
Lijst van projecten die de voorgaande jaren de revue zijn gepasseerd. 
NB een ster voor het project houdt in dat hiervoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist zou zijn 
als de lijst zou zijn vastgesteld. 
 
Buitengebied:  

• Plaatsing windturbines; 

• * Projecten Investeren met Gemeenten (heeft u al eerder over besloten); 

• Realisatie evenemententerrein; 

• Diverse rood voor rood; 

• * Diverse functiewijzigingen agrarische bebouwing (VAB) (tot 1000 m²);  

• * Natuurontwikkeling op agrarische gronden (is al collegebevoegdheid); 

• Herontwikkeling agrarisch erf in het kader van boerenerfwonen; 

• Diverse verzoeken wijkersbeleid; 

• Toepassing rood voor groen (nieuw landgoed, toevoeging van rood op een bestaand landgoed); 

•  Vergroten bouwblok woning; 

• Aanpassing vorm bosbestemming met vergroting bos; 

• * Aanpassing vorm bouwblok woning zonder vergroting (icm bouwplan); 

• * Aanpassing van de vorm van een bouwperceel (geen toename oppervlak, uitsluitend de vorm) (icm 
bouwplan); 

• * Afwijkende maatvoering en dakhelling (zonder toename oppervlak); 

• * Diverse verzoeken vergroten bedrijfsbebouwing (tot 25% ea voorwaarden); 

• * Diverse verzoeken vergroten agrarisch bouwblok (tot 1,5 ha); 

• * Vergroten bouwblok manegebedrijf (tot 25% ea voorwaarden); 

• Vergroten bebouwing school; 

• Vergroten woning; 

• Vergroten recreatiewoning; 

• * Verwijderen verbindingspijl op plankaart (loskoppelen twee percelen die eerst één bouwperceel 
vormden); 

• Nieuwvestiging pluimveebedrijf; 

• * Aanleg en verplaatsen ontsluitingswegen (alleen gemeentelijke infrastructuur); 

• * Aanleg fietspaden (alleen gemeentelijke infrastructuur); 

• * Aanleg parkeerplaatsen (alleen gemeentelijke infrastructuur); 

• Aardgastransportleidingen; 

• * Diverse toevoegingen van nevenactiviteiten op agrarische bedrijven (afhankelijk van de omvang ea 
voorwaarden); 

• Functiewijziging gemaal. 
 
Bebouwd gebied: 

• Nieuwvestiging hotel De Dalfsenaar; 

• Inbreiding Meester Gorisstraat/Kampfstraat; 

• * Inbreidingslocatie Kerkstraat - R. Koetsierstraat Doeland; 

• Inbreidingslocatie Brouwersstraat; 

• Inbreidingslocatie Geref. kerk Pleijendal; 

• Inbreidingslocatie Jansen Schoolstraat 48-50 Lemelerveld; 

• * Inbreidingslocatie Dorpsstraat 15 Lemelerveld; 

• Uitbreiding bedrijfsterrein (Lemelerveld) zuidwaartse richting (zachte planvorming); 

• *Uitbreiding bedrijventerrein firma Lenferink, Ambachtsweg 2-4 Lemelerveld; (64,0 x 12,4 meter = 
circa 800 m2) 

• Pniel, Bloemendalstraat (mits kleiner dan 1500 m²); 

• Uitbreiding camping Heidepark met locatie natuurbad Heidepark; 

• * Molen Massier; 

• Uitbreiding Bos Bedden; 

• * Uitbreiding van basisschool Tweemaster; 



• * Aantal nieuwe ontwikkelingen in het middengebied, zoals de bouw en verplaatsing van nieuwe 
clubgebouwen; 

• * Kleine uitbreiding van sporthal De Schakel i.v.m. de beoogde privatisering; 

• De realisering van een paramedisch centrum aan de Burg. Backxlaan; 

• * Kleine uitbreiding van een bakkerij in Nieuwleusen; 

• * Wijziging van een aantal  functies in “woondoeleinden” (aanpassen aan feitelijk gebruik); 

• * Functiewijziging apotheek Nieuwleusen; 

• * Bouw bedrijfswoning Oosteinde; 

• * Inrichting nieuw dorpsplein Oudleusen; 

• * Invulling locatie Fakkert;  

• * Kerkstraat/Ommerweg;  

• Welkooplocatie; 

• Invulling locatie Het Kleine Veer Baarsmastraat Dalfsen. 
 
 

 


