheid van het plan. De kosten 
van de herziening komen voor rekening van het budget ruimtelijke kwaliteit van het project. 
Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen 
gronden is anderszins verzekerd doordat deze zijn opgenomen in ontwikkelingsovereenkomst 
rood voor rood. Nu het verhaal van de kosten anderszins verzekerd is behoeft geen 
exploitatieplan te worden vastgesteld. 
 


 







7.    Inspraak en overleg 
 


7 Inspraak en overleg 
 


Deze zogenaamde maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel om aan te tonen dat het 
bestemmingsplan maatschappelijk draagvlak heeft. Over het voorontwerp van het 
bestemmingsplan is, overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening, gelegenheid tot 
Inspraak geboden. Ook heeft in deze fase het Overleg ex artikel 3.1.1. Bro met diensten van 
rijk en provincie en met betrokken maatschappelijke organisaties plaatsgevonden.  
De resultaten van zowel het Overleg als de Inspraak zijn in het bestemmingsplan verwerkt 
(bijlage 7). 


 
7.1  Inspraak 


 
Het voorontwerp heeft 6 weken ter inzage gelegen van 12 augustus 2009 tot en met 22 
september 2009. Er is één reactie binnengekomen. 


 
7.2  Overleg 
  


In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerp bestemmingsplan  "9
e
 


partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen, 
Arendnevenweg ong., Bouwhuisweg 33" aan de daartoe aangewezen instanties digitaal 
toegezonden. 
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8.  Zienswijzen en kennisgeving 
 


Het ontwerpbestemmingsplan “9
e
 partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 


(voormalige gemeente) Nieuwleusen, Arendnevenweg ong., Bouwhuisweg 33” heeft van 11 
november 2009 tot en met 22 december 2009 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende 
deze termijn was er voor een ieder de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken aan de 
gemeenteraad van Dalfsen. Ook is het ontwerpbestemmingsplan aan de daartoe aangewezen 
instanties digitaal toegezonden. De ingekomen zienswijzen zijn samengevat en van 
commentaar voorzien. Hiervoor wordt verwezen naar de “Nota van Zienswijzen en 
kennisgeving” (bijlage 8). 


 
8.1 Zienswijzen 
 


Binnen de termijn is er één zienswijze binnengekomen. De zienswijze is ontvankelijk nu de 
zienswijze binnen de termijn is ingediend en de zienswijze is voorzien van een dagtekening en 
de NAW-gegevens. De zienswijze is samengevat en van een reactie voorzien. Naar 
aanleiding van het gemeentelijk commentaar is het bestemmingsplan zo nodig aangepast.  


 
8.2 Kennisgeving 
 


De provincie Overijssel heeft laten weten geen reden te zien om een zienswijze in te dienen. 
 


8.3 Ambtshalve wijzigingen 
 


Er is met de familie Kragt overeengekomen dat zij in verband met het wijken voor de 
nieuwbouwwijk Westerbouwlanden-Noord naar de Arendnevenweg ong. recht hadden op een 
situatie die aan gebruik en bebouwing nagenoeg gelijk is. Blijkens de verleende 
bouwvergunningen is er een oppervlakte van 630 m² aan gebouwen voor de woning en het 
bedrijf op het perceel Bosmansweg 101 in Nieuwleusen aanwezig. Dit hebben wij echter niet 
correct verwerkt in het ontwerp van het onderhavige plan. In het ontwerp was namelijk slechts 
een totale oppervlakte van 375 m² opgenomen. Nu de familie Kragt moet wijken voor de 
nieuwbouwwijk en er in plaats van 850 m² ruim 3000 m² aan landschapsontsierende 
bebouwing wordt gesloopt, willen wij meewerken aan het verzoek van de familie Kragt van de 
maximaal toegestane oppervlakte 125 m² aan te wenden voor privégebruik (bijgebouw) en 
450 m² voor bedrijfsgebouwen. In verband met de bruikbaarheid van de bedrijfsgebouwen is 
voor deze bebouwing een hogere goothoogte toegestaan van 4 meter in plaats van 3 meter. 
Dit recht hadden zij ook op de oude locatie. Wij doen met vorenstaande recht aan hetgeen is 
overeengekomen. Voorts past een dergelijke goothoogte bij de bouwmassa welke is 
toegestaan op het betreffende perceel. Vorenstaande is in de toelichting, de regels en op de 
plankaart gewijzigd. Daarnaast hield de familie Kragt hobbymatig een aantal schapen. Dit 
recht wil men ook op het nieuwe perceel aan de Arendnevenweg ong. behouden. Dit is 
verwerkt in de doeleindenomschrijving en de begripsbepalingen van de regels. 
  
Verder is de oppervlakte van de bijgebouwen op de Bouwhuisweg 33 niet correct opgenomen. 
Omdat er op het perceel reeds een oppervlakte van 100 m² aan bijgebouw aanwezig is, 
hebben wij dat ook in het onderhavige plan verwerkt. Er staat dan ook op de plankaart 
aangeduid dat er op het perceel Bouwhuisweg 33 een oppervlakte is toegestaan van 100 m² 
aan bijgebouwen. Dit is tevens verwerkt in de regels op de plankaart van dit 
bestemmingsplan.  
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Bijlage 1 Uitvoeringskader Rood voor Rood met gesloten beurs Provincie Overijssel 
 
Bijlage 2 Beleidsregels Rood voor Rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen 
 
Bijlage 3 Quickscan Flora- en faunawet  Arendnevenweg ong. te Nieuwleusen 
 
Bijlage 4 Inrichtingsplan Kragt te Nieuwleusen 
 
Bijlage 5 Advies ervenconsulent Oversticht 
 
Bijlage 6 Formulier bodem 
 
Bijlage 7 Nota van Inspraak en overleg 
 
Bijlage 8 Nota van Zienswijzen en kennisgeving 
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Nota van Inspraak en overleg  


Oktober 2009 
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Inspraak 


Algemeen 


Met betrekking tot de maatschappelijke uitvoerbaarheid kan worden opgemerkt, dat de in de 


gemeente Dalfsen gebruikelijke procedure voor de inspraak is gevolgd. Het 


voorontwerpbestemmingsplan heeft van 12 augustus 2009 tot en met 22 september 2009 voor 


een ieder ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er één inspraakreactie ingediend. Deze is 


kort samengevat en van commentaar voorzien. Naar aanleiding van het gemeentelijk 


commentaar is het bestemmingsplan zo nodig aangepast. 


Inspraakreacties 


 


1. Reclamant 1. 


 


Per mail van 15 september 2009 (nummer 9093) heeft reclamant 1 de volgende inspraakreactie 


ingediend: 


• De heer F.J. de Weerd is eigenaar van het perceel Bouwhuisweg 33. Het daar aanwezige 


bedrijf wordt verplaatst naar de Nieuwendijk ten behoeve van de realisering van de nieuwe 


wijk Westerbouwlanden Noord. In dit geval kan geen gebruik gemaakt worden van de 


regeling Rood voor Rood en ik betwijfel of de gemeente op correcte wijze invulling aan dit 


beleid gegeven heeft. Hierover zal navraag gedaan worden bij de provincie Overijssel; 


 Reactie gemeente 


 Het perceel Bouwhuisweg 33 in Nieuwleusen is in eigendom van de gemeente. Het 


voormalige bedrijf zal zich elders nieuwvestigen. De aanwezige agrarische 


bedrijfsbebouwing op het perceel Bouwhuisweg 33 blijft echter achter en is 


landschapsontsierend en valt derhalve onder de regeling Rood voor Rood. Uit de 


toelichting van het bestemmingsplan met bijbehorende bijlagen blijkt dat op correcte wijze 


toepassing is gegeven aan de regeling Rood voor Rood. 


  


• Aan de Arendnevenweg is geen sprake van lintbebouwing en al zou er sprake van zijn dan 


zou er met de situering van deze bouwlocatie inbreuk op gedaan worden; 


 Reactie gemeente 


 Aan de Arendnevenweg is wel degelijk sprake van lintbebouwing. De nieuw te bouwen 


woning sluit conform het advies van het Oversticht aan bij de bestaande situatie van 


bebouwing. Derhalve is er door de situering van de nieuw te bouwen woning geen sprake 


van de vermeende inbreuk ten aanzien van de aanwezige lintbebouwing. 


 


• Bedrijfsgebouwen en met name timmerwerkplaatsen dienen te worden gevestigd op 


industrieterreinen en niet in het buitengebied. Vestiging van particuliere woningbouw zou 


ook moeten worden tegengegaan; 


 Reactie gemeente 


 De regeling Rood voor Rood maakt het mogelijk om woningbouw in het buitengebied toe te 


staan. Binnen de kaders van het beleid kan wel degelijk een woning met timmerwerkplaats 


in het buitengebied gerealiseerd worden. De timmerwerkplaats is in dit geval ondergeschikt 


aan de woonfunctie. Verder merken wij nog op dat de wijkersregeling op onderhavige 


situatie van toepassing is. 
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• Doordat de gemeente belang heeft bij de Bosmanweg 101 worden er onder druk van de 


eigenaar stappen gezet die niet ten goede komen van de planologische ontwikkeling van 


de gemeente Dalfsen; 


 Reactie gemeente 


De geplande nieuwbouwwijk Westerbouwlanden Noord dient een maatschappelijk belang, 


te weten het voorzien in de woonbehoefte van de gemeente Dalfsen. Het verplaatsen van 


de timmerwerkplaats komt daarom ten goede van de planologische ontwikkeling van de 


gemeente Dalfsen.   


 


• In het verleden heb ik gevraagd om uitbreidingsmogelijkheden in het kader van mijn hobby. 


Dit was niet mogelijk. Nu de gemeente een belang heeft kunnen bestemmingen wel 


gewijzigd worden. 


 Reactie gemeente 


In de onderhavige situatie zijn het wijkersbeleid en de regeling Rood voor Rood van 


toepassing. Onderhavige verplaatsing dient het maatschappelijke belang. Deze opmerking 


is voor het bestemmingsplan planologisch niet relevant.  


 


• Op ons perceel ruste in het verleden een agrarische bestemming. De bestemming is door 


de gemeente gewijzigd. Ik heb hiertegen niet tijdig bezwaar gemaakt. Graag zou ik de 


bestemming hersteld zien. 


 Reactie gemeente 


Deze opmerking is in het kader van de bestemming voor dit bestemmingsplan niet 


relevant. Gezien het feit dat er geen bedrijfsmatige activiteiten op het perceel plaatsvonden 


is toentertijd ervoor gekozen het perceel naar het feitelijke gebruik te bestemmen. Of de 


bestemming op het perceel hersteld zou kunnen worden is niet een afweging die in dit 


bestemmingsplan plaatsvindt. Daartoe zou een principeverzoek ingediend kunnen worden.


  


 


• De motivering van de gemeente over het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit is 


niet juist. Er wordt alleen maar afbreuk gedaan aan het landschap. 


 Reactie gemeente 


In de toelichting van het bestemmingsplan is voldoende onderbouwd waarom er sprake is 


van landschappelijke inpassing en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op de percelen. 


Vooral de sloop van de bebouwing aan de Bouwhuisweg 33 is een verbetering van de 


ruimtelijke kwaliteit. Over de ontwikkeling heeft het Oversticht een positief advies 


uitgebracht.  


 


 


 


 


 







 


 


 


 


9
e
 partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen, 


Arendnevenweg ong., Bouwhuisweg 33                                             


Overleg 


Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro 


In het kader van het vooroverleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening heeft het college 


diverse instanties verzocht te adviseren over het plan. De volgende instanties hebben 


gereageerd: 


 


1. VROM-Inspectie 


 


Bij brief van 30 september 2009 (kenmerk 20090052398-AHA-O), ingekomen op 1 oktober 


2009, nummer 3219, heeft de Provincie Overijssel de volgende opmerking gemaakt: 


• Het voorontwerpbestemmingplan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding 


tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB. 


 


 


2. Provincie Overijssel 


 


Bij brief van 22 september 2009 (kenmerk 2009/0143725), ingekomen op 23 september 2009,  


nummer 3139, heeft de Provincie Overijssel de volgende opmerkingen gemaakt: 


• Op 1 juli 2009 zijn de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening vastgesteld. 


Hierin is het ruimtelijke beleid van de provincie vastgelegd. Omdat het ontwerp 


bestemmingsplan na vaststelling van de Omgevingsvisie en de 


Omgevingsverordening ter inzage zal worden gelegd, zal het plan en de daarbij 


behorende toelichting gebaseerd moeten zijn op de Omgevingsvisie en de 


Omgevingsverordening;  


Reactie gemeente 


De Omgevingsvisie en –verordening zijn verwerkt in de toelichting van het 


bestemmingsplan. 


 


• Het bestemmingsplan raakt een provinciaal belang, namelijk de realisatie van 


woningbouw met bedrijvigheid in het buitengebied. Gezien de goede balans die is 


gevonden tussen ruimtelijke kwaliteit en de realisatie van een nieuw bouwperceel, 


zijn wij van oordeel dat er geen strijd is met het provinciale belang; 


 Reactie gemeente 


 Deze opmerking hebben wij voor kennisgeving aangenomen. 


 


• Wij missen in de toelichting de vertaling van het “Inrichtingsplan Kragt te 


Nieuwleusen” naar de gebiedskenmerken uit de Catalogus Gebiedskenmerken. Wij 


adviseren u de plaatsing van het bouwvlak en de gebouwen te onderbouwen vanuit 


de gebiedskenmerken; 


 Reactie gemeente 


Wij hebben de onderhavige ontwikkelingen op het perceel onderbouwd ten aanzien 


van de Catalogus Gebiedskenmerken. 
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• Wij vragen ons af waarom het bedrag dat geïnvesteerd wordt in de ruimtelijke 


kwaliteit alleen wordt gebruikt voor de Arendnevenweg en niet voor de 


Bouwhuisweg 33. 


 Reactie gemeente 


Bij toepassing van de regeling rood voor rood moet er een bepaald bedrag worden 


geïnvesteerd. Het volledige bedrag dat geïnvesteerd dient te worden is noodzakelijk 


voor het landschappelijk inpassen van de woning aan de Arendnevenweg ong. 


Middels de ontwikkelingsovereenkomst en het bestemmingsplan kan deze 


landschappelijke inpassing afgedwongen worden. 


 


• In artikel 3 van de regels geldt volgens de bouwregels, dat een woning binnen het 


bouwvlak dient te worden gebouwd. Op de verbeelding van de Bouwhuisweg 33 


ontbreekt het bouwvlak. Wij adviseren om in artikel 3 lid B onder 2 op te nemen, dat 


aan- en bijgebouwen en de timmerwerkplaats ook binnen het bouwvlak gebouwd 


dienen te worden. 


 Reactie gemeente 


Het bouwvlak op het perceel Bouwhuisweg 33 is toegevoegd op de plankaart. In 


artikel 4 lid B onder 2 is opgenomen dat aan- en bijgebouwen en de 


timmerwerkplaats binnen het bouwvlak gebouwd dienen te worden.  


 


 


3. Veiligheidsregio IJsselland 


 


Bij brief van 27 augustus 2009 (kenmerk V09.000317 SC J. Kromhof), ingekomen op 31 


augustus 2009, nummer 2905, heeft Veiligheidsregio IJsselland de volgende opmerkingen 


gemaakt: 


• Bij het vervolgen van de bestemmingsplanprocedure wordt geadviseerd om: 


- na te gaan welke invloeden de hogedrukaardgasleidingen (N-550-33-KR-


006 en N-550-31-KR-006) hebben met betrekking tot externe veiligheid en 


de nieuwbouw op het perceel Bosmansweg; 


- na te gaan welke invloeden de hogedrukaardgasleidingen (N-550-33-KR-


006 en N-550-31-KR-006) hebben met betrekking externe veiligheid en de 


verandering van bedrijfsfunctie naar woondoeleinden aan de Bouwhuisweg; 


- de bluswatervoorziening aan de Arendnevenweg in overleg met de 


gemeentelijke brandweer te onderzoeken en indien nodig te optimaliseren 


Het uitgebrachte advies is afgestemd met de politie IJsselland, de GHOR 


Veiligheidsregio IJsselland en de Brandweer Dalfsen. 


 Reactie gemeente 


- Het onderhavige bestemmingsplan maakt nieuwbouw op het perceel 


Bosmansweg niet mogelijk. Deze locatie ligt in de geplande nieuwbouwwijk 


Westerbouwlanden-Noord. Er is op 2 september 2009 een projectbesluit 


voor dit gebied onherroepelijk geworden. De hogedrukaardgasleidingen 


worden derhalve meegenomen in het (ontwerp)bestemmingsplan dat 


binnen één jaar na onherroepelijk worden van het projectbesluit ter inzage 


wordt gelegd. Derhalve is de opmerking voor het onderhavige plan 


planologisch niet relevant. 


- Er is op het perceel Bouwhuisweg 33 geen sprake van intensivering van 


het gebruik. De bedrijfswoning is al aanwezig en er komen geen woningen 
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bij. Uitsluitend de bedrijfsmatige activiteiten worden gestaakt. Er is geen 


sprake van een verandering met betrekking tot de externe veiligheid. 


- De bluswatervoorziening wordt betrokken bij de te verlenen 


bouwvergunning en is voor het onderhavige bestemmingsplan niet van 


planologisch belang.  


 


4. Waterschap Groot Salland 


 


Bij brief van 24 augustus 2009 (kenmerk WHA\2009-8365.mge), ingekomen op 25 augustus 


2009, nummer 2845, heeft het Waterschap Groot Salland de volgende opmerking gemaakt: 


• Wij hebben geen vragen of opmerkingen en stemmen dan ook in met het 


voorliggende plan. 


  Deze opmerking hebben wij voor kennisgeving aangenomen. 
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1. INLEIDING 
 
 
 
 
1.1 Aanleiding 


In opdracht van de gemeente Dalfsen is op 16 
maart 2009 een Quickscan flora- en faunawet 
uitgevoerd op een landbouwperceel langs de 
Arendnevenweg te Nieuwleusen. Dit in verband 
met het plaatsen van een woning in het kader 
van Rood voor Rood.  
 
Doel van deze Quickscan is het vaststellen of 
er habitats in het plangebied voorkomen welke 
geschikt kunnen zijn als groeiplaats of 
leefomgeving van beschermde planten of 
diersoorten. De volgende hoofdstukken gaan in 
op de effecten van de ingreep op de te 
verwachten natuurwaarden. Toetsingskader 
hierbij is de Flora- en faunawet. In de 
conclusies wordt ingegaan op de noodzaak van 
vervolgonderzoek. 
 
1.2 Ligging ontwikkelingslocatie 


Het plangebied ligt ten zuiden van de woonkern 
Nieuwleusen. Het betreft een agrarisch perceel 
aan de Arendnevenweg, welke momenteel als 
grasland in gebruik is. Aan de noord- en 
westzijde wordt het plangebied begrensd door 
een kwekerij. Aan de zuid- en oostzijde wordt 
het plangebied begrensd door respectievelijk 
een smalle elzensingel en de laanbeplanting 
van zomereiken langs Arendnevenweg. In 
figuur 1a en 1b is de ligging van het 
onderzoeksgebied weergegeven. 


 
 


 
 
Figuur 1a: Ligging projectlocatie ten zuiden van 
Nieuwleusen  
 


 
 
Figuur 1b: Begrenzing projectlocatie ten zuiden van 
Nieuwleusen.  
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2. GEBIEDSBESCHRIJVING, ONTWIKKELING EN WETGEVING 
 
 
 
 
2.1 Gebiedsbeschrijving 


De projectlocatie is momenteel in gebruik als 
grasland. Rondom het grasland liggen enkele 
ondiepe greppels welke op het moment van 
veldbezoek watervoerend waren. De 
verwachting is dat deze greppels in de 
zomerperiode droogvallen. Recent is een dam 
aangelegd waardoor het perceel ontsloten 
wordt. Langs de Arendnevenweg staat een laan 
van zomereiken met een leeftijd van ongeveer 
35-45 jaar. Aan de zuidzijde, net buiten het 
plangebied staat een beukenhaag, welke via 
enkele bosschages overgaat in een smalle 
elzensingel. Voor een gebiedsbeschrijving 
wordt verder verwezen naar de foto-impressie 
hieronder. 
 
 
 


 
Arendnevenweg met links het weiland waar de 
ontwikkelingen gaan plaatsvinden. 


 


De planlocatie met op de achtergrond de aangrenzende 
kwekerij 


 
De planlocatie met de beukenhaag en elzensingel als de  
zuidelijke begrenzing 
 
2.2 Kader 


Flora- en faunawet 
Elke ruimtelijke ontwikkeling of inrichting moet 
worden getoetst aan de Flora- en faunawet. 
De Flora- en faunawet voorziet in de 
bescherming van een aantal inheemse 
planten- en diersoorten en gaat hierbij uit van 
het ‘nee, tenzij’-beginsel. Centraal hierbij staat 
de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat 
iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen 
voor alle in het wild voorkomende planten en 
dieren en hun leefomgeving. De Flora- en 
faunawet hanteert een driedeling in 
beschermingscategorieën: 


1. tabel 1-soorten: de meest algemene 
soorten waarvoor een 
vrijstellingsregeling geldt bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. Dit betekent dat voor 
deze soorten geen ontheffing hoeft te 
worden aangevraagd. 


2. tabel 3-soorten: strikt beschermde 
soorten: de Habitatrichtlijnsoorten en 
een selectie van de zwaardere 
categorieën van de Rode Lijst 


3. tabel 2-soorten: een tussencategorie, 
de resterende beschermde soorten. 
Hiervoor geldt een vrijstelling wanneer 
wordt gehandeld volgens een 
goedgekeurde gedragscode. In 
andere gevallen kan voor deze 
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soorten een ontheffing noodzakelijk 
zijn. 


 
Vogels nemen in de Flora- en faunawet een 
bijzondere positie in. Vogels worden tijdens het 
broedseizoen beschermd door de Flora- en 
faunawet. Voor het aantasten van broedende 
vogels geldt een zware toets vergelijkbaar met 
tabel 3-soorten. Daarnaast zijn voortplantings- 
of vaste rust- of verblijfplaatsen van een aantal 
vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet 
definitief verlaten). Het betreft nesten van 
spechten, uilen en boombewonende 
roofvogels.  
 
Voor een nadere toelichting op de Flora- en 
faunawet wordt verwezen naar de bijlage 1. 
 
 
2.3 Creëren nieuwe 


woongelegenheid met groen 


In de nieuwe situatie wordt een nieuwe woning 
met bedrijfsgebouw gerealiseerd, welke 
aansluit bij de traditionele indeling van 
boerenerven in dit gebied. Naar de woning 
wordt een toegangsweg gerealiseerd met 
daarlangs een rij van elzen. Dit sluit aan bij het 
karakter van de omgeving. Aan de wegzijde 
van de woning wordt een hoogstamboomgaard 
aangelegd. Openheid en doorzichten in het 
landschap blijven bij de nieuwe ontwikkelingen 
behouden. 
Zoals de plannen er op het moment van 
schrijven uit zien, worden de woning en het 
bedrijfsgebouw aan de noordoostzijde van het 
plangebied ingepast. Bestaande lijnvormige 
elementen worden niet aangetast en waar 
mogelijk versterkt. 
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3. GRASLANDPERCEEL MET WEINIG NATUURWAARDE 
 
 
 
 
3.1 Algemene plantensoorten 


Het plangebied bestaat voor het grootste deel 
uit een monotoom grasland, met daarin 
algemeen voorkomende soorten zoals 
engelsraaigras. In de taluds van de greppels 
komen soorten voor als veldzuring en witbol. 
De wegberm omvat een schrale vegetatie, 
gedomineerd door bochtige smele. Mogelijk dat 
grasklokje (tabel 1) ook binnen deze berm een 
groeiplaats heeft. Echter, gezien de 
inventarisatiedatum kan daarover geen 
uitspraak worden gedaan. Op basis van het 
huidige habitat worden op de projectlocatie zelf 
geen beschermde of bedreigde plantensoorten 
verwacht. 
 
 
3.2 Mogelijk jaarrond beschermde 


vogelsoorten 


Er zijn algemeen voorkomende vogelsoorten 
waargenomen in het plangebied. Dit zijn: 
houtduif en spreeuw. Verder kan het 
plangebied gebruikt worden als 
foerageergebied door algemeen voorkomende 
vogelsoorten zoals kraai, ekster en meer 
kritische soorten zoals wulp en kievit. Gezien 
de relatieve beslotenheid van het gebied door 
een elzensingel en de laanbeplanting langs de 
Arendnevenweg wordt het plangebied niet 
geschikt geacht als nestplaats voor 
weidevogels. 
Vogelsoorten die jaarrond gebruik maken van 
vaste rust- en verblijfplaatsen (spechten, 
roofvogels en uilen) zijn jaarrond beschermd. 
De planlocatie op zichzelf (grasland) omvat 
geen geschikte jaarrond vaste rust- en 
verblijfplaatsen. Nesten, nestkasten en horsten 
van uilen en roofvogels zijn niet in het 
plangebied aangetroffen. De zomereiken langs 
de Arendnevenweg kunnen dienen als vaste 
rust- en verblijfplaatsen voor spechten (grote 
bonte specht en groene specht). Echter, hier 
zijn geen nestholten aangetroffen. In de 
elzensingel in het zuiden van het plangebied 
kan de grote bonte specht mogelijk een vaste 
rust- en verblijfplaats hebben. 


3.3 Strikt beschermde zoogdieren 
te verwachten 


Algemene zoogdieren (Tabel 1) 
Op basis van het veldbezoek kan worden 
aangenomen dat de planlocatie door enkele 
algemeen voorkomende zoogdieren wordt 
gebruikt (tabel 1). Hierbij valt te denken aan 
egel, mol en muis- en kleine marterachtigen. 
 
Steenmarter en eekhoorn (Tabel 2) 
Er is geen geschikt biotoop voor steenmarter 
en eekhoorn aangetroffen in het plangebied. 
Op basis van bekende verspreidinggegevens 
(Bode et al 1999), blijkt dat beide soorten ook 
niet zijn waargenomen in de directe omgeving 
van het plangebied. Tevens ontbreekt 
geschikt habitat voor beide soorten.  
 
Strikt beschermde soorten (Tabel 3) 
Het plangebied is niet geschikt voor strikt 
beschermde grondgebonden zoogdieren.  
 
Vleermuizen 
De laanbeplanting langs de Arendnevenweg 
en de elzensingel in het zuiden van het 
plangebied vormen mogelijk een 
oriëntatiebaken voor vleermuizen. In de luwte 
van deze lijnvormige elementen kan tevens 
naar voedsel worden gezocht. Op basis van 
verspreidinggegevens (Bode et al 1999) 
aangevuld met aanwezige kennis, kunnen de 
volgende vleermuissoorten in het plangebied 
voorkomen: gewone dwergvleermuis, 
laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis, 
en baardvleermuis. De eerste twee genoemde 
soorten zijn gebouwbewonend. De overige 
genoemde soorten zijn voor hun vaste rust- 
en verblijfplaats in hoofdzaak aangewezen op 
boomholten. 
 
3.4 Amfibieën, reptielen en vissen 


Het plangebied vormt door de afwezigheid 
van een structuurrijke vegetatie geen geschikt 
leefgebied voor amfibieën. Het plangebied 
wordt mogelijk gebruikt door individuen van 
gewone pad of bruine kikker. De rondom het 
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plangebied liggende greppels kunnen bij een 
nat voorjaar gebruikt worden als 
voortplantingsplek. Echter, gezien de 
waterkwaliteit gaat het hier niet om een 
optimaal voortplantingsbiotoop. Strikt 
beschermde amfibieën worden niet op of in de 
directe omgeving van de planlocatie verwacht. 
Dit geldt ook voor de soortgroep reptielen. 
Voor vissen zijn de droogvallende greppels 
geen geschikt leefgebied. Deze worden daarom 
ook niet binnen de planlocatie verwacht. 
 
 
3.5 Overige soorten 


De overige in de Flora- en faunawet 
opgenomen soorten (dagvlinders, libellen, 
overige ongewervelden) zijn dusdanig 
zeldzaam en gebonden aan specifieke biotopen 
zoals heide, hoogveen, laagveen en beken, dat 
het zeer onwaarschijnlijk is dat de projectlocatie 
voor deze soorten een functie vervult. 
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4. GEEN EFFECTEN, GEEN NADER ONDERZOEK 
 
 
 
 
4.1 Toetsing aan Flora- en faunawet  


Op basis van dit verkennende onderzoek zijn 
de volgende effecten te verwachten op middels 
de Flora- en faunawet beschermde planten en 
diersoorten: 
 
Planten 
De berm, waar het grasklokje voor kan komen, 
blijft behouden. Door de afwezigheid van strikt 
beschermde soorten op de planlocatie worden 
geen negatieve effecten van de voorgenomen 
ingreep verwacht.  
 
Vogels 
De voorgenomen ruimtelijke ingrepen vinden 
plaats in het noordoostelijke deel van het 
plangebied. Er zijn in de directe omgeving 
hiervan geen vaste rust- en verblijfplaatsen 
vastgesteld van spechten, roofvogels en uilen. 
Grote bonte specht kan mogelijk in de 
elzensingel een vaste rust- en verblijfplaats 
hebben. Gezien het feit dat de elzensingel 
behouden blijft en de afstand tot deze 
elzensingel groot is, worden geen nadelige 
effecten op de grote bonte specht verwacht. 
Indien tijdens het planproces de bouwkavel 
verplaatst wordt naar de zuidzijde van het 
plangebied, kan dit leiden tot andere 
interpretaties en conclusies.  
 
Zoogdieren 
Algemene soorten 
Het projectgebied maakt onderdeel uit van het 
leefgebied van enkele algemene, beschermde 
soorten (tabel 1-soorten). Negatieve effecten op 
individuen van deze soorten zijn mogelijk te 
verwachten. Van negatieve effecten op 
populatieniveau is echter geen sprake. 
 
Steenmarter en eekhoorn 
Beide soorten worden niet binnen de 
planlocatie of in de directe omgeving daarvan 
verwacht. Van negatieve effecten op deze 
soorten is dan ook geen sprake. 
 
Vleermuizen 
Eventuele vaste rust- en verblijfplaatsen van 
boombewonende vleermuizen blijven behouden 


aangezien geen kap van bomen plaatsvindt. 
Ook vaste rust- en verblijfplaatsen van 
gebouwbewonende vleermuizen worden niet 
verstoord aangezien geen gebouwen worden 
gesloopt. Door het laten staan van de 
lijnvormige elementen zijn geen effecten te 
verwachten op eventueel aanwezige 
vliegroutes van vleermuizen en hun 
foerageergebied. Voorwaarde hierbij is wel 
dat buitenverlichting tot een minimum beperkt 
blijft en dat gebruik wordt gemaakt van 
strooilicht beperkende armaturen. 
 
Amfibieën, reptielen en vissen 
Door de matige biotoop voor amfibieën 
worden geen strikt beschermde soorten 
binnen het plangebied verwacht. Met de 
ruimtelijke ontwikkelingen kunnen individuen 
van algemeen voorkomende, maar 
beschermde amfibieën (gewonen pad of 
bruine kikker (tabel 1)) verstoord of gedood 
worden. Voor deze soorten geldt dat er een 
vrijstelling is bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wel 
moet de algemene zorgplicht, voortvloeiend 
uit de flora- en faunawet in acht worden 
genomen. 
Door de afwezigheid van reptielen in en in de 
directe omgeving van het plangebied zijn er 
geen negatieve effecten op deze soortgroep 
te verwachten. Vissen worden door het 
ontbreken van water ook niet verwacht binnen 
het plangebied. Negatieve effecten op de 
soortgroep vissen is daarmee uit te sluiten.  
 
4.2 Conclusies 


Op basis van deze Quickscan kan worden 
geconcludeerd dat er (mogelijk) strikt 
beschermde dieren gebruik maken van de 
planlocatie of de directe omgeving daarvan. 
Echter, door het behoud en het versterken 
van opgaande lijnvormige elementen worden 
geen negatieve effecten verwacht op de 
aanwezige strik- beschermde diersoorten 
(spechten en vleermuizen). Vervolgonderzoek 
of het indienen van een ontheffingsaanvraag 
wordt op basis van dit onderzoek niet 
noodzakelijk geacht. 
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4.3 Afbakening 


De initiatiefnemer of opdrachtgever is 
verantwoordelijk voor het gebruik van de 
rapportage. Eelerwoude aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties 
of conclusies indien gebruik wordt gemaakt van 
deelaspecten of gedeelten van deze rapportage 
zonder verwijzing naar de volledige rapportage. 
Bovendien aanvaardt Eelerwoude geen 
aansprakelijkheid voor kosten en vertraging die 
optreden door het voorkomen van beschermde 
flora en fauna en de gevolgen die de wet 
daaraan stelt. 
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BIJLAGE 1: NATUURWETGEVING 
 
 
 
Inleiding 
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze wet, gepubliceerd op 14 juli 1998 in het 
Staatsblad 402, is de soortbescherming geregeld van in Nederland inheemse in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten. De wet sluit aan op de Europese natuurregelgeving (Natura 2000). De wet is in plaats gekomen 
voor de Jachtwet, de Vogelwet 1936, de soortenparagraaf uit de Natuurbeschermingswet, de Wet bedreigde 
uitheemse dier- en plantensoorten en de soortbeschermingscomponent uit de Europese Habitatrichtlijn en de 
Europese Vogelrichtlijn. Deze Europese soortenbescherming heeft met de Flora- en faunawet dus een 
Nederlandse vertaling gekregen. 
 


Zorgplicht 
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en diersoorten, van de 36.000 
soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij 
dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal staat hierbij de zorgplicht, wat inhoudt dat 
iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun 
leefomgeving. De wet erkent hierbij de intrinsieke waarde van de in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten. Alle soorten hebben een eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. Dat 
betekent dat voor de wet alle dieren en planten van onvervangbare waarde zijn en dat daar dus zorgvuldig mee 
omgegaan moet worden. Het gevolg is onder andere, dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat 
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden veroorzaakt, 
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die 
gevolgen te voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
 


Beschermde soorten 
Via de Flora- en faunawet worden de volgende planten- en diersoorten beschermd:  
▪ ruim 100 inheemse plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
▪ alle soorten vogels die van nature op het grondgebied van de lidstaten van de EU in het wild voorkomen; 
▪ alle zoogdieren die van nature in Nederland in het wild voorkomen, met uitzondering van bruine rat, zwarte 


rat en huismuis; 
▪ alle amfibieën en reptielen die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
▪ vissen, en schaal- en schelpdieren voorzover ze niet onder de Visserijwet vallen; 
▪ bepaalde soorten insecten (bijvoorbeeld vlinders, libellen en mieren); 
 
Als beschermde inheemse soort kunnen door middel van algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. 
Het gaat om soorten die van nature in Nederland voorkomen en: die in hun voortbestaan bedreigd of gevaar 
lopen in hun voortbestaan bedreigd worden; mogelijk in hun voortbestaan bedreigd worden door overmatige 
benutting en die uit Nederland zijn verdwenen, maar waarvan de kans op terugkeer reëel is. 
 
Verbodsbepalingen 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten op die 
instandhouding voorkomen worden. Welke negatieve effecten dat precies zijn, kan niet in een lijst opgesomd 
worden. Dat is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Om die bescherming toch enigszins concreet 
te maken, zijn een aantal voor planten en dieren schadelijke handelingen als verbodsbepalingen in de Flora- en 
faunawet opgenomen. De belangrijkste artikelen zijn: 
▪ Artikel 8: het is verboden beschermde planten te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 


wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 
▪ Artikel 9: het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het 


oog daarop op te sporen. 
▪ Artikel 10: het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 
▪ Artikel 11: het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 


beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 







   
 
 


 


▪ Artikel 12: het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te 
beschadigen of te vernielen. 


Ontheffing 
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten, is een ontheffing of 
vrijstelling nodig op de in de wet gestelde verbodsbepalingen (artikel 8 tot en met 18). In artikel 75 van de Flora- 
en faunawet wordt de mogelijkheid geboden om ontheffing aan te vragen op de verbodsbepalingen. De 
bevoegdheid om een ontheffing te verlenen in het kader van artikel 75 van de Flora- en faunawet ligt bij de 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een aanvraag tot ontheffing kan worden ingediend bij Dienst 
Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
Bij de ontheffingverlening gelden, afhankelijk van de status van de soort, verschillende voorwaarden waaraan 
voldoen moet worden. Onderscheid wordt gemaakt in een lichte toets en een uitgebreide toets. 
 
De lichte toets geldt voor algemene soorten en overige soorten (categorie 1 en 2; zie vrijstelling). De lichte toets 
houdt in dat de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk 
aan de gunstige staat van instandhouding). 
 
De uitgebreide toets geldt voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn opgenomen, voor soorten van 
bijlage 1 AMvB artikel 75 en voor beschermde vogelsoorten (categorie 3; zie vrijstelling). De uitgebreide toets 
houdt in dat: 
▪ de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk aan de 


gunstige staat van instandhouding) en  
▪ er geen alternatief is voor de activiteiten en 
▪ er sprake is van groot maatschappelijk belang (zoals volksgezondheid, openbare veiligheid et cetera) en 
▪ de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van zorgvuldig handelen. 
 


Vrijstelling 
In het ‘Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging 
van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen’, ook wel AMvB artikel 75 genoemd, zijn 
(onder andere) een aantal wijzigingen rondom ontheffingen en vrijstellingen beschreven. In het kort houdt de 
wijziging in dat niet altijd meer een ontheffing noodzakelijk is. De vrijstellingsregeling bevat vrijstellingen voor 
activiteiten die vallen onder: 
▪ bestendig beheer en onderhoud (ook in landbouw en bosbouw),  
▪ bestendig gebruik en  
▪ ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  
Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën, waarin soorten zijn ingedeeld op basis van zeldzaamheid en 
kwetsbaarheid. 
 


Tabel 1 – Algemene soorten 
Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als de werkzaamheden of activiteiten vallen onder de 
hierboven beschreven activiteiten, dan geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van Artikel 8 tot en met 12 
van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. De aanvraag wordt 
beoordeeld volgens de lichte toets. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht.  
 
Tabel 2 – Overige soorten 
Deze soorten genieten een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als sprake is van 
werkzaamheden of activiteiten zoals hierboven beschreven én indien gehandeld wordt volgens een, door de 
Minister van LNV, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, kan het 
aanvragen van een ontheffing noodzakelijk zijn. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets.  
 
Tabel 3 – Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 AMvB artikel 75 
Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Ook al is sprake van werkzaamheden zoals hierboven 
beschreven, dan hangt het van de precieze aard van de werkzaamheden af of een vrijstelling met gedragscode 







   
 
 


 


geldt, of een ontheffing noodzakelijk is. Voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt altijd dat voor deze 
soorten een ontheffing moet worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets. 
 


Vogels 
Vogelsoorten zijn niet opgenomen in de hierboven genoemde categorieën. Alle vogels in Nederland zijn gelijk 
beschermd, conform de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of 
verontrust, of waarvoor nesten of vaste- rust en verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Voor 
werkzaamheden of activiteiten zoals hierboven genoemd geldt een vrijstelling, indien gehandeld wordt volgens 
een, door de Minister van LNV, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, 
is het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets. 
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Nota van Zienswijzen “9
e
 partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen, 


Arendnevenweg ong., Bouwhuisweg 33” 


Zienswijzen 


 
Het ontwerp bestemmingsplan “9


e
 partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 


(voormalige gemeente) Nieuwleusen, Arendnevenweg ong., Bouwhuisweg 33” heeft van 11 
november 2009 tot en met 22 december 2009 voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze 
termijn is er één zienswijze binnengekomen. De zienswijze is samengevat en van reactie 
voorzien. Naar aanleiding van het gemeentelijk commentaar is het bestemmingsplan zo nodig 
aangepast. 
 
Om privacyredenen zijn de NAW (naam- adres en woonplaats) gegevens geanonimiseerd. 
Reclamant is hiervan schriftelijk in kennis gesteld.   
 
 
1. Reclamant 1 
Bij brief van 16 december 2009, ingekomen op 22 december 2009 (nummer 4179) heeft 
reclamant 1 een zienswijze ingediend. 
 


• Ik heb kennis genomen van het ontwerp bestemmingsplan “9
e
 partiële herziening 


bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen, Arendnevenweg 
ong., Bouwhuisweg 33”. Bij brief van 15 september 2009 heb ik een zienswijze ingediend 
naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan. Ik ben niet op de hoogte gebracht 
van de gemeentelijke reactie op mijn zienswijze en het verdere verloop van de procedure. 
Van mijn recht om de procedure te stoppen en opnieuw te starten wil ik afzien maar ik 
vraag wel om een serieuze behandeling en goede afweging van mijn belangen. 
 
Reactie gemeente 
Het klopt er geen brief is uitgegaan naar aanleiding van de inspraakreactie van reclamant. 
Ondanks dat dit wel de gebruikelijke procedure is bij de gemeente Dalfsen, is dit niet 
wettelijk verplicht. Derhalve is het recht om de procedure te stoppen, waaraan reclamant 
refereert, niet aanwezig.  
Het ontwerpbestemmingsplan is volgens wettelijke verplichting  gepubliceerd. 
 
Reclamant is door de afdeling Ontwikkeling en Grondzaken naar aanleiding van de klacht 
uitvoerig geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure. Er is telefonisch en per 
e-mail contact geweest met reclamant. Reclamant heeft kennis kunnen nemen van de 
gemeentelijke reactie op de ingebrachte inspraakreactie. Voorts heeft reclamant binnen de 
wettelijke termijn een zienswijze in kunnen dienen. Reclamant is derhalve niet geschaad in 
zijn/haar belangen. 
Het bestemmingsplan is naar aanleiding van dit onderdeel van de zienswijze niet 
aangepast. 


 


• Ik wens mijn ingediende zienswijze ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan te 
handhaven en ga er vanuit dat de gemeenteraad ook daadwerkelijk op de hoogte wordt 
gebracht van deze zienswijze. 
 
Reactie gemeente 
Dit onderdeel van de zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen. Voor de 
inspraakreactie en het gemeentelijk commentaar daarop, wordt verwezen naar de in het 
ontwerpbestemmingsplan opgenomen “Nota van Inspraak en overleg”.  
De door reclamant ingebrachte inspraakreactie heeft geen aanleiding gegeven om het 
bestemmingsplan aan te passen. Wij zien naar aanleiding van de zienswijze geen reden om 
van de eerder ingenomen standpunten af te wijken. 
De gemeenteraad zal met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen een besluit nemen 
over het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan is naar aanleiding van dit onderdeel van de zienswijze niet 
aangepast. 







 
 
 
 


Nota van Zienswijzen “9
e
 partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen, 


Arendnevenweg ong., Bouwhuisweg 33” 


 


• Onder krantenkop “Rood voor Rood is een vloek voor Dalfsen” geeft Statenlid Tiem van 
Dalfsen aan hoe hij denkt over de toepassing van de Rood voor Rood regeling binnen de 
gemeente Dalfsen. Verder geeft wethouder Laarman, in een artikel in de Zwolse Courant 
van 27 november 2009, aan dat Rood voor Rood binnen de gemeente Dalfsen begint te 
lopen. Hierbij wordt opgemerkt dat het de voorkeur heeft dat op de plek van slopen 
teruggebouwd wordt. 


 
Reactie gemeente 
Het krantenartikel waaraan reclamant refereert gaat over uitspraken die Statenlid Tiem van 
Dalfsen van de provincie Overijssel heeft gedaan over de Rood voor Rood regeling binnen 
de gemeente Dalfsen. Het gaat hierbij om de volgende uitspraken: 
“De Rood voor Rood regeling bedoeld is om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Als een 
schuur wordt afgebroken is het niet vanzelfsprekend dat op dezelfde locatie een huis wordt 
gebouwd. Zoek toch ook mogelijkheden op andere plaatsen rond dorpskernen.” 
 
De bovengenoemde uitspraken van Statenlid Tiem van Dalfsen zijn niet van toepassing op 
het onderhavige plan. Er is hier een andere situatie aan de orde, namelijk het oplossen van 
een ruimtelijk knelpunt. De timmerwerkplaats met bedrijfswoning dient te worden verplaatst 
in verband met de uitbreiding van de kern Nieuwleusen.  
Het is niet wenselijk om het timmerbedrijf met bedrijfswoning te hervestigen nabij de 
dorpskern. Bij een eventuele verdere uitbreiding van Nieuwleusen zou hierdoor opnieuw 
een ruimtelijk knelpunt ontstaan. Voor de goede orde merken wij nog op dat de provincie 
Overijssel met het Rood voor Rood beleid van de gemeente Dalfsen heeft ingestemd. 
 
Gelet op het bovenstaande kan ook gesteld worden dat de uitspraken van wethouder 
Laarman niet van toepassing zijn op het onderhavige plan. Het klopt dat terugbouwen op de 
plek van slopen de voorkeur heeft. In dit geval is dit in verband met de uitbreiding van 
Nieuwleusen niet wenselijk.  
Het bestemmingsplan is naar aanleiding van dit onderdeel van de zienswijze niet 
aangepast. 


 


• Er zijn meerdere definities van lintbebouwing. Hier is echter aan de Arendnevenweg totaal 
geen sprake van. 
 
Reactie gemeente 
De bebouwing aan de Arendnevenweg is inderdaad niet aan te merken als lintbebouwing, 
zoals de bebouwingslinten van Meele, Oosterveen en Ruitenveen. Echter heeft het wel of 
niet aanwezig zijn van lintbebouwing geen rol gespeeld bij de keuze voor de locatie aan de 
Arendnevenweg. Het nieuwe erf en de nieuwe bebouwing sluit conform het advies van Het 
Oversticht aan bij het bestaande erfstructuren en de omgeving. 
 
De toelichting van het bestemmingsplan is tekstueel aangepast naar aanleiding van 
dit onderdeel van de zienswijze. 
 


• Mijn conclusie is en blijft dat er naar een andere oplossing moet worden gezocht. De 
timmerwerkplaats met bedrijfswoning past niet aan de Arendnevenweg. 


 
Reactie gemeente 
De timmerwerkplaats met bedrijfswoning sluit aan bij het bestaande landschap en de erven 
in de omgeving. De timmerwerkplaats is een milieuvriendelijk ambachtelijk bedrijf dat in het 
buitengebied past. De ervenconsulent van Het Oversticht heeft hier een positief advies over 
uitgebracht. Het inrichtingsplan is conform het advies van Het Oversticht uitgevoerd. 
Het bestemmingsplan is naar aanleiding van dit onderdeel van de zienswijze niet 
aangepast. 


 
 







 
 
 
 


Nota van Zienswijzen “9
e
 partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen, 


Arendnevenweg ong., Bouwhuisweg 33” 


Kennisgeving 


 
In het kader van de kennisgeving ex artikel 3.8 van de Wro is het ontwerp 
bestemmingsplan “9e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige 
gemeente) Nieuwleusen, Arendnevenweg ong., Bouwhuisweg 33” aan de daartoe 
aangewezen instanties digitaal toegezonden. De volgende instantie heeft schriftelijk 
gereageerd:  
 
 
Provincie Overijssel 
 
Per mail van 3 december 2009, ingeboekt als nummer 3958, heeft de provincie 
Overijssel de volgende reactie gegeven: 
 


Wij constateren dat het plan een provinciaal belang betreft, namelijk de realisatie 
van woningbouw met bedrijvigheid in het buitengebied, maar dat er geen strijd is 
met het provinciale belang. Namens de provinciale diensten laten wij weten dat het 
plan voor ons geen reden biedt om Gedeputeerde Staten te adviseren een 
zienswijze in te dienen. 
 
Reactie gemeente 
De reactie van de provincie Overijssel wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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1 INLEIDING. 
 
De komende jaren komen veel agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) vrij doordat 
agrarische bedrijven stoppen. Dat kan leiden tot leegstand, verval en 
verpaupering van het landelijk gebied. Daarom heeft de provincie Overijssel het 
mogelijk gemaakt om stallen te slopen door middel van het toestaan van het 
bouwen van een woning ter plaatste van de stallen of elders. Dat beleid heet 
“Rood voor rood met gesloten beurs in Overijssel” (afgekort verder weer te 
geven als Rvr mgb). Het doel van dit beleid is dus niet het saneren van 
agrarische bedrijven of het bouwen van zoveel mogelijk woningen. Het doel is 
het verbeteren van de kwaliteit van landschap en omgeving: de “ruimtelijke 
kwaliteit”. 
 
Het werkingsprincipe van Rvr mgb is dat iemand die wil deelnemen, met de 
getaxeerde waarde van de woningbouwkavel drie dingen mag of moet doen: 


� De sloopkosten dekken. 
� De initiatiefnemer krijgt 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde 


van de te slopen gebouwen toegerekend. 
� Het resterende deel van de getaxeerde waarde van de bouwkavel moet 


door de initiatiefnemer geïnvesteerd worden in het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit. Want het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is 
immers het doel van Rvr mgb. 


 
In deze notitie is vastgelegd en uitgelegd hoe Rvr mgb precies werkt, wat wel en 
niet mag en hoe het toegepast moet worden. Daarbij is onderscheid gemaakt 
tussen harde voorwaarden van de provincie (de criteria) en door de gemeenten 
te beoordelen zaken (de handreikingen). Want de gemeenten voeren Rvr mgb 
uit. Dat betekent dat aanvragen bij gemeenten ingediend moeten worden en dat 
gemeenten aanvragen afhandelen. We raden aanvragers aan om eerst bij de 
gemeente te vragen wat wel en niet mogelijk is en wat er in de aanvraag moet 
staan. En pas daarna een aanvraag/plan uitwerken en indienen. Daarmee zijn 
veel kosten en tijd te besparen bij de aanvrager en bij de gemeente. 
 
In hoofdstuk 2 is beschreven onder welke voorwaarden is deel te nemen aan 
Rood voor rood met gesloten beurs: 
� In paragraaf 2.1: Hoeveel er gesloopt moet worden om in aanmerking te 


komen voor één of meer woningen. Ook is beschreven aan welke 
voorwaarden die woning en de bouwkavel moet voldoen. 


� In paragraaf 2.2: Onder welke voorwaarden een woning op de slooplocatie 
mogelijk is en waar niet. Ook is beschreven waar en onder welke 
voorwaarden de woning dan wel gebouwd mag worden als het niet mag op 
de slooplocatie. 


� In paragraaf 2.3: Hoe voldaan moet worden aan het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit. 


� In paragraaf 2.4: Voor welke gebieden en voor welke gebouwen Rvr mgb wel 
of niet toegepast mag worden 


 
In hoofdstuk 3 is beschreven aan welke procedures aanvragers en de 
gemeenten moeten voldoen om deelname aan Rvr mgb uit te voeren en vast te 
leggen overeenkomstig de voorwaarden in hoofdstuk 2.  
 
In hoofdstuk 4 zijn nader beschreven de taxatie en de financiële regeling voor 
het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. 
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In de bijlage is opgenomen de streekplantekst over Rvr mgb. Want dat is de 
formele basis voor dit beleid en dit uitvoeringskader. Dit uitvoeringskader heeft 
de status van beleidsregel zoals bedoeld is in de Algemene wet bestuursrecht en 
maakt deel uit van de provinciale ‘Handreiking beoordelingen gemeentelijke 
plannen’. 
 
 
 
 
 
 
 







Uitvoeringskader Rood voor Rood  met gesloten beurs, versie december 2006  5


2 INHOUDELIJK KADER 
 
In dit hoofdstuk 2 is beschreven onder welke voorwaarden is deel te nemen aan 
Rood voor rood met gesloten beurs. 


2.1 Relatie sloop en bouwkavel/ (bedrijfs)woning 
 
In deze paragraaf is beschreven hoeveel er gesloopt moet worden om in 
aanmerking te komen voor één of meer woningen. Ook is beschreven aan welke 
voorwaarden die woning en de bouwkavel moeten voldoen. 


2.1.1 Criteria (harde voorwaarden) 


 
1. Ter compensatie van de sloop van minimaal 850 m


2 


landschapontsierende bedrijfsgebouwen kunnen onder voorwaarden één 
of meer bouwkavels voor een woning worden toegekend. Het is mogelijk 
meer percelen binnen de provincie Overijssel hierbij te betrekken 


 
2. Als er een veelvoud van 850 m


2
 bedrijfsgebouwen wordt gesloopt kan, 


uitsluitend wanneer dit voor het afdekken van de sloopkosten en 30% van 
de gecorrigeerde vervangingswaarde noodzakelijk is, een extra 
bouwkavel voor een woning worden verkregen. 


 
3. Uit de waarde van de bouwkavel voor een woning dient de deelnemer de 


sloopkosten en de bijdrage voor het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit te bekostigen, terwijl de deelnemer 30% van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde van de te slopen bedrijfsgebouwen mag behouden. 


 
4. Bij de bepaling van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt de 


berekeningsmethode van de Dienst Landelijk Gebied gehanteerd. 
 


5. Voor de bepaling van de sloopkosten geldt ook de landelijke systematiek. 
Er geldt een standaard bedrag van 25 euro per m


2
.  


 
6. De inhoudsmaat van de woning op de bouwkavel mag niet meer 


bedragen dan 750 m
3
 (exclusief erfbebouwing met een maximum van 75 


m
2
). Deze inhoudsbeperking geldt niet indien de woning binnen de 


begrenzing van het stads- en dorpsgebied wordt gebouwd. 
 


7. Op een bouwkavel voor een woning mag één woning worden 
gerealiseerd. Hierop zijn  twee uitzonderingen mogelijk. Ten eerste bij 
afspraken op basis van een integraal plan voor een landgoed, waarbij 
binnen het volume van 750 m


3
 meer woningen (twee of zelfs drie) worden 


gerealiseerd die ten goede komen aan de kwaliteit van het landgoed. Ten 
tweede bij afspraken in het kader van een gemeentelijk plan waarbij 
woningen voor senioren en/of starters ontwikkeld worden. Gemeenten 
moeten er hierbij op toezien dat deze woningen via bestemmingsplan of 
via afspraken met woningbouwcorporaties of anderszins, beschikbaar 
blijven voor deze doelgroepen. 


 
8. Bij de omvang van de compensatiekavel wordt in principe uitgegaan van 


1000 m
2
. 
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9. Het grootste deel van de oorspronkelijke bouwkavel blijft een agrarische 
bestemming zonder bouwmogelijkheden behouden dan wel een 
passende bestemming die samenhangt met de landschappelijke 
inpassing, zoals ‘natuur’ of ‘bos’. 


 
10. In gemeentelijk beleidskaders zal aangegeven worden hoe de begrippen 


ruimtelijke kwaliteit, landschapontsierend, karakteristieke en/of 
beeldbepalende gebouwen omschreven worden en hoe daarmee moet 
worden omgegaan. Het is ook mogelijk hiervoor te verwijzen naar (een) 
ander(e) document(en) waarin een gemeentelijke visie op de ontwikkeling 
van het buitengebied is opgenomen, zoals Landschapsontwikkelingsplan 
(LOP), welstandsnota en bestemmingsplan buitengebied. 


 


2.1.2 Handreikingen (ter beoordeling door gemeenten) 


 
1. De voormalige agrarische bedrijfswoning kan worden bestemd als 


burgerwoning, maar kan ook gesaneerd worden (en kent dan elders een 
extra bouwkavel toe). Dit laatste kan gewenst zijn in 
landbouwontwikkelingsgebieden, maar ook in verwevingsgebied waar 
sprake is van sterlocaties. Zie ook onder paragraaf 2.2. 


 
2. Onder voorwaarden is, wanneer recht bestaat op bijvoorbeeld twee of 


drie bouwkavels voor een woning, samenvoeging mogelijk tot een grotere 
woning. Uit de onderbouwing moet blijken dat hierdoor een grotere 
bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit wordt geleverd. Voorkomen moet 
worden dat overal in het buitengebied woningen ontstaan van eenzelfde 
omvang en type, dat gelijkvormigheid de overhand krijgt en dat de 
structuur van het platteland wordt aangetast.  


 
 


2.2 Situering bouwkavel en gebiedsdifferentiatie 
 
In deze paragraaf 2.2 is beschreven waar en onder welke voorwaarden een 
woning op de slooplocatie mogelijk is en waar niet. Ook is beschreven waar en 
onder welke voorwaarden de woning dan wel gebouwd mag worden als het niet 
mag op de slooplocatie. 


2.2.1 Criteria (harde voorwaarden) 


 
 


1. Gemeenten dienen aan te geven in welke delen van het buitengebied 
bouw op de kavel mogelijk is en waar niet. 


 
2. Toekenning van een bouwkavel voor een woning ter plekke is mogelijk, 


indien geen bijzondere waarden aanwezig zijn of er geen aantasting 
plaatsvindt van bijzondere waarden die in het gebied of op het perceel 
aanwezig zijn. 


 
3. De bouwkavel voor een woning mag geen onevenredige aantasting van 


agrarische en andere belangen in de omgeving veroorzaken. Voorkomen 
moet worden dat de toekenning van een bouwkavel voor een woning ten 
koste gaat van het functioneren en de ontwikkelingsmogelijkheden van 
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agrarische bedrijven in de omgeving. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de 
afstanden die moeten worden aangehouden ten opzichte van deze 
bedrijven in verband met stankemissie. In het reconstructiegebied 
ontstaan in dit opzicht ruimere mogelijkheden op grond van de Wet 
stankemissie veehouderijen. 


 
4. Voor de toekenning van een bouwkavel voor een woning ter plekke in 


landbouwontwikkelingsgebied geldt een ‘nee, tenzij’ principe. Een 
uitzondering kan alleen worden gemaakt wanneer goed onderbouwd kan 
worden dat op een specifieke plek in landbouwontwikkelingsgebied geen 
afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen van het 
landbouwontwikkelingsgebied. Uitgangspunt moet zijn dat huidige en 
toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden in zone-I en 
landbouwontwikkelingsgebieden (en bij sterlocaties) in de zin van verdere 
intensivering niet belemmerd mogen worden. 


 
5. De situering van een bouwkavel voor een woning elders dient 


geconcentreerd te worden in of aansluitend aan een kern of buurtschap, 
waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij bestaande en 
eventueel aangewezen bebouwing (zoals woonkernen, buurtschappen, 
linten en bebouwingsclusters). De gemeente kan daar in haar beleid op in 
gaan. Bij uitzondering kan, indien de landschappelijke kwaliteit 
aantoonbaar wordt vergroot, de toekenning van een bouwkavel voor een 
woning ook plaatsvinden aansluitend op bestaande agrarische 
bebouwingsclusters. Hierbij zal het in het algemeen gaan om meer 
woningen en wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van een 
historisch bebouwingspatroon (bijvoorbeeld een ervenstructuur). 


 
6. Er moet expliciet rekening gehouden worden met andere (wettelijke) 


kaders. Het kan daarbij gaan om: Waterbeheer 21
e
 eeuw, beleidslijn 


Ruimte voor de rivier, de Vogel- en Habitatrichtlijn en de 
Natuurbeschermingswet. 


 


2.2.2 Handreikingen (ter beoordeling door gemeenten) 


 
1. Een intergemeentelijke benadering kan handzaam zijn, o.a. in zich 


voordoende gevallen waarbij sloop in de ene gemeente en uitgifte van 
een bouwkavel voor een woning in de andere gemeente plaatsvindt en bij 
gebiedsgerichte uitwerkingen. 


 
2. Gemeenten kunnen in hun gemeentelijk beleidskader aangeven of een 


voorkeursvolgorde voor terugbouwen (op de kavel of elders) van 
toepassing is. 


 
3. Het invullen kan plaatsvinden door gebruikmaking van het feit dat een 


deelnemer elders gronden heeft, door het ruilen van gronden of door een 
projectmatige aanpak waarbij meerdere aanvragen worden 
gecombineerd. Wanneer de gemeente de regie neemt bij het realiseren 
van compensatie elders, kunnen op  geschikte locaties  speciaal voor dit 
doel bouwkavels worden gerealiseerd . Uit de opbrengst van een 
bouwkavel worden de sloopkosten plus 30% van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde van een VAB vergoed. De winst die overblijft na deze 
vergoedingen en de ontwikkelingskosten (o.a. aankoopkosten grond) van 
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de bouwkavels, dient in een gemeentelijk reconstructie- of 
plattelandsfonds te worden gestort en te worden aangewend voor het 
vergoeden van sloopkosten van VAB’s plus 30% gecorrigeerde 
vervangingswaarde, in de volgende gevallen:  
� waar de deelnemer geen compenserende bouwkavel kan of wil 


verkrijgen, of  
� voor bekostiging van andere investeringen in ruimtelijke kwaliteit 


binnen het landelijk gebied van de gemeente. 
 
 


2.3 Tegenprestatie/ compensatie 
 
In deze paragraaf 2.3 is beschreven hoe voldaan moet worden aan het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. 


2.3.1 Criteria (harde voorwaarden) 


 
1. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plekke moet blijken uit een 


aanzienlijke reductie van het bouwoppervlak en volume en uit een goede 
landschappelijke en architectonische inpassing. De waarde van de 
(compensatie)bouwkavel(s) zal groter zijn dan de hoogte van de 
sloopkosten plus 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Die 
meerwaarde moet aantoonbaar worden ingezet voor bijvoorbeeld 
verbetering van de beeldkwaliteit, landschappelijke inpassing en realisatie 
van nieuw groen. Met andere woorden, extra voor investeringen in 
ruimtelijke kwaliteit. 


 


2.3.2 Handreikingen (ter beoordeling door gemeenten) 


 
1. Met het oog op de leefbaarheid en de sociale en economische vitaliteit 


van het landelijk gebied kan het in sommige situaties denkbaar zijn dat 
medewerking wordt verleend aan het toekennen van een bouwkavel voor 
bedrijfsmatige doeleinden. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van het 
continueren van een nevenactiviteit na beëindiging van de agrarische 
activiteiten. In dergelijke gevallen kan, in plaats van één of meer 
woningen, worden meegewerkt aan het realiseren van huisvesting voor 
bedrijfsmatige activiteiten. Dit overeenkomstig het beleid voor hergebruik 
van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. In al deze situaties zal er 
altijd sprake moeten zijn van een woonfunctie op deze locatie. De 
voorwaarden voor de compenserende bouw zijn gelijk aan die voor 
burgerwoningen. 


 
 


2.4 Afbakening  
 
In deze paragraaf is beschreven voor welke gebieden en voor welke gebouwen 
Rvr mgb wel of niet toegepast mag worden. 
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2.4.1 Criteria (harde voorwaarden) 


 
1. De regeling geldt voor het gehele buitengebied van Overijssel. 


 
2. De regeling geldt in principe ook voor solitaire niet-agrarische gebouwen 


in het buitengebied. De provincie Overijssel wil aan de hand van zich 
voordoende incidentele gevallen nagaan of hiervoor nog nader beleid 
nodig is. 


 
3. De regeling geldt niet voor bouwwerken die zonder vergunning zijn 


gerealiseerd. 
 


4. De regeling geldt voor gebouwen die zijn opgericht vóór de peildatum van 
1 januari 2004. 


 
5. De regeling houdt geen rekening met de (eerdere) economische 


verdienmogelijkheid van stoppende activiteiten;  
 


6. De regeling houdt geen rekening met verrekening met de fiscus n.a.v. 
bedrijfsbeëindiging. 


 
7. De regeling geldt niet wanneer voor dezelfde gebouwen al eerder een 


beroep is gedaan op een vergelijkbaar instrument. Eerder gesloopte 
bebouwing komt niet alsnog in aanmerking voor compensatie. 


 
8. De regeling geldt niet voor sloop van karakteristieke en cultuurhistorisch 


waardevolle bebouwing. Deze bouwwerken kunnen een nieuwe invulling 
krijgen conform het provinciaal Streekplan. Het provinciale beleid is er op 
gericht om bouwwerken met belangrijke cultuurhistorische waarden te 
beschermen. Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten dienen in 
ieder geval te worden beschermd. Ook beeldbepalende bebouwing komt 
veelal niet in aanmerking voor sloop. 


 
9. De regeling gaat in principe uit van de sloop van het gehele complex met 


voormalige agrarische gebouwen, inclusief erfverhardingen, mestplaten, 
kassen voor hobby en nevenactiviteiten, sleufsilo’s. Een forse verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit kan veelal slechts worden bereikt als het 
gehele voormalige agrarische gebouwencomplex (met uitzondering van 
de voormalige bedrijfswoning) wordt gesloopt. Daaronder vallen ook 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erfverhardingen, mestplaten, 
kassen voor hobby en nevenactiviteiten en sleufsilo’s, maar deze tellen 
niet bij de berekening van de sloopoppervlakte. Torensilo’s en mestsilo’s 
tellen wel mee. 


 
10. Er zijn situaties denkbaar waarbij de ruimtelijke kwaliteit en de 


leefbaarheid van het landelijk gebied juist gediend zijn door het toch in 
stand houden van een deel van de bedrijfsgebouwen (karakteristieke 
gebouwen, nieuwe functie voor een deel van de gebouwen, etc.). 
Gemeenten kunnen hier in hun eigen beleidskader nader op ingaan.  


 
11. De regeling geldt ook wanneer er binnen het reconstructiegebied sprake 


is van een gemengd bedrijf in het extensiveringsgebied waarbij het 
onderdeel intensieve veehouderij wordt beëindigd. Rood voor Rood kan 
eveneens worden toegepast bij gemengde bedrijven in het 
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verwevingsgebied of buiten het reconstructiegebied in streekplanzone 3 
en 4, waarbij het onderdeel intensieve veehouderij wordt beëindigd. In 
deze laatste gevallen moet worden vastgelegd dat ten behoeve van de 
continuering van de extensieve tak geen nieuwe bedrijfsgebouwen 
worden gebouwd. Waarborging kan langs publiekrechtelijke weg 
(bestemmingsplan) en langs privaatrechtelijke weg (overeenkomst (met 
“kettingbeding”)) plaatsvinden.  
NB: De verruimde mogelijkheden voor ontmenging met Rood voor Rood buiten 
de extensiveringsgebieden moeten nog worden verwerkt in een partiele 
herziening van het Streekplan. Tot die tijd moeten eventuele aanvragen aan 
Gedeputeerde Staten worden voorgelegd, die Provinciale Staten zullen 
informeren. 


 
12. De regeling geldt ook voor grootschalige kassen waarin een 


hoofdactiviteit plaatsvond/ vindt. Daarbij geldt als vertrekpunt dat 4500 m
2
 


sloop één bouwkavel voor een woning oplevert. Voorts gelden de overige 
bepalingen in dit uitvoeringskader. 


 
13. Rood voor Rood met gesloten beurs geldt in situaties waarbij er 


verplaatsing binnen Nederland van een (gemengd) bedrijf met intensieve 
veehouderij aan de orde is, met uitzondering van dergelijke situaties in 
het landbouwontwikkelingsgebied, waarvoor de provinciale 
Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij (VIV) niet van toepassing is 
en waar een ruimtelijk probleem opgelost kan worden. Daarbij mag er 
maximaal één extra bouwkavel toegekend worden t.o.v. de bouwkavel (of 
bouwkavels) die nodig zijn voor de bekostiging van de sloopkosten. Uit de 
waarde van de eerste bouwkavel (of zoveel meer als nodig zijn op basis 
van de te slopen m


2
, de sloopkosten en de 30% gecorrigeerde 


vervangingswaarde) dekt de deelnemer de sloopkosten af. De deelnemer 
mag de (fiscale) heffingsgrondslag én de waarde voor verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit voor de verplaatsing inzetten. De waarde van 
genoemde extra bouwkavel mag aanvullend - voor zover nodig – ook 
voor verplaatsingskosten ingezet worden. Daarbij mag de totale bijdrage 
aan de deelnemer het maximum dat volgens de provinciale VIV mogelijk 
zou zijn geweest, niet overschrijden. Een eventuele restwaarde uit die 
extra bouwkavel dient voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 


2.4.2 Handreikingen (ter beoordeling door gemeenten) 


 
1. Situaties waarbij met Rood voor Rood met gesloten beurs een 


maatwerkoplossing voor een ruimtelijk probleem geboden kan worden 
door middel van het verplaatsen van een (gemengd) bedrijf met 
intensieve veehouderij, doen zich bijvoorbeeld voor: 
� In extensiveringsgebied wanneer een (gemengd) veehouderijbedrijf 


naar een landbouwontwikkelingsgebied of een sterlocatie wil 
verplaatsen en een omvang heeft van meer dan 70 nge (nederlandse 
grootte eenheid) totaal, maar waarvan minder dan 40 nge intensieve 
veehouderij bedraagt (en derhalve buiten de toepassing van de 
provinciale VIV valt). 


� In verwevingsgebied binnen een 250 meter Wav-zone (Wet 
ammoniak en veehouderij) waarbij een (gemengd) veehouderijbedrijf 
naar een landbouwontwikkelingsgebied of naar een sterlocatie wil 
verplaatsen. 


� Bij een planmatige aanpak van een stankknelpunt bij lintbebouwing 
binnen of buiten reconstructiegebied. 
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3 PROCEDUREEL KADER 
 
In dit hoofdstuk is beschreven aan welke procedures aanvragers en de 
gemeenten moeten voldoen om Rvr mgb uit te voeren en vast te leggen 
overeenkomstig de voorwaarden in hoofdstuk 2. 


 


3.1 Criteria (harde voorwaarden) 
 
 


1. Bij totale bedrijfsbeëindiging moet in het bestemmingsplan geregeld 
worden dat, uitgezonderd de woning op de (compensatie)bouwkavel, er 
geen nieuwe bebouwing wordt opgericht. De herziening van het 
bestemmingsplan dient binnen 1 jaar nadat positief is besloten op een 
aanvraag om gebruik te mogen maken van Rood voor rood met gesloten 
beurs, ter visie te liggen. 


 
2. Voor het vrijkomende bouwblok van voormalige agrarische 


bedrijfsgebouwen dient een passende herbestemming in het 
bestemmingsplan plaats te vinden. Voorkomen moet worden dat opnieuw 
bebouwing kan worden opgericht voor bedrijfsfuncties.  


 
3. Bij een gemengd bedrijf waarbij sprake is van beëindiging van het 


onderdeel intensieve veehouderij, moet worden uitgesloten dat er op de 
bouwkavel nieuwvestiging dan wel omschakeling naar intensieve 
veehouderij, al dan niet in nieuwe of bestaande gebouwen, plaatsvindt. 


 
4. Door gemeenten zal er op moeten worden toegezien dat de gebouwen 


daadwerkelijk worden gesloopt. Pas nadat de sloop (verantwoord) heeft 
plaatsgevonden en bindende afspraken zijn gemaakt over de 
landschappelijke inpassing en eventuele realisatie van nieuw groen, kan 
met de (bestemmingswijziging en) woningbouw op de bouwkavel worden 
begonnen. Waarborging van de sloop kan langs publiekrechtelijke dan 
wel privaatrechtelijke weg plaatsvinden. 


 
5. Gemeenten kunnen hun gemeentelijk beleidskader voor advies aan de 


provincie voorleggen. Vervolgens zal de provincie in haar advies 
aangeven of en in hoeverre het gemeentelijke beleid in aanmerking komt 
voor basis voor vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO. Met deze mededeling 
kunnen de gemeenten grotendeels zelf hun beleid uitvoeren.  


 
6. De deelnemer moet een plan indienen bij de gemeente waar de 


compensatie (bouwkavel(s)) toegekend zullen worden. In situaties waarbij 
in een andere gemeente gesloopt wordt, zal eerste gemeente voor 
afstemming zorgen. Dit plan moet in ieder geval ingaan op: 
� Aantal, ligging en oppervlakte van de te slopen bedrijfsgebouwen. 
� Ligging en omvang van de compensatiekavel en de situering en de 


architectuur van de hierop te bouwen woning. 
� De omvang van de sloopkosten, de berekening van 30% van de 


gecorrigeerde vervangingswaarde en de bijdrage t.b.v. verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit. 


� De aanwending van de bijdrage voor verbetering van ruimtelijke 
kwaliteit (landschappelijke inpassing, realisatie nieuw groen, 
beeldkwaliteit, eventuele bedrijfsverplaatsingskosten, landschap, 
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natuur, vermindering milieulast, mogelijkheden voor ontwikkeling van 
andere functies, etc.) 


 
7. De milieuvergunning moet in overeenstemming met de nieuwe situatie 


worden gebracht c.q. worden ingetrokken. 
 


8. In het gemeentelijke beleidskader RvR mgb dient ingegaan te worden op 
de relatie met het gemeentelijke woonplan. Ook is het van belang dat er 
bij het opstellen van toekomstige gemeentelijke woonplannen wordt 
ingegaan op RvR mgb. 


 
 


3.2 Handreikingen (ter beoordeling door gemeenten) 
 


1. Gemeenten kunnen op basis van een structuurplan of –visie een 
gebiedsgerichte regeling c.q. uitvoering mogelijk (maatwerk) maken. Een 
gecoördineerde aanpak kan wenselijk zijn in waardevolle gebieden die 
een grote samenhang vertonen en waar tevens veel (voormalige) 
agrarische bedrijven aanwezig zijn. Als er op basis van regionaal 
structuurplan of –visie wordt gewerkt, is het noodzakelijk dat 
Gedeputeerde Staten daar mee instemt. Bij maatwerk kan gedacht 
worden aan het aantal woningen, volume van de woningen, de 
verhouding sloop/nieuwbouw, etc.  


 
2. Voor ‘ongewenste burgerwoningen’ in landbouwontwikkelingsgebied en 


eventueel in verwevingsgebied (sterlocaties) kan via een gebiedsgerichte 
aanpak of bij de ontwikkeling van een cluster van intensieve 
veehouderijen naar oplossingen gezocht worden.  


 







Uitvoeringskader Rood voor Rood  met gesloten beurs, versie december 2006  13


 


4 FINANCIËLE ASPECTEN  
 
In dit hoofdstuk zijn beschreven de taxatie en de financiële regeling voor het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. 
 


4.1.1 Criteria (harde voorwaarden) 


 
1. In onderling overleg tussen deelnemer en gemeente worden afspraken 


gemaakt over de inzet van de bijdrage voor verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit. Die vindt in principe op de locatie plaats. Inzet kan ook elders. 
Dat kan eventueel via het instellen van een gemeentelijk reconstructie- of 
plattelandsfonds waar de bijdrage geheel of gedeeltelijk in gestort wordt. 
Dit reconstructie- of plattelandsfonds kan worden aangewend voor het 
vergoeden van sloopkosten van VAB’s plus 30% gecorrigeerde 
vervangingswaarde, in die gevallen waar de deelnemer geen 
compenserende bouwkavel kan of wil verkrijgen, of voor bekostiging van 
andere investeringen in ruimtelijke kwaliteit binnen het landelijk gebied 
van de gemeente. 


 
2. De deelnemer moet bij een aanvraag in de richting van de gemeente 


aangeven wat de voorgestelde grootte en getaxeerde waarde van de 
betreffende kavel(s) is. Bij de beoordeling van de aanvraag beoordeelt de 
gemeente of de voorgestelde bouwkavel voor een woning (ligging, 
omvang, waarde) realistisch en gewenst is. Bij twijfel over de getaxeerde 
waarde in de aanvraag laat de gemeente een eigen taxatie uitvoeren. 


 
 


4.2 Handreikingen (ter beoordeling door gemeenten) 
 
 


1. Gemeenten kunnen er voor kiezen om een plattelandsfonds in te stellen. 
 


2. Gemeenten kunnen er voor kiezen om Rvr mgb in tranches uit te voeren, 
door bijvoorbeeld periodieke openstelling van Rvr mgb. 
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Bijlage: streekplantekst Rood voor Rood met gesloten 
beurs Overijssel 2000+ 
 
 
Het hoofddoel van de kaders voor Rood voor rood met gesloten beurs in 
Overijssel is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied. 
De realisatie van dit doel vindt plaats door de sloop van landschapontsierende 
bedrijfsgebouwen en door overige verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Om 
die realisatie mogelijk te maken, zullen op planologisch verantwoorde locaties 
één of meer bouwkavels voor een woning toegekend worden, terwijl de 
deelnemer aan RvR mgb uit de getaxeerde waarde daarvan het slopen van de 
bedrijfsgebouwen en de bijdrage voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
moet bekostigen. De deelnemer mag een deel van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde van die gebouwen behouden.  
 
Het gaat bij overige verbeteringen om aantoonbare verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit door bijvoorbeeld verbetering van de beeldkwaliteit, de landschappelijke 
kwaliteit en de realisatie van nieuw groen. Dit kan op de betreffende locatie zelf 
of elders. Bij inzet elders moet in het gemeentelijke beleidskader zijn 
aangegeven hoe dit kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld middels het instellen van een 
gemeentelijk reconstructie- of plattelandsfonds.  
 
Voor de sloop van minimaal 850 m


2
 bedrijfsbebouwing kan onder genoemde 


condities een bouwkavel voor een woning worden toegekend. Het is mogelijk 
meer percelen binnen de provincie Overijssel hierbij te betrekken. Wanneer een 
veelvoud van 850 m


2
 bedrijfsgebouwen wordt gesloopt kan, wanneer dit voor het 


afdekken van de sloopkosten en een deel van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde noodzakelijk is, een extra bouwkavel voor een woning 
worden verkregen. In het geval er sprake is van de sloop van kassen die dienst 
deden ten behoeve van de hoofdactiviteit van een bedrijf, moet maatwerk 
worden geboden. Als uitgangspunt geldt hierbij dat het moet gaan om de sloop 
van minimaal 4500 m


2
 


 
De sloop van agrarische gebouwen kan plaatsvinden door gebruik te maken van 
het uitvoeringskader Rood voor rood met gesloten beurs, mits er geen sprake is 
van waardevolle karakteristieke en/of monumentale agrarische bebouwing. 
 
In het kader van Rood voor rood met gesloten beurs zullen onder voorwaarden 
één of meer bouwkavels voor een woning worden toegekend. Hierop mag een 
woning van maximaal 750 m


3
 worden gebouwd. Hierop zijn twee uitzonderingen 


mogelijk. In het kader van een integraal plan voor een landgoed of een 
gemeentelijk plan waarmee woningen voor senioren en/of starters worden 
gerealiseerd, kunnen binnen het volume van 750 m


3
 meer woningen worden 


gerealiseerd.  
 
Rood voor rood met gesloten beurs heeft betrekking op reeds gestopte of 
stoppende bedrijven. Uitgangspunt is de sloop van het gehele complex met 
voormalige agrarische gebouwen. Wanneer binnen het reconstructiegebied 
sprake is van een gemengd bedrijf in het extensiveringsgebied  waarbij het 
onderdeel intensieve veehouderij wordt beëindigd, kan Rood voor Rood met 
gesloten beurs voor dit onderdeel worden toegepast. Rood voor Rood kan 
eveneens worden toegepast bij gemengde bedrijven in het verwevingsgebied of 
buiten het reconstructiegebied in streekplanzone 3 en 4, waarbij het onderdeel 
intensieve veehouderij wordt beëindigd. In deze laatste gevallen moet worden 
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vastgelegd dat ten behoeve van de continuering van de extensieve tak geen 
nieuwe bedrijfsgebouwen worden gebouwd. 
 
De compensatie met een bouwkavel voor een woning kan zowel ter plekke als 
elders. Compensatie ter plekke is in landbouwontwikkelingsgebied echter niet 
wenselijk. Het is mogelijk in landbouwontwikkelingsgebied en in de nabijheid van 
sterlocaties in verwevingsgebied ook de voormalige bedrijfswoning bij de sloop te 
betrekken. In die gevallen mag er, ter compensatie hiervan, elders een extra 
bouwkavel worden verkregen. Bij compensatie elders zal zo veel mogelijk 
aansluiting worden gezocht bij bestaande, eventueel speciaal hiertoe 
aangewezen, woonkernen of buurtschappen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting 
wordt gezocht bij bestaande bebouwing (zoals linten en bebouwingsclusters). Bij 
uitzondering kan, indien de landschappelijke kwaliteit aantoonbaar wordt 
vergroot, de realisatie van een bouwkavel ook plaatsvinden aansluitend op 
bestaande agrarische bebouwingsclusters.  
 
Rood voor Rood met gesloten beurs geldt in situaties waarbij er verplaatsing van 
een (gemengd) bedrijf met intensieve veehouderij aan de orde is, met 
uitzondering van dergelijke situaties in het landbouwontwikkelingsgebied, 
waarvoor de provinciale Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij (VIV) niet 
van toepassing is en waar een ruimtelijk probleem opgelost kan worden. Daarbij 
mag er maximaal één extra bouwkavel toegekend worden t.o.v. de bouwkavel (of 
bouwkavels) die nodig zijn voor de bekostiging van de sloopkosten. Uit de 
waarde van de eerste bouwkavel (of zoveel meer als voor de sloop nodig zijn) 
dekt de deelnemer de sloopkosten af, terwijl de deelnemer de (fiscale) 
heffingsgrondslag én de waarde voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit voor 
de verplaatsing mag inzetten. De waarde van die extra bouwkavel mag 
aanvullend- voor zover nodig - ook voor verplaatsingskosten ingezet worden. 
Daarbij mag de totale bijdrage aan de deelnemer het maximum dat volgens de 
VIV mogelijk zou zijn geweest, niet overschrijden. Een eventuele restwaarde uit 
die extra bouwkavel dient voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
 
De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plekke moet blijken uit een 
aanzienlijke reductie van het bouwoppervlak en volume en uit een goede 
landschappelijke en architectonische inpassing.  
 
Wanneer de realisatie van bouwkavels in het kader van Rood voor Rood met 
gesloten beurs in (delen van) de gemeente niet gewenst is, kan de gemeente de 
regie nemen bij het realiseren van bouwkavels op een geschikte locatie elders. 
Uit de opbrengst van een bouwkavel worden de sloopkosten plus 30% van de 
gecorrigeerde vervangingswaarde van een VAB vergoed. De winst die overblijft 
na deze vergoedingen en de ontwikkelingskosten van de bouwkavels, dient in 
een gemeentelijk reconstructie- of plattelandsfonds te worden gestort. 
 
Medewerking aan de realisatie van een (compensatie)bouwkavel wordt alleen 
verleend, indien de sloop van de agrarische bebouwing voldoende is 
gewaarborgd. Het vrijkomende perceel dient een passende herbestemming te 
krijgen in een herziening van het bestemmingsplan, zodat de oude 
bouwmogelijkheden niet opnieuw benut kunnen worden. Tevens dient de 
milieuvergunning in overeenstemming met de nieuwe situatie te worden gebracht 
c.q. te worden ingetrokken. De (compensatie)bouwkavel mag geen 
onevenredige aantasting van agrarische en andere belangen in de omgeving 
veroorzaken. 
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In plaats van één of meer bouwkavels ten behoeve van woningen kan worden 
meegewerkt aan het realiseren van huisvesting voor ambachtelijke, 
dienstverlenende en niet-industriële bedrijfsmatige activiteiten. Een dergelijke 
activiteit moet altijd gecombineerd worden met een woonfunctie. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van het continueren van een 
nevenactiviteit na het beëindigen van de agrarische activiteiten. De hiervoor 
genoemde voorwaarden voor vervolgfuncties van vrijkomende agrarische 
bedrijfsbebouwing zijn van overeenkomstige toepassing.  
 
De gemeenten hebben het voortouw bij de toepassing van Rood voor rood met 
gesloten beurs. Hiervoor zullen zij gemeentelijk beleid moeten ontwikkelen.  
 
De partiële streekplanherziening maakt het mogelijk dat de Rood voor rood 
regeling in principe ook voor solitaire niet-agrarische gebouwen in het 
buitengebied van toepassing kan zijn. Gedeputeerde Staten zullen aan de hand 
van zich voordoende incidentele gevallen nagaan of hiervoor nog nader beleid 
nodig is.  
 
Gedeputeerde Staten werken dit beleid uit in een uitvoeringskader. Het hier 
beschreven "Rood voor rood met gesloten beurs" beleid zal in 2008 worden 
geëvalueerd, terwijl medio 2006 een tussentijdse balans op gemaakt zal worden. 
Hierbij zal beoordeeld worden in hoeverre dit beleid tot een daadwerkelijke 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied heeft geleid. 
Gedeputeerde Staten kunnen op basis van de evaluatie het 
streekplanbeleid door middel van een streekplanuitwerking bijstellen. Onder 
andere kan hierbij besloten worden de regeling van toepassing te laten zijn op 
nader aan te wijzen gebieden. 
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1. INLEIDING 
 
 
 
 
 
Op initiatief van Gemeente Dalfsen is 
Eelerwoude medio 2007 gestart met de 
planvorming van de ontwikkelingen in het kader 
van de Rood voor Rood-regeling. Het gaat 
daarbij om het verplaatsen van een 
timmerbedrijf aan de Bosmansweg 101 te 
Nieuwleusen naar de Arendnevenweg te 
Nieuwleusen. 
 
De gemeente Dalfsen is in het kader van de 
dorpsuitbreiding voornemens een woonwijk te 
ontwikkelen op de percelen behorend bij de 
Bosmansweg 101 te Nieuwleusen. Momenteel 
bevindt zich op deze locatie de woning en 
werkplaats van de heer Kragt. Om de 
woningbouw mogelijk te maken is verplaatsing 
van het bedrijf van de heer Kragt noodzakelijk. 
De gemeente is voornemens, door middel van 
de regeling Rood voor Rood, deze verplaatsing 
te faciliteren. Als slooplocatie heeft de 
gemeente zelf 3.139 m² aan agrarische 
bedrijfsbebouwing in eigendom aan de 
Bouwhuisweg 33 te Nieuwleusen. Middels de 
sloop van deze bebouwing wil de gemeente 
een woningbouwkavel met werkplaats 
realiseren aan de Arendnevenweg te 
Nieuwleusen. Met de verplaatsing van het 
bedrijf naar deze locatie komt de locatie aan de 
Bosmansweg vrij voor woningbouw, waarmee 
voorzien wordt in de woonbehoefte van 
Nieuwleusen. 
 


 
Figuur 1: Locatie Bosmansweg 101 
 


 
Figuur 2: Locatie Bouwhuisweg 33 
 


 
Figuur 3: Locatie Arendnevenweg 
 
1.1 Rood voor Rood 


In maart 2005 is door de provincie Overijssel de 
regeling Rood voor Rood met gesloten beurs 
vastgesteld. Het doel van deze regeling is het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het 
landelijk gebied door de sloop van 
landschapontsierende bebouwing. Door het 
toepassen van deze regeling kan de gemeente 
Dalfsen de familie Kragt een goede locatie 
aanbieden voor het voortzetten van hun 
activiteiten. 
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1.2 Inrichtingsplan 


Dit inrichtingsplan geeft een uitwerking van het 
toepassen van de regeling Rood voor Rood 
voor de verplaatsing van het timmerbedrijf. 
Eelerwoude heeft haar brede kennis en 
ervaring op het gebied van de regeling Rood 
voor Rood ingezet voor dit project “Rood voor 
Rood Kragt te Nieuwleusen”. Met dit 
inrichtingsplan is een advies opgesteld 
betreffende de financiële haalbaarheid, de 
uitwerking van de Rood voor Rood-regeling en 
de landschappelijke inpassing van het te 
verplaatsen timmerbedrijf.  
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2. DE REGELING ROOD VOOR ROOD 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de 
regeling Rood voor Rood. De aanleiding voor 
het bestaan van deze regeling, het doel, beleid 
en regelgeving, en de verschillende betrokken 
partijen worden hierbij beschreven. 
 
2.1 De aanleiding 


Het landelijk gebied in Nederland bevindt zich 
in een fase van ontwikkelingen. De 
hoofdgebruiker van het landelijk gebied, de 
landbouw, verandert. Deze veranderingen in de 
agrarische sector hebben alles te maken met 
onzekerheden in de landbouw. Onzekerheden 
komen voort uit complexe en beperkende 
regelgeving, schaalvergroting en 
ruilverkaveling, en/of het uitbreken van 
epidemieën. Dit onzekere toekomstbeeld, vaak 
in combinatie met het gebrek aan een 
bedrijfsopvolger, maakt dat agrarische 
bedrijven momenteel structureel worden 
beëindigd. 
 
Een gevolg van bedrijfsbeëindiging is vaak 
overname van landbouwgrond, quota en 
vergunningen door andere agrariërs, met 
schaalvergroting als gevolg. Echter, de 
voormalige agrarische gebouwen worden veelal 
niet overgenomen en komen daardoor leeg te 
staan. Leegstand leidt tot verpaupering en 
verrommeling van het landschap en vraagt dus 
om een oplossing. Hergebruik van opstallen 
voor uiteenlopende functies kan voor een 
passende oplossing zorgen. Indien hergebruik 
niet van toepassing of niet mogelijk is, moet er 
naar een andere oplossing gezocht worden om 
de achteruitgang van de kwaliteit van het 
buitengebied tegen te gaan. 
 
2.2 Rood voor Rood 


Om deze problematiek aan te pakken, biedt de 
regeling Rood voor Rood mogelijkheden. Het 
doel van deze regeling is “de landschappelijke 
kwaliteiten en de sociale en economische 
vitaliteit van het landelijk gebied te behouden 
en waar mogelijk te versterken”. De provincie 
Overijssel heeft een kader opgesteld voor het 


toepassen van deze regeling. De gemeenten 
hebben de mogelijkheid de randvoorwaarden 
verder uit te werken in gemeentelijk beleid.  
 
Rood voor Rood met gesloten beurs vormt bij 
dit plan mede het middel voor het bereiken van 
het einddoel. Het streekplan van Overijssel 
biedt de mogelijkheid om overbodige 
bebouwing in het landelijk gebied te slopen 
door middel van het Rood voor Rood met 
gesloten beurs beleid. Het principe van dit 
beleid is dat de sloopkosten betaald worden uit 
de inkomsten die gegenereerd worden door de 
bouw van een woning. Dit houdt tevens in dat 
de initiatiefnemer alles zelf moet regelen en 
afhandelen en dat de meeropbrengst 
geïnvesteerd dient te worden in het landschap 
en/of de ruimtelijke kwaliteit. 
 
2.3 Beleid en regelgeving 


De provincie heeft enkele toepassingsregels 
opgesteld waaraan moet worden voldaan 
alvorens de plannen mogen worden uitgevoerd. 
Eén van de regels van Rood voor Rood is dat 
minimaal 850 m² aan landschapsontsierende 
bebouwing moet worden gesloopt voor het 
bouwen van een woning van maximaal 750 m³. 
In de regeling is opgenomen dat onder andere 
de sloopkosten verrekend kunnen worden met 
de opbrengst van een woningbouwkavel. Voor 
deze sloopkosten wordt een standaardbedrag 
gehanteerd, maar kan ook worden uitgegaan 
van een onafhankelijke taxatie. Verder spelen 
bij het ontwikkelen van dit inrichtingsplan 
onderzoeken in het kader van milieu en 
ecologie een belangrijke rol. 
 
In hoofdstuk 6 wordt een nadere uitwerking 
gegeven van de financiële consequenties van 
het toepassen van de Rood voor Rood-regeling 
voor de gemeente Dalfsen. 
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2.4 Betrokken partijen 


2.4.1 Provincie Overijssel 
De provincie Overijssel heeft een kader 
opgesteld voor het toepassen van deze 
regeling. De regeling Rood voor Rood met 
gesloten beurs maakt onderdeel uit van het 
streekplan van Overijssel. De provincie heeft 
enkele toepassingsregels opgesteld waaraan 
moet worden voldaan alvorens de plannen 
mogen worden uitgevoerd. De kern van de 
Rood voor Rood-regeling is dat minimaal 850 
m² aan landschapontsierende bebouwing 
gesloopt moet worden. Hiervoor in de plaats 
mag een woning gebouwd worden van 
maximaal 750 m³. 
 
2.4.2 Gemeente Dalfsen 
De gemeenten in Overijssel hebben van de 
provincie enige beleidsruimte gekregen om hun 
eigen invulling te geven aan het Rood voor 
Rood-beleid. Het gemeentelijk beleid van de 
gemeente Dalfsen met betrekking tot Rood voor 
Rood is beschreven in de ”Beleidsregels 2007-
2009, Rood voor Rood met gesloten beurs”. In 
deze beleidsregels staat beschreven wat de 
uitgangspunten zijn en aan welke voorwaarden 
dient te worden voldaan om in aanmerking te 
komen voor de Rood voor Rood-regeling. Bij 
het opstellen van dit inrichtingsplan is met dit 
gemeentelijk beleid rekening gehouden. Het 
betreft hier wel een bijzondere vorm van Rood 
voor Rood die in de categorie maatwerk valt. 
De sloopkosten en de gecorrigeerde 
vervangingswaarde zijn zo hoog dat er recht is 
op een tweede kavel. Deze tweede kavel wordt 
gerealiseerd in de vorm van extra 
bedrijfsbebouwing ten behoeve van het 
timmerbedrijf. 
 


2.4.3 Initiatiefnemer 
Gemeente Dalfsen is in dit project ook de 
initiatiefnemer en eigenaar van de voormalige 
bedrijfsgebouwen. Dit houdt in dat het 
organiseren van het slopen en het investeren in 
de ruimtelijke kwaliteit op initiatief van 
gemeente Dalfsen plaatsvindt. De kosten die 
daarbij worden gemaakt, worden dan ook door 
de initiatiefnemer gefinancierd. 
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3. BESTAANDE SITUATIE 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie 
beschreven van de percelen die bij de 
ontwikkelingen betrokken zijn. Daarbij wordt 
onder andere ingegaan op de locaties en de te 
slopen landschapsontsierende bebouwing. De 
oppervlakte aan landschapsontsierende 
bebouwing dat in totaal wordt gesloopt op het 
perceel aan de Bouwhuisweg 33 bedraagt in 
totaal 3.139 m². 
 
3.1 Bosmansweg 


3.1.1 Ligging in de omgeving 
Aan de Bosmansweg 101 is momenteel de 
woning met timmerwerkplaats (500 m²) van de 
familie Kragt gelegen. Het betreft een locatie 
aan de rand van de kern Nieuwleusen en is 
gelegen midden in de geplande nieuwbouwwijk 
van Nieuwleusen.  
 


 
Figuur 4: Luchtfoto Bosmansweg 
 
3.1.2 Aanwezige bebouwing 
Aangezien op deze locatie een nieuwbouwwijk 
wordt ontwikkeld blijft een verdere beschrijving 
van de situatie nu en na sloop van deze locatie 
achterwege. 
 


3.2 Bouwhuisweg  


3.2.1 Ligging in de omgeving 
Aan de Bouwhuisweg 33 is de gemeente 
eigenaar van een agrarisch bedrijf dat 
gesaneerd dient te worden. Het bedrijf, ten 
westen van Nieuwleusen, ligt met de 
geurcirkels over de geplande uitbreidingswijk 
van Nieuwleusen. 
 


 
Figuur 5: Luchtfoto Bouwhuisweg 
 
3.2.2 Aanwezige bebouwing 
Het agrarisch bedrijf bestaat uit een 
grootschalige, moderne kippenmesterij. Het 
complex bestaat uit een drietal 
kippenopfokschuren die loodrecht staan op de 
Bouwhuisweg. Daarnaast is er nog een berging 
en een bedrijfswoning aanwezig.  
 


 
Figuur 6: Aanwezige bebouwing Bouwhuisweg 
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Aan de Bouwhuisweg 33 worden alle 
aanwezige, agrarische bedrijfsgebouwen 
gesloopt. Het gaat hierbij om de volgende 
bebouwing: 
 
Te slopen: 
1.   Opfok leghennen    847 m² 
2.   Opfok leghennen    847 m² 
3.   Opfok leghennen  1.257 m² 
4.   Berging     188 m² 
 
In totaal wordt er een oppervlakte van 3.139 m² 
agrarische schuren gesloopt. 
 
Het Rood voor Rood-beleid gaat in principe uit 
van terugbouwen op de locatie waar wordt 
gesloopt, indien anders beredeneerd kan 
worden. Het terugbouwen van een woning op 
de locatie aan de Bouwhuisweg is niet 
wenselijk, omdat de kavel is gelegen in een 
grootschalig, agrarisch landschap. De kans dat 
de nieuwbouwwoning de agrarische activiteiten 
in de omgeving hindert is groot. Tevens is de 
nabijheid van de nieuwbouwwijk voor het 
timmerbedrijf van de familie Kragt. In bijlage 1 
is een gedetailleerd overzicht van de 
slooplocatie aan de Bouwhuisweg opgenomen.  
 
3.3 Arendnevenweg 


3.3.1 Ligging in de omgeving 
De locatie aan de Arendnevenweg ligt ten 
zuiden van Nieuwleusen. Het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Nieuwleusen, 
sectie O, perceelsnummer 580, ligt binnen het 
Bestemmingsplan Buitengebied van de 
gemeente Dalfsen. 
 


 
Figuur 7: Luchtfoto Arendnevenweg 
 


3.3.2 Aanwezige bebouwing 
Op de locatie aan de Arendnevenweg waar de 
woning met werkplaats gevestigd gaat worden 
is thans geen bebouwing aanwezig. Het betreft 
een open stuk grasland tussen twee bestaande 
erven/ bedrijven in een bebouwingslint. 
 
3.4 Landschappelijke situatie 


Gezien nieuwbouw in het kader van de Rood 
voor Rood-regeling enkel plaats vindt aan de 
Arendnevenweg, wordt in deze paragraaf 
specifiek ingegaan op deze locatie. Uit 
onderzoek is gebleken dat de locatie aan de 
Arendnevenweg is gelegen in een jong 
ontginningslandschap. Op de historische kaart 
van omstreeks 1905 is te zien dat dit gebied 
indertijd al ontgonnen was, zie figuur 8.  
 
De locatie ligt op de overgang van een 
kleinschalig ontginningslandschap, met veel 
houtsingels, naar een grootschalig open 
agrarisch ontginningslandschap. Het gebied is 
rationeel verkaveld in smalle rechte percelen, 
ook wel slagenverkaveling genoemd. Het 
grondgebruik was en is nog steeds 
hoofdzakelijk grasland, met daarbij enkele 
bouwpercelen.  
 
Bebouwing beperkt zich voornamelijk tot enkele 
boerderijen of lintbebouwing langs de lange 
rechte ontginningswegen. In het verleden 
kwamen in het gebied veel houtsingels en 
laanbeplanting voor. Door agrarische 
schaalvergroting zijn veel kavelgrenzen en 
beplantinglijnen in de vorm van lijnvormige 
groenstructuren verdwenen. Nu bevindt zich de 
beplanting voornamelijk op de erven en langs 
wegen.  
 
In de nieuwe situatie sluit de nieuwbouw aan op 
de lintbebouwing langs de Arendnevenweg. 
Tevens worden oude singels langs de 
perceelsranden weer hersteld en blijft de 
bomenrij langs de weg behouden. 
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Figuur 8: historische kaart +- 1900 Arendnevenweg 
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4. INRICHTING ARENDNEVENWEG 
 
 
 
 
Voor de erfinrichting aan de Arendnevenweg is 
een inrichtingsschets gemaakt, zie bijlage 3. In 
de schets is weergegeven hoe de ruimtelijke 
inrichting zal plaatsvinden. Daarbij staat het 
situeren van de nieuwe woningbouwkavel 
centraal. Verder wordt in deze schets 
aangegeven welke landschappelijke 
verbeteringen zullen plaatsvinden. De 
inrichtingsschets is onder andere op basis van 
de gegevens uit het vorige hoofdstuk en de 
wensen van de nieuwe bewoners tot stand 
gekomen. Een concept inrichtingsschets is 
voorgelegd aan de ervenconsulent van het 
Oversticht. De aanvullingen van de 
ervenconsulent zijn verwerkt in de definitieve 
inrichtingsschets. 
 
4.1 Landschap 


In de ruimtelijke basis voor het ontwerp staat 
zowel het huidige landschap als het landschap 
van vroeger centraal. De nieuwe woning is 
ingepast tussen bestaande woon- en 
woon/werkerven. Het nieuwe erf heeft een 
sobere, transparante inrichting, wat past in het 
ontginningslandschap van Nieuwleusen. De 
erfinrichting beperkt zich tot een enkele 
bomenrij die het toegangspad begeleidt. Verder 
is er ruimte voor een siertuin, een boomgaard, 
een haag en een weide. 
 
Dit ontwerp sluit aan bij de traditionele indeling 
van boerenerven. Deze bestaat uit een voor-, 
zij- en achtererf. Het voor- en zijerf werden 
gebruikt voor de siertuin, de moestuin en de 
boomgaard. Het achtererf was functioneel en 
had een open karakter naar het omliggende 
landschap. Het erf op de inrichtingsschets is op 
een dergelijke manier opgebouwd. De siertuin 
bevindt zich aan de voor- en zijkant van de 
woning en aan de voorkant van de woning 
bevindt zich een hoogstamboomgaard. 
 
Een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp is 
het behouden van openheid en doorzichten 
naar het landschap. Daarnaast is rekening 
gehouden met de verkavelingsrichting van het 
landschap; door het hoofdgebouw en de 
werkplaats met de nok naar de weg te plaatsen 


vormen de woning en bedrijfsgebouw een smal 
element waardoor zicht langs de gebouwen 
naar achteren behouden blijft. Deze haakse 
positionering van de gebouwen sluit aan bij de 
hoofdrichting van de gebouwen in de 
omgeving.  
 
4.2 Overheid 


De gemeente Dalfsen is in dit project 
opdrachtgever en heeft als doel de familie 
Kragt een geschikte locatie voor hun woning en 
bedrijf te bieden. Het is van belang dat de 
afstand van de nieuwe woning aan de 
Arendnevenweg tot de naastgelegen 
boomkwekerij 50 meter bedraagt. Ook moet er 
op deze nieuwbouwlocatie een 
kwaliteitsinvestering plaatsvinden. 
 
4.3 Meerwaarde 


De voorgestelde ontwikkelingen leiden tot een 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het 
buitengebied van de gemeente Dalfsen. Deze 
meerwaarde vertaalt zich in het volgende: 
 
1. Aan de Bouwhuisweg 33 verdwijnt 


landschapontsierende, agrarische 
bedrijfsbebouwing. 


2. Het is mogelijk een nieuwe woonwijk te 
realiseren zonder dat de bedrijfsvoering en 
de toekomst van het timmerbedrijf van familie 
Kragt in gevaar komen. 


3. Aan de Arendnevenweg wordt de 
landschappelijke kwaliteit en samenhang 
verbeterd en versterkt door het toevoegen 
van een nieuw erf met de karakteristieke 
onderdelen van een historisch erf. 
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5. INRICHTING PER ELEMENT 
 
 
 
 
Na het ontwerpen van de inrichtingsschets voor 
de Arendnevenweg is deze schets vastgelegd 
in een beplantingsplan. Een beplantingsplan is 
een uitwerking waarbij de maatvoering, het 
sortiment en de beplantingsaantallen zijn 
opgenomen. Het beplantingsplan met de 
inrichtingskosten van de Arendnevenweg zijn 
opgenomen in bijlage 4.  
 
In het beplantingsplan zijn een aantal 
elementen genummerd die hieronder worden 
toegelicht. 
 


A) Nieuw woning 
De voorkant van de woning sluit aan op de 
oprijlaan. De nokrichting van het hoofdvolume 
is loodrecht op de Arendnevenweg. De 
nokrichting van aanbouwen zijn ondergeschikt 
en kunnen evenwijdig aan de Arendnevenweg 
worden gesitueerd. 
 
De woning wordt uitgevoerd in baksteen, 
mogelijk in combinatie met hout in de topgevel. 
De dakbedekking bestaat uit een pannendak in 
donkerblauw of rood, of een rieten dak.  
 


B) + C)   Bijgebouwen 
Het bedrijfsgebouw voor het timmerbedrijf ligt 
achter de voorgevelrooilijn van de woning, 
zodanig dat deze aansluit op de eventuele 
zijbeuk. Hiermee is het bedrijfsgebouw van 
ondergeschikt belang is ten opzichte van de 
woning.  
 
Het bedrijfsgebouw met kap, wordt afgedekt 
met dezelfde keuze dakpannen als het 
hoofdgebouw. Muren worden uitgevoerd in 
baksteen en/of in combinatie met hout, gelijk 
aan de woning. Het bedrijfsgebouw dient in 
harmonie te zijn met het landschap en de 
woning; het is een groot bijgebouw en geen 
industrieel gebouw.  
 


1) Bomenlaan 
Langs de oprijlaan wordt een elzenrij 
aangeplant. Deze enkele rij elzen markeert de 
oprijlaan naar de woning en sluit door gebruik 
van dit streekeigen plantmateriaal aan bij het 
karakter van de streek.  


 
Sfeerbeeld bomenrij langs oprijlaan 
 


2) Boomgaard 
Aan de wegzijde van de woning en de 
bedrijfsbebouwing wordt een 
hoogstamboomgaard aangelegd. Deze 
boomgaard geeft het erf extra karakter. 
 


 
Sfeerbeeld Hoogstamboomgaard 
 


3) Haag 
Aan de voorzijde van de woning en de 
bedrijfsruimte komt een groene beukenhaag. 
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Sfeerbeeld beukenhaag 
 


4) Gazon 
Het gazon en siertuin rondom de woning zijn 
naar wens van de bewoners in te richten. 
 


5) Weide 
De ruimte rond het nieuwe erf blijft behouden 
als grasland in de vorm van een weide voor 
(hobby)vee. Het weiland zorgt er tevens voor 
dat het doorzicht vanaf de Arendnevenweg 
behouden blijft. De afrastering van de weide 
bestaat uit een raster met houten palen.  
 


6) Bomen (bestaand) 
De laanbeplanting langs de Arendnevenweg en 
langs het perceel blijft behouden, evenals de 
sloot langs de weg. 
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6. FINANCIËLE ONDERBOUWING 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk staat de financiële 
onderbouwing van de voorgenomen 
ontwikkelingen centraal. Het uitgangspunt 
daarbij is dat de kosten worden 
gecompenseerd door de waarde van de nieuw 
te realiseren bouwkavel. De waarde van de te 
realiseren bouwkavel wordt ingezet voor een 
vergoeding van een deel van de waarde van de 
te slopen bebouwing, de sloopkosten, en voor 
de investeringen in de ruimtelijke kwaliteit. 
 
6.1 Waarde bouwbestemming 


De financiële drager van de Rood voor Rood-
regeling is de nieuw te realiseren 
woningbouwkavel aan de Arendnevenweg. 
Voor de waardebepaling van een bouwrijpe 
compensatiekavel in het kader van de Rood 
voor Rood-regeling wordt in de gemeente 
Dalfsen het uitgangspunt van € 200,- per m² 
gehanteerd. De nieuwe woningbouwkavel heeft 
een oppervlakte van 1.400 m². De waarde van 
de bouwkavel bedraagt daarmee € 280.000,-. 
 
De kosten voor het bouwrijp maken van de 
bouwkavel zijn € 20.000,- en de waarde van de 
ondergrond (€ 8,-/m²) bedraagt € 11.200,-. 
 
Getaxeerde waarde bouwkavel  € 280.000,-  
Bouwrijp maken bouwkavel €   20.000,-  
Waarde ondergrond bouwkavel €   11.200,- - 
Waarde bouwbest. bouwkavel € 248.800,-  
 
De waardestijging van de locatie van de 
woningbouwkavel bedraagt daarmee                 
€ 248.800,-. Deze waardestijging is de waarde 
van de bouwbestemming en wordt gebruikt om 
de investeringen te kunnen bekostigen. 
 
6.2 Sloopkosten 


In de provinciale Rood voor Rood-regeling 
wordt een standaardwaarde voor de 
sloopkosten van € 25,- per vierkante meter 
bebouwing gehanteerd. Dit bedrag mag de 
initiatiefnemer gebruiken om de sloopkosten te 
dekken. Voor dit bedrag moet ook alle 
verharding worden verwijderd. 


Aan de Bouwhuisweg 33 wordt 3.139 m² 
agrarische bebouwing gesloopt. De standaard 
sloopkosten voor deze locatie bedragen           
€ 78.475,-.  
 
Bij aanwezigheid van asbest zijn de kosten per 
vierkante meter veelal hoger dan € 25,- per 
vierkante meter. In dergelijke gevallen mogen 
deze extra kosten voor asbestsanering worden 
opgenomen als investering in de ruimtelijke 
kwaliteit. 
 
6.3 30% gecorrigeerde 


vervangingswaarde 


De regeling Rood voor Rood biedt de 
initiatiefnemer een vrij te besteden deel van de 
opbrengsten van de woningbouwkavel. Daarbij 
wordt uitgegaan van een vergoeding van een 
deel van de waarde van de te slopen 
bebouwing. Deze vergoeding bedraagt 30% 
van de gecorrigeerde vervangingswaarde van 
de bebouwing. De taxatie van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde dient uitgevoerd te worden 
conform de berekeningswijze die door de DLG 
is beschreven in “Informatie gecorrigeerde 
vervangingswaarde in het kader van de Rood 
voor Rood regeling provincie Overijssel”.  
 
In bijlage 2 is het taxatierapport met de 
berekening van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde van de opstallen aan de 
Bouwhuisweg opgenomen. De gecorrigeerde 
vervangingswaarde van de te slopen schuren 
bedraagt € 324.129,-. Dertig procent hiervan is 
€ 97.239,-. 
 
6.4 Investering ruimtelijke kwaliteit 


Het bedrag dat geïnvesteerd moet worden in de 
ruimtelijke kwaliteit, wordt berekend door het 
bedrag van de waarde van de 
bouwbestemming te verminderen met de 
sloopkosten en de vergoeding van dertig 
procent van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde.  
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Waarde bouwbest. bouwkavel  € 248.800,-  
Standaardbedrag sloopkosten  
(€ 25,- per m2) 


 € 78.475,-  


30% gecorrigeerde 
vervangingswaarde 


 € 97.239,- - 


Investering in ruimtelijke 
kwaliteit 


€ 73.086,-  


 
Het bedrag voor de investering in de ruimtelijke 
kwaliteit mag aan verschillende onderdelen 
worden besteed. Allereerst betreft het de 
inrichting van het perceel met de nieuwe 
bouwkavel aan de Arendnevenweg. De kosten 
voor de landschappelijke inrichting bedragen 
hier € 22.735,-. 
 
Voor de sloop van de agrarische bebouwing 
moet rekening gehouden worden met de 
aanwezigheid van asbest. Gemiddeld bedragen 
de kosten voor de sanering van asbest € 10,- 
per vierkante meter. De kosten voor de 
asbestsanering van de gebouwen (3.139 m²) 
bedraagt € 31.390,-. De initiatiefnemer kan 
deze bedragen onderbouwen door middel van 
onafhankelijke sloopoffertes. 
 
Daarnaast zijn er kosten gemaakt ten behoeve 
van advies door Eelerwoude, het opstellen van 
taxatierapporten en een asbestinventarisatie 
van de schuren voor een totaal bedrag van       
€ 17.000,-. Deze kosten kunnen worden 
meegenomen als investering in de ruimtelijke 
kwaliteit.  
 
Dit geldt ook voor de leges van de gemeente 
ter grootte van € 2.417,-, evenals de kosten 
voor de technische onderzoeken wat betreft het 
bestemmingsplan ter grootte van € 8.330,-.  


De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 
 
Inrichtingskosten 
Arendnevenweg 


€ 22.735,-  


Asbestsanering á € 10,-/m² € 31.390,-  
Advieskosten, taxatie en 
asbestinventarisatie 


€ 17.000,-  


Leges €   2.417,-  
Onderzoekskosten €   8.330,-  
Totaal € 81.872,-    
 
Hieruit blijkt dat het totaalbedrag aan 
investeringen in de ruimtelijke kwaliteit € 8.786,-
hoger is dan de opbrengsten van de 
bouwbestemming. Gezien de werkzaamheden 
aan de Arendnevenweg noodzakelijk zijn, is 
deze investeringsbegroting verantwoord. 
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Bijlage 1: Slooplocatie Bouwhuisweg 
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Landschap


Het perceel aan de Bouwhuisweg maakt onderdeel uit 
van een jong ontginningslandschap ten westen van 
Nieuwleusen. De locatie ligt in een grootschalig open 
agrarisch ontginningslandschap. 
Hoewel de percelen ter plaatsen west/oost gericht zijn 
was de oorspronkelijke ontginningsrichting van noord 
naar zuid. (Dit is op de historische kaart duidelijk te 
zien). Het gebied kent een rationele opbouw, bestaan-
de uit rechte wegen en waterlopen. 
Het grondgebruik in dit deel van het gebied bestaat zo-
wel uit grasland,als bouwland.
Bebouwing beperkt zich voornamelijk tot boerderijen/
lintbebouwing op smalle slagenverkaveling langs de 
ontginningswegen. In het verleden kwamen met name 
langs de ontginningsassen vele houtsingels en laanbe-
plantingen voor. 


De slooplocatie in Nieuwleusen bevindt zich in een 
zeer open gebied tussen twee ontginningslinten en de 
westrand van Nieuwleusen (aan de oostzijde).
In dit gebied is nauwelijks beplanting en zeer weinig 
bebouwing aanwezig. 
Met de sloop van de bebouwing aan de Bouwhuisweg 
komt de oorspronkelijke noord/zuid richting van het 
landschap meer naar voren. Daarbij levert de sloop 
een bijdrage aan de karakteristieke openheid van het 
gebied. Aanvullende ingrepen, zoals het aanbrengen 
van beplanting, zijn niet nodig. Het verwijderen van de 
bebouwing alleen levert een goede bijdrage aan de 
ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.







  
 
 


Bijlage 2: Taxatierapport gecorrigeerde vervangingswaarde Bouwhuisweg 















































  
 
 


Bijlage 3: Inrichtingsschets Arendnevenweg 
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Foto: kavel Arendnevenweg 


Foto: kavel Arendnevenweg 


Foto: kavel Arendnevenweg 


Foto: kavel Arendnevenweg 


- open agrarisch landschap
- bebouwing langs de wegen
- regelmatige verkaveling
- veel houtsingels verdwenen 
- eikenlaanbeplanting
- grondgebruik hoofdzakelijk
  grasland 
- enkele kwekerijen  


- kleinschalig agrarisch 
  landschap tijdens de 
  ontginningen
- fijnmazige strokenverkaveling
- veel kavelgrensbeplantingen
- veel bomenlanen
- relatief veel bebouwing in 
  het buitengebied
- grondgebruik 


Landschap


Het perceel aan de Arendnevenweg maakt onderdeel uit 
van een jong ontginningslandschap in het buitengebied 
ten zuiden van Nieuwleusen. De locatie ligt op de over-
gang van kleinschalig ontginningslandschap, met veel 
houtsingels, naar grootschalig open agrarisch ontgin-
ningslandschap. Het gebied kent een rationele opbouw, 
bestaande uit rechte wegen en waterlopen. Verkaveling 
bestaat uit smalle rechte percelen, ook wel slagenver-
kaveling genoemd. Het grondgebruik is hoofdzakelijk 
grasland, met daarbij enkele bouwpercelen. Bebouwing 
beperkt zich voornamelijk tot boerderijen/lintbebouwing 
langs de ontginningswegen. In het verleden kwamen in 
het gebied vele houtsingels en laanbeplantingen voor. 
Door agrarische schaalvergroting zijn veel lijnvormige 
groenstructuren verdwenen. Nu beperkt beplanting zich 
voornamelijk tot boerenerven en langs wegen.
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Rood voor Rood Nieuwleusen
Landschappelijke inpassing Arendnevenweg


Analyse


Perceelscheiding


Bestaande houtsingel


Transparante eikenrij


Beukenhaag


Zoekgebied woning en bedrijfsgebouw


Plangebied


Visie 


De nieuwe woning is ingepast tussen be-
staande woonerven en een woonwerkerf. 
Het nieuwe erf heeft een sobere trans-
parante inrichting, wat past in het ontgin-
ningslandschap van Nieuwleusen. De 
erfinrichting beperkt zich tot een bomen-
rij, welke overgaat in een transparante 
singel, een siertuin, een boomgaard, een 
haag en een weide. De woning is zo opti-
maal mogelijk ingepast, zodat aan beide 
zijden zoveel mogelijk ruimte behouden 
blijft. Daarnaast is het van belang dat de  
afstand tot de naast gelegen kwekerij  50 
meter bedraagd. De bewuste manier van 
erfinrichting belemmert het zicht vanaf de 
Arendnevenweg naar het landschap zo 
min mogelijk. Ook blijft er goed uitzicht 
mogelijk vanuit de woning aan de over-
zijde van de Arendnevenweg. 


Sfeerbeelden
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Landschappelijke inpassing


Inpassing woning, bedrijfsgebouw en bijgebouw
De woning en bedrijfsgebouw zijn zo optimaal mogelijk ingepast. Dat wil zeggen: 
in de lengterichting en met de nokken naar de weg gericht. Op die manier vormen 
de woning en bedrijfsgebouw een smal element op de kavel en blijft aan beide zij-
den van het erf zoveel mogelijk open ruimte behouden. Ook sluit de haakse positi-
onering van de gebouwen richting de weg aan bij de haakse bebouwingspatronen 
in de omgeving, de zogenaamde lintbebouwing. Naast de woning en het bedrijfs-
gebouw blijft vanaf de Arendnevenweg voldoende zicht naar het landschap.


Nieuwe bomenrij/singel
Een nieuwe bomenrij versterkt het karakter van het landschap en begeleidt het 
oprit naar het erf. Daarnaast is het lijnvormig groenelement een verwijzing naar 
de vele houtsingelstucturen die rond 1900 in het gebied aanwezig waren en wordt 
getracht een karakteristiek kenmerk daarvan terug te brengen. 


Boomgaard
De boomgaard aan de voorzijde van de woning geeft extra karakter aan het nieu-
we erf en vormt tevens een transparante zichtbuffer tussen het nieuwe erf en het 
naastgelegen woon/werkerf. De boomgaard bestaat uit hoogstamfruitbomen.  


Siertuin
De siertuin rondom de woning is naar wens van de bewoners in te richten.


Haag
De voorzijde van het nieuwe erf is begrenst door een groene beukenhaag.


Weide
In de ruimte rond het nieuwe erf blijft de functie als weide behouden voor (hobby)
vee. Het weiland zorgt ervoor dat het doorzicht vanaf de Arendnevenweg behou-
den blijft. De afrastering bestaat uit een raster met houten palen.







  
 
 


Bijlage 4: Beplantingsplan en inrichtingskosten Arendnevenweg 
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A Woning 
B Timmerwerkplaats 
C Bijgebouw


1 Bomenlaan
2 Boomgaard
3 Haag
4 Gazon/siertuin
5 Weide
6 Bestaande bomen 
7 Erfverharding
8 Afrastering
9 Landhek


Legenda


Kaartnr.: n.v.t.


Beplantingsplan Rood voor Rood
Arendnevenweg te Dalfsen


Opn. dat:    
Datum:      13-02-2009
Versie:       1
Formaat:    A-3
Bestand:     P/:2697
Getekend:  JP
Voor akkoord: ES


Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen
Schaal: 1 : 1.000


Haag
Afrastering
Landhek


Bomenlaan
Hoogstam fruitbomen
Bestaande bomen
Gazon/siertuin
Weide
Erfverharding







Nr. Elementen Omschrijving Aantal Eenheid Eenheids-prijs Bomenmaat Soorten Plantverband Bijzonderheden Totaal


1. Bomenlaan leveren bomen 13 stuks 80,00€                     16 - 18 Alnus Betulaceae: Els 1.040,00€              


planten bomen 13 stuks 32,00€                     416,00€                 


2. Fruitbomen leveren bomen 9 stuks 30,00€                     16 - 18
hoogstamfruitbomen appel en 
peer 270,00€                 


planten bomen 9 stuks 32,00€                     288,00€                 


3. Haag leveren 41 m1 6,00€                      80-100 Fagus Sylvatica: Beuk 1 rij, 6 stuks per meter 246,00€                 


planten 41 m1 4,45€                      182,45€                 


4. Gazon zaden+zaaien gazonmengsel 13 are 9,60€                      gazonmengsel 124,80€                 


bemesten grond 13 are 52,00€                     aardachtige meststof 676,00€                 


ploegen grond 13 are 13,50€                     175,50€                 


eggen grond 13 are 6,00€                      78,00€                   


5. Weide (deels) zaden+zaaien weidemengsel 54 are 9,28€                      weidemengsel 501,12€                 


bemesten grond 54 are 52,00€                     aardachtige meststof 2.808,00€              


ploegen grond 54 are 13,50€                     729,00€                 


eggen grond 54 are 6,00€                      324,00€                 


8. Afrastering
gekloofde eiken palen, koorde 17, 
gepunt (per stuk € 7,50) 1100 m1 2,14€                      


 paalafst. 3,5m, <= 
1,25 m. boven 
maaiveld. 2.357,14€              


puntdraad (2 draads) + plaatsen 1100 m1 4,25€                      4.675,00€              


9. Landhek leveren+aanbrengen 1 stuks 1.300,00€                Europees eiken 3,5 m breed 1.300,00€              


Subtotaal 16.191,01€             


onvoorzien % 5% 809,55€                 


uitvoeringskosten % 4% 647,64€                 


algemene kosten % 4% 647,64€                 


W&R % 5% 809,55€                 


Subtotaal 19.105,40€             


BTW % 19 3.630,03€              


Totale kosten inclusief BTW Totaal 22.735,42€             


Inrichtingskosten Arendnevenweg Nieuwleusen





		Inrichtingsplan Kragt te Nieuwleusen

		090217.2697.jp.Beplantingsplan Arendnevenweg
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1.                             Begripsbepalingen 


 


Artikel 1.  Begripsbepalingen 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 


a. het plan: 
"9e partiële herziening Bestemmingsplan 
Buitengebied (voormalige gemeente) 
Nieuwleusen Arendnevenweg ong., 
Bouwhuisweg 33" van de gemeente Dalfsen; 


b. de kaart: 
de kaarten die deel uitmaken van het plan en 
die als zodanig zijn gewaarmerkt (tek.no. B 4 - 
110); 


c. bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, 
steen, metaal of ander materiaal welke, hetzij 
direct of indirect met de grond verbonden is, 
hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond; 


d. gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen 
toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt; 


e. ander-bouwwerk: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 


f. carport: 
een ander-bouwwerk, dat plat is afgedekt en 
voorzien van maximaal 2 wanden met een 
maximale hoogte van 4 m; 


g. ander-werk: 
een werk, geen bouwwerk zijnde; 


h. bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of andere-bouw-
werken; 


i. bouwvlak: 
een als zodanig beschreven vlak, welke door 
gebouwen niet mag worden overschreden, 
behoudens overschrijdingen die krachtens 
deze regels zijn toegestaan; 


j. bestemmingsgrens: 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens 
vormt tussen gronden met verschillende 
bestemmingen; 


k. bestemmingsvlak: 
een op de kaart aangegeven door 
bestemmingsgrenzen omsloten gebied; indien 
en voor zover twee bestemmingsvlakken door 
aanpijling met elkaar verbonden zijn, worden 
deze aangemerkt als zijnde één 
bestemmingsvlak; 


l. bouwperceel: 
een stuk grond, waarop krachtens het plan een 
zelfstandige bebouwing met één gebouw of bij 
elkaar behorende gebouwen is toegestaan; 


m. perceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 
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n. voorgevel: 
de naar de weg vanwaar het gebouw 
hoofdzakelijk toegankelijk is, gekeerde gevel; 


o. woning: 
een complex van ruimten krachtens aard en 
indeling geschikt of bestemd voor de 
huisvesting van een afzonderlijk huishouden; 


p. hoofdgebouw: 
een gebouw, dat zowel functioneel als qua 
vorm bepalend is voor de materiële inhoud van 
de bestemming; 


q. bijgebouw: 
een gebouw, dat een functionele eenheid 
vormt met het hoofdgebouw en dat door de 
maatvoering onderscheiden kan worden van 
het hoofdgebouw; 


r. hobbymatige vee houden 
het houden van vee met een kleinschalige 
uitstraling waarbij de omvang in ieder geval 
maximaal 10 nge mag bedragen zonder het 
doel daaruit inkomen te behalen; 


s. agrarisch bedrijf 
een veehouderij, akkerbouw- of 
tuinbouwbedrijf niet zijnde een 
glastuinbouwbedrijf, een 
champignonkwekerijbedrijf of een 
gebruiksgerichte paardenhouderij (manege); 


t. volwaardig agrarisch bedrijf 
een agrarisch bedrijf dat voldoende werk en 
inkomen kan opleveren voor ten minste één 
volwaardige arbeidskracht, die in hoofdberoep 
aan het bedrijf is verbonden; 


u. niet-grondgebonden bedrijfsactiviteiten 
het telen van dieren, dan wel het winnen van 
producten door middel van het telen van 
dieren, in hoofdzaak dan wel geheel 
onafhankelijk van de groeikracht van de 
bodem waarop het bedrijf wordt uitgeoefend. 
Hieronder worden verstaan: pluimvee-, 
pelsdieren- en varkenshouderijen, 
kalvermesterijen en andere naar hun aard 
hiermee gelijk te stellen bedrijfstypen; 


v. praktijk- of studioruimte: 
een ruimte zijnde een zelfstandige eenheid van 
een gebouw of indien onderdeel uitmakende 
van een woning dan zijnde een ondergeschikt 
deel van de woning, dat dient voor de 
uitoefening van een beroep (dan wel het 
verlenen van diensten) op administratief, 
maatschappelijk, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee 
gelijk te stellen gebied; 


w. landschappelijke waarden: 
aan een gebied toegekende waarden in 
verband met de waarneembare 
verschijningsvorm van dat gebied; 


x. bed & breakfast: 
het bieden van de, ten opzichte van het 
hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid in 
de woning tot recreatief nachtverblijf en ontbijt 
aan personen die hun hoofdverblijf elders 
hebben; 
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y. bebouwingspercentage: 
de bebouwde oppervlakte van de gebouwen 
uitgedrukt in procenten van nader aangegeven 
gronden; 


z. seksinrichting: 
de voor het publiek toegankelijke, besloten 
ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele 
handelingen worden verricht, of vertoningen 
van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. 
Onder seksinrichting worden in elk geval 
verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder 
begrepen een erotische-massagesalon, een 
seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater 
of een parenclub, al dan niet in combinatie met 
elkaar. 
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Artikel 2. Wijze van meten 
 


 


 


Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
a. de breedte van een gebouw: 


tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van de scheidingsmuren; 
b. de dakhelling: 


langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 
c. de goothoogte van een bouwwerk: 


vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel; 


d. de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 
de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 


e. de (nok/bouw)hoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een ander-bouwwerk, met 
uitzondering van kleine bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen; 


f. de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, nederwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk; 


g. de hoogte van een windmolen: 
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windmolen. 


 
Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 
ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwvlak- c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 
m bedraagt. 
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2.  Bestemmingen 


Artikel 3. Agrarisch cultuurgebied  
 
 
A.      Doeleindenomschrijving     


De gronden op de kaart aangewezen voor "agrarisch cultuurgebied" zijn 


bestemd voor: 


    


- -          de uitoefening van het agrarisch bedrijf, waaronder begrepen - 


voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met 


"landschapselementen" - het boomkwekerijbedrijf; 


    


- -          verkeersdoeleinden, uitsluitend voor de wegen en (fiets-)paden 


zoals die bestonden op het tijdstip van de terinzagelegging van het 


ontwerpplan; 


    


- -          de waterhuishouding;     


- -          bed & breakfast;     


- dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van ontvangstruimten ten 


behoeve van verkoop af boerderij, rondleidingen, zelfpluk etc. (met 


een maximale oppervlakte van 50 m
2
); 


    


- -          een kleinschalig kampeerterrein in directe relatie met (op het 


bijbehorende erf van) een agrarisch bedrijf en met dien verstande dat:  


    


a.       stacaravans niet zijn toegestaan;     


b.       kampeermiddelen mogen worden geplaatst op geen grotere afstand 


van het agrarisch bouwperceel dan 


  


30 


  


m 


- extensieve recreatie (voet-, fiets- en/of ruiterpaden en 


parkeergelegenheid); 


    


alsmede, indien en voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met:     


- -          "landschapselementen" voor het behoud, de bescherming 


en/of herstel van de landschappelijke waarde, zoals deze tot 


uitdrukking komt in de voorkomende landschapselementen 


(houtwallen, -singels en bosjes) afzonderlijk en als samenhangend 


onderdeel van de (oorspronkelijke) verkavelingsstructuur; 


    


met de daarbij behorende bebouwing, voorzieningen - niet zijnde 


voorzieningen ten behoeve van de opslag van mest - en agrarische 


cultuurgronden. 


    


      


B.     Bouwregels     


Op de tot "agrarisch cultuurgebied" bestemde gronden mogen 


uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, 


met dien verstande dat voor: 


    


1.       gebouwen geldt dat:     


a.       uitsluitend gebouwen mogen worden gebouwd ten dienste van het 


reële agrarische bedrijf, nader op de kaart aangeduid met "agrarisch 


bedrijf", met dien verstande dat de oppervlakte van een bouwperceel ten 


behoeve van: 


    


- -          een agrarisch bedrijf 1 ten hoogste bedraagt 1 ha 


- -          een agrarisch bedrijf 2 ten hoogste bedraagt 0,5 ha 
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- -          een agrarisch bedrijf 3 ten hoogste bedraagt 0,25 ha 


b.       de agrarische bedrijfsgebouwen - waaronder begrepen (ruw-


)voedersilo's en hooibergen alsmede, in afwijking van het gestelde in lid A, 


voorzieningen ten behoeve van de opslag van (kunst-)mest - ten opzichte 


van elkaar worden geconcentreerd en worden gebouwd binnen het 


daarvoor geldende bouwperceel waarvan de grootste lengte ten hoogste 


bedraagt 


  


  


  


  


  


150 


  


  


  


  


  


m 


en met dien verstande dat, voor zover aangegeven op de 


plankaart, ter plaatse een schaapskooi gebouwd mag worden met 


een maximale goothoogte van 


  


  


2 


  


  


m 


en een maximale oppervlakte van 100 m
2
 


c.       binnen een bouwperceel uitsluitend mag worden gebouwd ten 


behoeve van één agrarisch bedrijf, met dien verstande dat: 


    


1.       de afstand van de gebouwen uit de as van de tot deze bestemming 


behorende wegen ten minste bedraagt 


  


20 


  


m 


 en indien wegen niet onder deze bestemming zijn begrepen het 


bepaalde in artikel 5 (bebouwingsgrenzen) in acht wordt 


genomen; 


    


2.       de goothoogte ten hoogste bedraagt 5,50 m 


3.       de hoogte ten hoogste bedraagt 12 m 


4.       de dakhelling ten minste bedraagt 18 ° 


5.       voor het "agrarisch bedrijf 3" bovendien geldt dat de bebouwing, 


zoals die bestond op het tijdstip van de terinzagelegging van het 


ontwerpplan mag worden vermeerderd met ten hoogste 


  


  


  


15 


  


  


  


% 


2.       bedrijfswoningen bovendien geldt dat:     


a.       per agrarisch bedrijf ten hoogste 1   


bedrijfswoning mag worden gebouwd met een inhoud van ten 


hoogste 


  


750 


  


m
3
 


dan wel, indien een grotere woning aanwezig is, de inhoud zoals 


die bestond op het tijdstip van de terinzagelegging van het 


ontwerpplan; 


    


b.       de goothoogte ten hoogste bedraagt 4,50 m 


c.       de dakhelling ten minste bedraagt 30 ° 


en ten hoogste 60 ° 


3.       andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt 2,50 m 


en met dien verstande dat voor de navolgende andere-bouwwerken 


op het bouwperceel geldt dat de hoogte van: 


    


a.       (ruw-)voedersilo's, kunstmestsilo's en hooibergen ten hoogste 


bedraagt 


  


8 


  


m 


b.       mestsilo's, exclusief afdichting, ten hoogste bedraagt 6 m 


      


C.     Nadere eis     


Ter uitvoering en met inachtneming van het gestelde in lid A zijn 


burgemeester en wethouders bevoegd bij de toepassing van de in deze 


regels opgenomen bouwregels - mits een doelmatig gebruik niet 


onevenredig wordt geschaad - nadere eisen te stellen. Deze nadere eisen 
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mogen uitsluitend betrekking hebben op: 


1.       de situering van nieuw te bouwen bebouwing;     


2.       de nokrichting van de kappen van gebouwen;     


teneinde een verantwoorde stedebouwkundige en landschappelijke 


situering (= bebouwings- en verkavelingskarakteristiek) van zowel de 


bebouwing onderling als ten opzichte van het landschap te verzekeren. 


    


      


D.     Ontheffingsbevoegdheden     


Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien dit noodzakelijk is uit 


een oogpunt van doelmatigheid en dit in overeenstemming blijft met de 


bestemming, voor de agrarisch in gebruik zijnde gronden ontheffing te 


verlenen van het bepaalde in: 


    


1.       lid B sub 1 onder b ten behoeve van één melk- en/of schuilstal per 


agrarisch bedrijf, met dien verstande dat: 


    


a.       de oppervlakte per stal ten hoogste bedraagt 75 m
2
 


b.       de goothoogte ten hoogste bedraagt 2,50 m 


2.       lid B sub 1 onder c 1 en toestaan dat deze afstand wordt 


verminderd indien en voor zover uit overleg met de wegbeheerder is 


gebleken dat daartegen uit hoofde van het wegbeheer, de 


verkeersveiligheid daaronder begrepen, geen bezwaar bestaat; 


    


3.       lid B sub 1 onder c 3 voor wat betreft de hoogte van een 


ligboxenstal met dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt 


  


15 


  


m 


4.       lid B sub 2 onder a ten behoeve van de huisvesting van twee 


huishoudens; 


    


5.       lid B sub 2 voor een tweede bedrijfswoning, met dien verstande dat:     


a.       de arbeidsbehoefte van het agrarisch bedrijf - gebaseerd op de 


veebezetting - ten minste bedraagt 


  


1,75 v.a.k.
1[1]


 


b.       de afstand van de tweede bedrijfswoning tot de eerste 


bedrijfswoning ten hoogste bedraagt 


  


25 


  


m 


 en deze woning aan dezelfde oprit is gelegen, dan wel indien dit niet 


mogelijk is vanwege de bestaande situering van de gebouwen en/of 


de op het bouwperceel aanwezige beplanting, deze afstand ten 


hoogste bedraagt 


  


  


  


75 


  


  


  


m 


 en overigens het bepaalde ten aanzien van de eerste bedrijfswoning 


van toepassing is; 


    


6.       lid B sub 3 onder a voor wat betreft de hoogte van een 


kunstmestsilo respectievelijk een torensilo en toestaan dat deze 


wordt verhoogd tot ten hoogste 


  


  


14 


  


  


m 


 respectievelijk 25 m 
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E.     Aanlegregels     


1.       Het is verboden op of in de tot "agrarisch cultuurgebied" bestemde 


gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 


burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) buiten 


bouwpercelen de navolgende andere-werken en/of 


werkzaamheden, geen normale onderhouds- of 


exploitatiewerkzaamheden zijnde, uit te voeren: 


    


a.      het aanleggen en/of verharden van agrarische gebieds-


ontsluitingswegen, (voet- of ruiter-)paden en het aanbrengen van 


andere oppervlakteverhardingen groter dan 


  


  


100 


  


  


m
2
 


met uitzondering van:     


1.  het aanleggen en verharden van wegen ter directe ontsluiting 


van agrarische percelen en koe- en kavelpaden; 


    


2.  het aanbrengen van kuilvoerplaten;     


b.       indien en voor zover het betreft gronden die zijn gelegen in een 


gebied met de aanduiding "landschapselementen": het verwijderen 


of beschadigen van bomen en andere houtopstanden
1
 behoudens 


in het geval de bomen en houtopstanden zijn geplant in het kader 


van een boomkwekerijbedrijf. 


    


2.       Het bepaalde onder 1 is niet van toepassing indien het andere-


werken en/of werkzaamheden betreft die in uitvoering zijn op het 


tijdstip van het rechtskracht worden van het plan dan wel worden 


uitgevoerd ter realisering van een bouwvergunning. 


    


3.       De andere werken en/of werkzaamheden als bedoeld onder 1 zijn 


slechts toelaatbaar indien door die andere-werken en/of 


werkzaamheden, dan wel door de daarvan, hetzij direct hetzij 


indirect te verwachten gevolgen, de landschappelijke en/of 


cultuurhistorische waarden en/of aangrenzende natuurlijke waarden 


niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad dan wel de 


mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig 


worden of kunnen worden verkleind. 
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F.      Gebruiksbepalingen     


1.       Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 8, lid A wordt in ieder 


geval verstaan het gebruik: 


    


a.       van agrarische bedrijfsgebouwen en bijgebouwen als woning of 


recreatiewoning; 


    


b.       van de gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het 


gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens 


opslag die geschied in het kader van de normale agrarische 


bedrijfsvoering en/of het normale onderhoud; 


    


c.       van de gronden en opstallen voor doeleinden van handel en/of 


andere dan agrarische bedrijfsdoeleinden; 


    


d.       van meer dan 50 m
2
 


aan bebouwing ten behoeve van dagrecreatieve voorzieningen in 


de vorm van ontvangstruimten ten behoeve van verkoop af 


boerderij, rondleidingen, zelfpluk etc. 
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Artikel 4. Woondoeleinden 
 


 


 


A. Doeleindenomschrijving   


De gronden op de kaart aangewezen voor "woondoeleinden" zijn 
bestemd voor woningen en bed en breakfast,  


  


met de daarbij behorende gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen en 
erven en met dien verstande dat per bestemmingsvlak ten hoogste 


 
1 


 


vrijstaande woning is toegestaan, tenzij anders op de kaart is aangegeven 
en met dien verstande dat aaneengebouwde woningen niet mogen 
worden gesplitst in vrijstaande woningen, alsmede dat de gebouwen 
mogen worden gebruikt als praktijk- of studioruimte mits hierdoor de 
woonfunctie als overwegende functie niet wordt aangetast. 


  


Alsmede, indien en voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met 
landschapselementen voor het behoud, de bescherming en/of herstel 
van de landschappelijke waarde, zoals deze tot uitdrukking komt in de 
voorkomende landschapselementen (houtwallen, -singels en bosjes) 
afzonderlijk en als samenhangend onderdeel van de (oorspronkelijke) 
verkavelingsstructuur. 


  


Alsmede, indien en voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met 
timmerwerkplaats voor de uitoefening van een timmerwerkplaats; 


  


Alsmede voor het hobbymatig houden van vee;   


   


B. Bouwregels   


Op de tot "woondoeleinden" bestemde gronden mogen, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 4 (bebouwingsgrenzen) 
uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, 
met dien verstande dat voor: 


  


1. woningen geldt dat:   


a. de woning binnen het bouwvlak gebouwd dient te worden;   


b. de inhoud van een woning ten hoogste bedraagt: 750  m³ 


dan wel, indien een grotere woning aanwezig is, de inhoud 
zoals die bestond op het tijdstip van de terinzagelegging van 
het ontwerpplan; 


  


c. de goothoogte ten hoogste bedraagt 4,50 m 


d. de hoogte ten hoogste bedraagt 10 m 


e. de breedte ten minste bedraagt 5 m 


f. de dakhelling ten minste bedraagt 40 
o
 


en ten hoogste; 60 
o
 


   


2. aan- en bijgebouwen geldt dat:   


a. de aan- en bijgebouwen en de gebouwen ten behoeve van de 
timmerwerkplaats binnen het bouwvlak gebouwd dienen te 
worden; 


  


b. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en bijgebouwen ten 
dienste van de bestemming woondoeleinden per woning ten 
hoogste bedraagt, tenzij anders op de plankaart is 
aangegeven, 


75 m
2
 


dan wel, indien een grotere oppervlakte aanwezig is, de 
oppervlakte zoals die per bijgebouw bestond op het tijdstip 
van de terinzagelegging van het ontwerpplan; 


  


c. de oppervlakte van de gebouwen, indien en voor zover de 
gronden op de kaart zijn aangeduid met "timmerwerkplaats" 
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ten behoeve van deze aanduiding niet meer bedraagt dan; 475 m² 


d. de goothoogte ten hoogste bedraagt 3 m 


e. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 
bedraagt 


1 m 


tenzij het bijgebouw in de perceelgrens wordt gebouwd;   


f. de bijgebouwen en de gebouwen ten behoeve van de 
timmerwerkplaats op een afstand van ten minste 


4 m 


achter de naar de weg(-en) gekeerde gevel(-s) van de woning 
en het verlengde daarvan worden gebouwd en op geen 
grotere afstand dan 


 
 


15 


 
 
m 


ten opzichte van de woning;   


   


   


3. andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt 2 m 


   


C. Ontheffingsbevoegdheden   


Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien dit noodzakelijk is uit 
een oogpunt van doelmatige bewoning, ontheffing te verlenen van het 
bepaalde in lid B: 


  


• sub 1 onder b, ten behoeve van twee of meer huishoudens   


• sub 1 onder b, en toestaan dat het totale pand, waarvan de 
oorspronkelijke woning reeds deel uitmaakte, volledig wordt benut, en 
al dan niet in combinatie hiermee wordt benut voor de huisvesting van 
twee of meer huishoudens 


  


• sub 2 onder b, ten behoeve van de vervanging van meerdere 
bijgebouwen, waarvan de gezamenlijke oppervlakte op het tijdstip van 
de terinzagelegging van het ontwerpplan groter is dan 


 
 


75 


 
 
m


2
 


door één bijgebouw met een overeenkomstige oppervlakte waarbij 
geldt dat indien deze oppervlakte groter is dan 


 
250 


 
m


2
 


de oppervlakte van het vervangende bijgebouw ten hoogste bedraagt 250 m
2
 


met dien verstande dat de vervanging bijdraagt aan een verbetering 
van de landschappelijke situatie ter plaatse; 


  


• sub 2 onder b, en toestaan dat de oppervlakte bijgebouwen wordt 
vergroot ten behoeve van één bijgebouw voor het kweken en/of 
houden van planten of het houden van huisdieren, met dien verstande 
dat: 


  


a. de hoogte ten hoogste bedraagt 2,50 m 


b. de oppervlakte ten hoogste bedraagt 10 m
2
 


• sub 2 onder b, en toestaan dat de oppervlakte bijgebouwen wordt 
vergroot ten behoeve van een carport, met dien verstande dat de 
oppervlakte ten hoogste bedraagt 


 
 


20 


 
 
m


2
 


• sub 2 onder d, en toestaan dat voor een oppervlakte van maximaal 
300 m² de maximale goothoogte bedraagt 


 
4 


 
m 


• sub 2 onder e, voor wat betreft het bouwen achter de naar de weg(en) 
gekeerde gevel(s) van de woning, met dien verstande dat het 
bepaalde in artikel 4 (bebouwingsgrenzen) in acht wordt genomen; 
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F. Aanlegregels   


Het is verboden op of in de tot “woondoeleinden” bestemde gronden 
zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester 
en wethouders (aanlegvergunning) buiten bouwpercelen de navolgende 
werkzaamheden uit te voeren: 


• indien en voor zover het betreft gronden die zijn gelegen in een 
gebied met de aanduiding “landschapselementen”: het verwijderen 
of beschadigen van bomen en andere houtopstanden


2
. 


  


   


E. Gebruiksbepalingen   


1. Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 8 lid A wordt in ieder geval 
verstaan het gebruik van bijgebouwen (waaronder begrepen 
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen) als woning of 
recreatiewoning. 


  


 


 
 
 
 
 
 


                                                 
2
 Voor zover dit niet reeds is geregeld in de Boswet (zoals luidde op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan) en 


de krachtens deze wet vastgestelde regels. 
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3.  Algemene bepalingen 


Artikel 5. Bebouwingsgrenzen 
 


 


 


1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels 
dienen/dient, wanneer gebouwen worden gebouwd op gronden 
grenzend aan: 
a. de bestemming "verkeersdoeleinden" dan wel grenzen aan 


binnen een gebiedsbestemming voorkomende wegen de 
volgende afstanden uit de as van de op de kaart nader 
onderscheiden wegen in acht genomen worden: 


 


 categorie afstand uit de wegas 


 wegen klasse B 50 meter 


 wegen klasse C 30 meter 


 wegen klasse D en overige wegen 20 meter 


 


2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van 
het bepaalde onder 1, indien en voor zover uit overleg met de (water-) 
wegbeheerder blijkt dat daartegen uit hoofde van het (water-) 
wegbeheer, de verkeersveiligheid daaronder begrepen, geen bezwaar 
bestaat. 


 







  


 


 17 


Artikel 6. Aanvullende ontheffingsbevoegdheden 
 
 


 


Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het 
plan: 


  


1. ten aanzien van ondergeschikte punten met het oog op de 
aanpassing aan de werkelijke afmetingen in het terrein en aan het 
beloop van bepaalde gegevenheden, met dien verstande dat de op de 
kaart aangegeven afstand tussen enige bebouwingsgrens en enige 
weggrens niet wordt verkleind, de structuur van het plan niet wordt 
aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet worden 
geschaad en de ontheffing gewenst en noodzakelijk wordt geacht 
voor de juiste verwezenlijking van het plan; 


  


2. voor afwijkingen ten aanzien van de voorgeschreven afmetingen van 
de bebouwing, met dien verstande dat de afwijkingen niet meer dan 


 
10 


 
% 


mogen bedragen van de in deze regels genoemde, dan wel op de 
kaart aangegeven maten; 


  


3. ten behoeve van bouw van bouwwerken voor openbare 
nutsvoorzieningen, met dien verstande dat: 


  


a. de inhoud ten hoogste bedraagt 50 m
3
 


b. de hoogte ten hoogste bedraagt 3 m 


4. ten behoeve van de aanleg van eenvoudige recreatieve voorzieningen 
zoals picknickplaatsen en zitbanken, met dien verstande dat de 
hoogte van de andere-bouwwerken ten hoogste bedraagt 


 
 


1,50 


 
 
m 


5. ten behoeve van de aanleg van kunstzinnige objecten, met dien 
verstande dat: 


  


 de hoogte van de hierbij op te richten andere-bouwwerken ten 
hoogste bedraagt 


 
12 


 
m 
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Artikel 7. Anti-dubbeltelbepaling 
 
 
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 8. Gebruiksbepaling  
 
 


 
 
A. Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in ieder geval verstaan het gebruik 


of laten gebruiken van gebouwen voor seksinrichting. 
 


B. Het gebruik van gronden en opstallen strijdig met het plan op het tijdstip van het van 
rechtskracht worden daarvan, mag worden gehandhaafd. 


 
C. Wijziging van het met het plan strijdige gebruik van gronden en opstallen is verboden, tenzij 


door deze wijziging van het gebruik de afwijking van het plan niet wordt vergroot. 
 


D. Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde in lid A en D, indien strikte 
toepassing van de verbodsbepalingen zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige 
gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
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Artikel 9. Overgangsbepalingen  
 
 
 
Overgangsrecht bouwwerken  
1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 


uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 


de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan. 


2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 


3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 


 
Overgangsrecht gebruik  
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 


bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 


veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 


3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten. 


4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 10.  Titel 
 
 
 
 


 
 
 


“9E PARTIELE HERZIENING BESTEMMINGPLAN BUITENGEBIED (VOORMALIGE 
GEMEENTE) NIEUWLEUSEN, ARENDNEVENWEG ONG., BOUWHUISWEG 33”  
 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 
 


 
 


, voorzitter 
 


 
 
 
 


, griffier 
 























