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1. Beschrijving van de bestaande situatie 

 
Op het perceel Pleijendal 66 in Dalfsen staat het pand van de voormalige Gereformeerde kerk in 
Dalfsen. De Hervormde en Gereformeerde kerkelijke gemeenten zijn een aantal jaren geleden samen 
verder gegaan als PKN kerkelijke gemeente en gebruiken nu het kerkgebouw aan het Kerkplein in 
Dalfsen. Het pand Pleijendal 66 staat daarom nu leeg.  

1.1 Algemene projectbeschrijving 

 
Aanleiding van het project 
Woonstichting VechtHorst heeft een aantal jaren geleden de voormalige Gereformeerde kerk aan het 
Pleijendal 66 in Dalfsen aangekocht om woningbouw te realiseren. De woonstichting wil graag twaalf 
appartementen bouwen binnen de schil van het gebouw. Om dit plan te kunnen realiseren, dient het 
bestemmingsplan te worden herzien.  
 
Nulmeting (huidige situatie) 
Sinds de PKN kerkelijke gemeente het kerkgebouw in gebruik heeft genomen aan het Kerkplein in 
Dalfsen, staat het pand op het perceel Pleijendal 66 leeg.  
Het perceel Pleijendal 66 ligt in het bestemmingsplan “Dalfsen 1976” en heeft daarin de bestemming 
“Bijzondere doeleinden, kategorie R (religieuze voorzieningen)”. Het voormalige kerkgebouw 
omvormen tot een appartementengebouw past niet binnen deze bestemming.  
 
Gewenste situatie 
Woonstichting VechtHorst heeft als doelstelling om voldoende woningen te realiseren voor de 
verschillende doelgroepen. Daarom heeft de woonstichting gevraagd om twaalf appartementen te 
mogen realiseren in het voormalige kerkgebouw.  
 
Eigendomssituatie 
Woonstichting VechtHorst is eigenaar van het perceel Pleijendal 66 in Dalfsen.  
 
Consulteren instanties/omgeving 
Het gebouw heeft niet de monumentenstatus. In principe zou het pand dan ook gesloopt kunnen 
worden. De provincie Overijssel heeft in 2006 in samenwerking met Het Oversticht te Zwolle het 
programma NoBO (Naoorlogs Bouwen in Overijssel) in het leven geroepen om onder andere 
aandacht te vragen voor de Wederopbouwkerken. De voormalige Gereformeerde kerk is opgenomen 
in dit programma. Op basis van vijf hoofdcriteria, te weten cultuurhistorische waarden, 
architectuurhistorische waarden, stedenbouwkundige of ensemblewaarden, gaafheid en 
zeldzaamheid zijn scores toegekend. Dit resulteerde uiteindelijk in een A, B, of C-notering. In de A-
categorie zijn de kerken opgenomen die het hoogst scoren. In de B-categorie de wijken die in mindere 
mate waardevol zijn. De kerken die zich het minst onderscheiden, hebben een C-notering gekregen. 
De voormalige Gereformeerde kerk heeft een A-notering gekregen. Dit gebouw is een representatief 
voorbeeld voor de wederopbouwperiode. Het is dan ook van belang dat het gebouw behouden blijft.  
 
Omdat het een Wederopbouwkerk betreft, heeft VechtHorst in overleg met Het Oversticht in Zwolle 
onderzocht op welke wijze het pand geschikt zou kunnen worden gemaakt als appartementengebouw. 
In 2008 zijn hiervoor de gesprekken gestart waarbij ook de architect van VechtHorst en de gemeente 
ambtelijk aanwezig waren. Woonstichting VechtHorst wil nu 6 appartementen op de begane grond en 
6 appartementen op de eerste verdieping realiseren.  
 
In het verleden had VechtHorst plannen om het voormalige kerkgebouw te slopen en een geheel 
nieuw appartementengebouw te bouwen. Dit stuitte op veel bezwaren van de omwonenden. De 
gemeente heeft ook al diverse brieven gekregen waaruit dit blijkt. Woonstichting heeft diverse 
gesprekken gevoerd met de omwonenden. Toen ontstond het idee om wat te gaan doen met het 
bestaande pand.    
 
 



 

 4   
 

2. Beleidskaders 

2.1 Rijk 

 
Nota Ruimte 
De Nota Ruimte is op 17 januari 2006 aangenomen door de Eerste Kamer. De Nota Ruimte bevat de 
visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en bevat de ruimtelijke bijdrage aan 
een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het schept 
ruimte voor ontwikkeling uitgaande van het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet' en verschuift 
het accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste 
ontwikkelingen.  
 
Flora- en faunawet  
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 wild 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. 
 
Besluit luchtkwaliteit 
Het Besluit luchtkwaliteit 2005 verplicht gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen de 
grenswaarden uit dit besluit in acht te nemen. Het doel van het besluit is het beschermen van mens en 
milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Met het besluit worden de richtlijnen van 
de Europese Unie geïmplementeerd. Het besluit betreft een zestal verontreinigende stoffen, waarvoor 
normen zijn gesteld (plandrempels en alarmdrempels). Voor Nederland zijn stikstofdioxide en 
zwevende deeltjes het belangrijkst. Voor de overige stoffen zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en 
lood worden in Nederland nauwelijks overschrijdingen verwacht. Wel kan er in specifieke lokale 
situaties sprake zijn van (dreigende) normoverschrijding 
 
Licht 
Kunstmatige verlichting komt voor bij (autosnel)wegen, fietspaden, woonkernen, industrie- 
en bedrijventerreinen, glastuinbouwbedrijven, sportterreinen (maneges, golfbanen, tennisbanen, 
voetbalvelden e.d.). 
De basis voor hinder bij mensen is het feit dat deze zich soms niet kan onttrekken aan het aanwezige 
kunstlicht (vanwege ploegendienst, (straat)verlichting voor het huis c.q. slaapkamer en kunstmatige 
verlichting die tijdens een wandeling waarneembaar is buiten het van nature aanwezige licht), terwijl 
de mens in kwestie dit wel graag zou doen. Bijvoorbeeld om te kunnen uitrusten. De afwezigheid van 
(kunst)licht lijkt een essentiële rol te spelen bij dit "uitrusten".  
 
Wet geluidhinder 
Het aspect geluid kent voor een aantal bestemmingen (bijvoorbeeld wonen) in combinatie met een 
aantal typen geluidsbronnen een wettelijk kader (zoals de Wet geluidhinder) die van belang zijn bij het 
opstellen van ruimtelijke plannen. Voor andere geluidsbronnen al dan niet in combinatie met andere 
bestemmingen bestaan geen specifieke wettelijke kaders. Toch zal ook dan, afhankelijk van de 
specifieke situatie, soms een akoestische afweging nodig zijn, om zo een ‘goede ruimtelijke ordening’ 
te verkrijgen.  
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2.2 Provincie 

 
Omgevingsvisie 
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. 
 
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 in hun 
woonomgeving een minimum beschermingsniveau voor gevaarlijke stoffen te  bieden. Uit de 
Risicokaart van de provincie Overijssel blijkt dat voornoemde plannen van woonstichting VechtHorst 
geen gevolgen heeft ten aanzien van de externe veiligheid. De straat Pleijendal ligt in de kern Dalfsen 
en is niet aangewezen als routering voor gevaarlijke stoffen. Verder liggen in de buurt van de 
betreffende locatie geen aardgastransportleidingen en LPG vulpunten.   
 

2.3 Gemeente 

 
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.  
 
Volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart wordt het perceel Pleijendal 66 aangemerkt als 
archeologisch onderzoeksgebied A. Op grond van de monumentenverordening van de gemeente 
Dalfsen dient er in bepaalde gevallen een monumentenverordening te worden afgegeven. Dit is het 
geval, als er bodemverstorende activiteiten worden verricht voor zover het betreft grondwerken met 
een bodemverstoring dieper dan 0,3 meter en met een oppervlakte van meer dan 250 vierkante 
meter.   
De bestaande houten vloer in het voormalige kerkgebouw wordt verwijderd. Het zand dat er onder ligt 
wordt indien nodig geëgaliseerd. Op het aanwezige zand wordt isolatie materiaal aangebracht met 
een betonnen vloer. Om een vloer te kunnen aanbrengen voor de verdieping, wordt er een aantal 
poeren aangebracht in de binnenkant van de kerk. Er is geen archeologisch onderzoek nodig. De 
poeren worden wel dieper aangebracht dan 0,30 meter, maar het grondwerk betreft niet meer dan 250 
vierkante meter. Er wordt volgens de woonstichting ook niet meer dan 0,30 meter zand verschoven bij 
het egaliseren.  



 

 6   
 

Duurzaamheid 
De gemeente Dalfsen  zet in op een "duurzaam Dalfsen", met als doelstelling een CO2-neutrale 
gemeente in 2025. 
 
Duurzaamheid betekent letterlijk: geschikt om lang te bestaan.  
Het begrip wordt ook wel omschreven als een situatie waarbij voorzien wordt in de behoefte van de 
huidige generatie zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook 
in hun behoeften te voorzien. 
 
Er zijn drie verschijningsvormen van duurzaamheid te onderscheiden:   
ecologische duurzaamheid als het gaat om ecologische waarden; 
economische duurzaamheid als het gaat om een zo efficiënt mogelijke productie en  
sociale duurzaamheid als het gaat om de leefkwaliteit van de mens. Hiermee worden zaken als 
sociale veiligheid en een schone woonomgeving bedoeld.  
 
Voor ruimtelijke maatregelen in de vorm van bestemmingsplannen, projectbesluiten en ontheffingen 
zijn in beginsel alle drie verschijningsvormen van duurzaamheid relevant. De uiteindelijke keuze is een 
ruimtelijke afweging die op basis van bestuurlijke afwegingen wordt bepaald.  
 
De gemeente Dalfsen heeft een convenant afgesloten met de provincie Overijssel. In dit convenant is 
een aantal overwegingen en uitgangspunten benoemd. De provincie Overijssel als de gemeente 
Dalfsen wil de duurzaamheidsgedachte uitdragen in de samenleving. De ambitie van de provincie 
Overijssel is gericht op  een groene, duurzaam schone provincie. "Duurzaamheid" is met "ruimtelijke 
kwaliteit"" de groene draad in de provinciale omgevingsvisie.  
 
De speerpunten die worden genoemd  "Investeren in duurzaam Overijssel" sluiten naadloos aan bij de 
gemeentelijke doelstellingen. Het gaat daarbij met name om de volgende speerpunten: 
- energie en klimaat; 
- veilige en gezonde leefomgeving; 
- duurzaam ondernemen; 
- biodiversiteit en integrale gebied- en plattelandsontwikkeling; 
- innoveren in duurzaamheid; 
- voorlichting en educatie. 
 
Toets in ruimtelijke onderbouwing: 
In de ruimtelijke onderbouwing van bestemmingsplannen etc. zal aan de uitgangspunten uit dit 
convenant aandacht worden besteed, voor zover dat ruimtelijk relevant is voor dat bestemmingsplan 
(of andere ruimtelijke maatregel).  In de plantoelichting zullen de mogelijkheden volgens de genoemde 
drie verschijningsvormen van duurzaamheid worden benoemd om de duurzaamheidsgedachte uit te 
dragen. De nadruk wordt gelegd op energiezuinig (of waar mogelijk neutraal) bouwen. 
 
Waterparagraaf 
Woonstichting VechtHorst zal zorgen voor afkoppeling en infiltratie in de bodem van het regenwater.  
 
Verkeer 
Het perceel van de voormalige Gereformeerde kerk wordt op de zelfde wijze ontsloten als in het 
verleden toen het pand nog in gebruik was als kerk. De ontsluiting vindt plaats aan de oostzijde van 
het perceel.  
 
Volkshuisvesting 
De twaalf appartementen die worden gebouwd in het pand Pleijendal 66 zijn als inbreidingslocatie 
vermeld in het woningbouwprogramma van de gemeente Dalfsen. Dit woningbouwprogramma is 
bekend bij Provincie Overijssel.  
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Bodem 
De appartementen worden gebouwd binnen de schil van het pand. Op grond van de geldende 
bestemming religieuze doeleinden mocht er al worden gebouwd. Er wordt in dat geval geen 
bodemonderzoek gevraagd om een bouwvergunning te kunnen verlenen voor het realiseren van de 
appartementen.   
 
Flora en fauna 
Bureau EcoGroen Advies uit Zwolle zal een flora en fauna onderzoek doen op de betreffende locatie. 
Met name zal daarbij worden onderzocht of er vleermuizen ter plaatse aanwezig zijn. Wellicht is het 
noodzakelijk om een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aan te vragen. Dit moet blijken 
uit de onderzoeksresultaten.  
 
Wet geluidhinder 
De appartementen die worden gebouwd liggen in de dorpskern in de bebouwde kom binnen een 30 
km/u gebied. Hierdoor is de Wet geluidhinder niet van toepassing. Er hoeft geen hogere grenswaarde 
te worden vastgesteld.  

 
Politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’ 
Het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen® bestaande bouw bestaat uit eisen verdeeld over drie 
categorieën: 
• woning (W-eisen); 
• complex (C-eisen); 
• omgeving (O-eisen). 
Aan elke categorie is een eisenpakket en een certificaat verbonden. 
 
Wat is het Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaande bouw?  
Met het Politiekeurmerk Veilig Wonen® bestaande bouw, weten bewoners dat ze in een veilig huis in 
een veilige, leefbare wijk wonen. Woningen, gebouwen of wijken die aan de eisen van het keurmerk 
voldoen, ontvangen afzonderlijk een certificaat. De drie certificaten bij elkaar vormen het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen® bestaande bouw. 
Met een paar maatregelen en afspraken regelt het keurmerk veiligheid in en rond het huis. Hiervoor is 
het echter wel noodzakelijk dat veel partijen samenwerken. Het keurmerk gaat namelijk niet alleen om 
een goed slot op de deur. Het keurmerk gaat ook om goede straatverlichting en goed onderhouden 
groenvoorzieningen. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.  
 
Integraal veiligheidsinstrument  
Het keurmerk is een integraal veiligheidsinstrument. Dat maakt het keurmerk zo bijzonder. Het is niet 
slechts een ‘middel’ tegen inbraken. Het is een instrument dat ook andere vormen van criminaliteit 
tegengaat, zoals fietsendiefstal en vandalisme. Daarnaast zorgt het keurmerk ervoor dat iemand op 
tijd wordt gewaarschuwd als er brand uitbreekt. En, aanpassingen in en rond de wijk en afspraken 
over het beheer van de buurt, zorgen ervoor dat mensen in een veilige, leefbare buurt wonen. Een 
buurt waar ze zich nauwelijks zorgen hoeven maken over criminaliteit en gevaarlijke situaties. Een 
keurmerkwijk is meer dan een wijk waar nauwelijks ingebroken wordt. Het is een wijk waarin 
bewoners, woningcorporaties, politie, bedrijven en gemeente samen zorgen voor een leefbare plek. 
 



 

 8   
 

Verschil nieuwbouw - bestaande bouw  
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® kent twee eisenpakketten: één voor de nieuwbouw en één voor 
bestaande wijken. Voor deze twee aandachtsgebieden is gekozen omdat in nieuwbouwgebieden alles 
nog mogelijk is. De wijk bestaat alleen op papier en ingrepen in woning of omgeving zijn eenvoudig te 
realiseren. Bij bestaande bouw is deze aanpak lastig. De inrichting van deze wijken is langer geleden 
bepaald: de wijk staat al jaren. Ingrepen zijn kostbaar. Daarnaast is de zeggenschap over de 
verantwoordelijkheid voor woning, complex, beheer en omgeving, versnipperd. Een bewoner heeft 
bijvoorbeeld wel iets te zeggen over zijn huis, maar lang niet altijd over zijn omgeving. Daar gaat de 
gemeente meestal over. Daarom is het werk in de bestaande bouw verdeeld over drie certificaten. Dit 
in tegenstelling tot in de nieuwbouw. 
 
Certificaat Veilige Woning 
Individuele woningen komen in aanmerking voor het certificaat Veilige Woning. Dit kunnen 
eengezinswoningen zijn, maar ook woningen die deel uitmaken van een appartementengebouw of 
flat. Voor individuele woningen geldt dat ‘de schil’ beveiligd moet zijn. Het gaat dan om voor, zij-, 
achtergevel en het dak. Het gaat zowel om dichte als om bewegende delen (ramen en deuren). Het 
gaat om de beveiliging van alle delen die toegang verschaffen tot de woning. Maar, het gaat ook om 
verlichting en een rookmelder. Bewoners die in bijzondere omstandigheden verkeren - de waarde van 
hun inboedel is hoog - kunnen ‘bovenop’ het certificaat Veilige Woning andere 
beveiligingsmaatregelen treffen zoals het aanleggen van een alarminstallatie. 
Verzekeringsmaatschappijen kunnen hierover informatie verstrekken. 
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3. Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

 

3.1 Ruimtelijke kwaliteit 

 
Hervorming van de locatie (transformeren) 
Zoals eerder genoemd is het Oversticht in Zwolle intensief betrokken bij het geschikt maken van het 
voormalige kerkgebouw voor wonen. 
 
Beeldkwaliteit/architectuur 
Op basis van de kwaliteiten van de architectuur en de stedenbouwkundige kwaliteiten van het pand, 
heeft Van den berg Architecten uit IJsselmuiden een plan gemaakt voor het verbouwen van het pand. 
Een en ander blijkt uit de bijgevoegde power point presentaties van Het Oversticht en Van den Berg 
Architecten. Deze power point presentaties maken onderdeel uit van deze stedenbouwkundige visie 
en dienen dan ook als herhaald en ingelast te worden beschouwd. Deze power point presentaties zijn 
ook getoond tijdens de informatieavond voor de omwonenden op 17 maart 2010. Kortheidshalve 
wordt hierbij verwezen naar deze power point presentaties.  
 
Intensiveren van bebouwing volgens SER-ladder 
De SER introduceerde de ladder in 1999 in zijn Commentaar op de Nota Ruimtelijk Economisch 
beleid. Voor het inpassen van de ruimtebehoeften voor de functies wonen, bedrijvigheid en 
infrastructuur stelde de SER voor de volgende ladder als denkmodel te hanteren: 
1) Gebruik de ruimte die reeds beschikbaar is gesteld voor een bepaalde functie of door 
herstructurering beschikbaar gemaakt kan worden; 
2) Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik de 
ruimteproductiviteit te verhogen; 
3) Indien het voorgaande onvoldoende soelaas biedt, is de optie van uitbreiding van het ruimtegebruik 
aan de orde. Daarbij dienen de verschillende relevante waarden en belangen goed te worden 
afgewogen in een gebiedsgerichte aanpak. Door een zorgvuldige keuze van de locatie van “rode” 
functies en door investeringen in kwaliteitsverbetering van de omliggende groene ruimte moet worden 
verzekerd dat het meerdere ruimtegebruik voor wonen, bedrijventerreinen of infrastructuur de kwaliteit 
van natuur en landschap respecteert en waar mogelijk verstrekt.  
 
Woonstichting VechtHorst gaat binnen de schil van de voormalige Gereformeerde kerk twaalf 
appartementen realiseren. Hiermee wordt voldaan aan hetgeen is genoemd bij punt 1. Door 
herstructurering wordt een bestaande ruimte geschikt gemaakt voor een andere functie.  
 
Bouwhoogte/bouwvolume 
De appartementen worden gebouwd binnen de schil van het aanwezige pand. Er wijzigt derhalve niets 
aan de bouwhoogte en het bouwvolume.  
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3.2 Infrastructuur 

 
Parkeergelegenheid in eigen straat/op eigen terrein 
Op basis van de richtlijnen van de C.R.O.W. wordt een parkeernorm gehanteerd van 1,5 
parkeerplaats per appartement. Voor twaalf appartementen betekent dit dat er in totaal 18 
parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn. Op het terrein van de voormalige Gereformeerde kerk worden 
16 parkeerplaatsen aangelegd. Aan de noordzijde van het betreffende perceel worden 4 (openbare) 
parkeerplaatsen aangelegd bij de reconstructie van de Rynoldingstraat. Daarmee wordt voldaan aan 
de parkeernorm. Tevens worden op het buitenterrein 12 bergingen gebouwd.  
 
Ontsluiting  
De ontsluiting van het perceel vindt plaats op dezelfde plek als in het verleden toen het aanwezige 
pand nog in gebruik was als kerk.  
 
Groen 
Er wordt geen openbaar groen opgeofferd, omdat de bouwwerkzaamheden geheel plaats vinden op 
een perceel dat in eigendom is bij woonstichting VechtHorst. De aanwezige haag zal als erfscheiding 
worden behouden. Het zicht op de gevels van het gebouw en de kerktoren zal worden hersteld door 
het verwijderen van de overbodige beplanting.   
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4. Verkavelings-/verbouwingsvoorstel 
Kortheidshalve wordt hierbij verwezen naar schetsen (nieuwe gevelaanzichten) in de power point 
presentatie van Van den Berg Architecten uit IJsselmuiden. 

4.1 Bebouwingsdichtheid 

Binnen de schil van het pand van de voormalige Gereformeerde kerk worden twaalf appartementen 
gerealiseerd.  

4.2 Projectie van woningen in het voorstel 

De woon-/slaapvertrekken zijn qua uitzicht gesitueerd aan de oost- en westzijde van het pand. 

4.3 Percelering 

Het is de bedoeling om de latere aanbouw van het pand aan de zuidzijde in een andere (lichtere) kleur 
te gaan uitvoeren. Hierdoor komt de oorspronkelijke hoofdvorm van de kerk met kerktoren beter naar 
voren. Om voldoende licht in de appartementen te kunnen krijgen, zullen de aanwezige 
raamopeningen worden verlengd tot op de eerste verdieping. In het zuidelijke gedeelte (de latere 
aanbouw) van het pand zullen op de verdieping aan de oost- en westzijde aan elke zijde twee 
dakkapellen worden aangebracht. De huidige ingang aan de zuidoostzijde van het pand komt te 
vervallen. De oorspronkelijke kerktoren wordt weer als ingang gebruikt. Aan de noordzijde van het 
pand komt ook een ingang voor de vier appartementen die op de beneden- en bovenverdieping zijn 
gesitueerd. De huidige dakbedekking (dakpannen) blijft gehandhaafd.  

4.4 Vormgeving van de woningen (identiteit) 

Er worden zes appartementen op de begane grond en zes appartementen op verdieping gerealiseerd. 
De appartementen zijn verschillend van grootte en indeling. Alle appartementen hebben één 
slaapkamer, met uitzondering van het appartement op de verdieping aan de oostzijde. Dit 
appartement krijgt een extra slaapkamer in de kerktoren.   
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5. Haalbaarheid van het voorstel 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

Het realiseren van de appartementen in het voormalige kerkgebouw is een initiatief van woonstichting 
VechtHorst. De woonstichting zal zelf zorgen voor de financiering van het project.  

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Diverse omwonenden van het perceel hebben kenbaar gemaakt (schriftelijk en tijdens de 
informatieavond van woonstichting VechtHorst op 17 maart 2010) dat zij tegen het realiseren van 
appartementen in het voormalige kerkgebouw zijn vanwege de aantasting van de privacy. Het gaat 
dan om de appartementen aan de westzijde van het pand. Woonstichting VechtHorst is daarom in 
gesprek met de eigenaren/bewoners van de twee woningen Rynoldingstraat 3 en Ruitenborghstraat 
42 aan de westzijde van het kerkgebouw. De woonstichting stelt voor om via een groene afscheiding 
(leilinden of iets dergelijks) de privacy (zo veel mogelijk) te waarborgen.  
 
De eigenaren/bewoners van het perceel Rynoldingstraat 3 gaan een garage bouwen met een 
zadeldak aan de eigen kant van de erfafscheiding met het voormalige kerkgebouw. De maximale 
(nok-)hoogte van dit bijgebouw is 4 meter. Hierdoor wordt de privacy ook (zo veel mogelijk) 
beschermd. Daarom vinden deze eigenaren/bewoners een voorziening op de erfafscheiding niet zo 
interessant. 
 
Tijdens het gesprek met de eigenaren/bewoners van het perceel Ruitenborghstraat 42, is een aantal 
zaken/varianten bedacht voor de eerfafscheiding. Deze worden onderzocht op de haalbaarheid.  


