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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan N348 Lemelerveld met identificatienummer 
NL.IMRO.0148.BgemDlfsLemN348-vs01 van de gemeente Dalfsen.

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden.

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  afwijken:

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bij het plan aangegeven regels zoals 
bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening.

1.6  ander-bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

1.7  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.   

1.8  bestaand:
a. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is, 

dan wel toegestaan is volgens een omgevingsvergunning en/of bebouwing die op dat tijdstip 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd volgens een 
omgevingsvergunning;

b. het onder a bedoelde geldt niet voorzover sprake was van strijd met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van het 
bestemmingsplan, of een andere planologische toestemming.

1.9  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.10  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.11  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 
een bouwwerk.  

1.12  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 
hetzij direct hetzij indirect en duurzaam met de aarde is verbonden, hetzij direct of indirect 
steun vindt in of op de aarde.   

1.13  gebouw:

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

 N348 Lemelerveld (vastgesteld) 

 4 



1.14  kunstwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, 
zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een 
daarmee gelijk te stellen voorziening.

1.15  nadere eis:

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening.  

1.16  nutsvoorziening:

een voorziening voor de telecommunicatie en de gas-, water-, en elektriciteitsdistributie, 
alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen 
transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten. Onder 
nutsvoorziening worden ook begrepen bouwwerken voor koude- en warmteopslag, het opladen 
van accu's van voertuigen met een elektromotor en containers voor het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen.  

1.17  omgevingsvergunning:

vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

1.18  peil:
1. voor een bouwwerk op een kunstwerk:  de hoogte van de kruin van het kunstwerk ter 

plaatse van het bouwwerk;
2. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitend afgewerkte maaiveld; 
3. indien het bepaalde onder 1 of  2 niet voldoende concreet is te bepalen, het door of namens 

burgemeester en wethouders aan te geven peil.  

1.19  rijstrook:

een enkele strook van de rijbaan van een weg, die voldoende plaats biedt aan een enkele rij 
rijdende motorvoertuigen op meer dan drie wielen, waaronder niet begrepen opstelstroken, in- 
en uitvoegstroken, op- en afritten;

1.20  straatmeubilair:

de op of bij de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals: verkeerstekens, 
wegbebakingen, bewegwijzeringen, verlichting, halte-aanduidingen, parkeerregulerende 
constructies, roadbarriers, informatie- en reclameobjecten, rijwielstandaards, 
communicatievoorzieningen, beeldende kunst, gedenktekens, abri's en dergelijke. 

1.21  waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die nodig zijn voor een goede wateraan- en/of afvoer, waterberging en 
waterkwaliteit.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  Gebouwen en bouwwerken

2.1.1  Afstand tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens:

De kortste afstand van enig punt van een bouwwerk tot de bouwperceelgrens.

2.1.2  De bouwhoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwonderdelen. 

2.1.3  De oppervlakte van een bouwwerk:

Tussen de buitenwerkse maten en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 

2.2  Ondergeschikte bouwdelen

Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschaften, airco kasten, gevel- en 
kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 
overschrijding van buitenwerkse maten, bouwvlak- of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m 
bedraagt.

2.3  Maatvoering

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:

a. voor lengten in meters (m);
b. voor oppervlakten in vierkante meters (m²);
c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m³);
d. voor verhoudingen in procenten (%);
e. voor hoeken/hellingen in graden (º).

2.4  Meten

Bij de toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van de aangegeven lijn.  
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Horeca

Artikel 13 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Dalfsen',  zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad van de gemeente Dalfsen op 24 juni 2013,  is op deze bestemming van 
toepassing, met dien verstande dat:

a. in aanvulling op het bepaalde in artikel 13 lid 13.1  de gronden ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van verkeer - loopbrug' ook bestemd zijn voor een voetgangersbrug en 
voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer;

b. in aanvulling op het bepaalde in artikel 13 lid 13.2.1 de bouwhoogte van fietsenbergingen en 
abri's voor het openbaar vervoer ten hoogste 3 m bedraagt.

 N348 Lemelerveld (vastgesteld) 

 7 



Artikel 4  Verkeer

Artikel 24 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Dalfsen',  zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad van de gemeente Dalfsen op 24 juni 2013,  is op deze bestemming van 
toepassing, met dien verstande dat:

a. in aanvulling op het bepaalde in artikel 24 lid 24.1  de gronden ook bestemd zijn voor:
1. een wal, zoals beschreven in het Landschaps- en Beeldkwaliteitsplan, ter plaatse van 

de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - wal'. 
2. een kunstwerk in de vorm van een voetgangersbrug, ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van verkeer - loopbrug' met de daarbij behorende parkeervoorzieningen, 
fietsenbergingen en abri's voor het openbaar vervoer;   

b. in aanvulling op het bepaalde in artikel 24 lid 2:
1. er gebouwen mogen worden gebouwd ten dienste van de bestemming; 
2. de bouwhoogte van fietsenbergingen en abri's voor het openbaar vervoer ten hoogste 3 

m bedraagt.

 N348 Lemelerveld (vastgesteld) 

 8 



Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

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 6  Algemene gebruiksregels

6.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of 
tot een doel, in strijd met de bestemming(en).

Gebruik in strijd met de bestemming is in ieder geval:

a. het gebruiken of het laten gebruiken van gebouwen voor een seksinrichting.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

7.1  Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot maximaal 10% van 
die maten, afmetingen en percentages; 

b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting 
van wegen onderling in beperkte mate wordt aangepast, als de verkeersveiligheid en/of 
-intensiteit daartoe aanleiding geven;

c. de bestemmingsregels met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen van het 
terrein, als de structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in 
redelijkheid niet worden geschaad en de omgevingsvergunning gewenst en noodzakelijk is 
voor de juiste realisering van het plan;

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen 
zijnde en toestaan dat de bouwhoogte van kunstwerken en van zend-, ontvang- en/of 
sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m.

7.1.1  Afwegingskader

Een in lid 7.1 genoemde omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. een goede milieusituatie; 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
d. de verkeersveiligheid;
e. de sociale veiligheid. 
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Artikel 8  Algemene procedureregels

8.1  nadere eis

Voor het stellen van een nadere eis geldt de volgende voorbereidingsprocedure:

a. een ontwerpbesluit ligt, met bijhorende stukken, gedurende twee weken ter inzage;
b. de onder a genoemde termijn wordt vooraf bekend gemaakt in één of meer dag-, nieuws of 

huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze;
c. de bekendmaking vermeld de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen binnen de onder 

a genoemde termijn;
d. burgemeester en wethouders brengen de indieners van een zienswijze op de hoogte van de 

beslissing over de zienswijze.    
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Artikel 9  Overige regels

9.1  Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze 
luiden op het moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

10.1.1  Bouwen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, 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 omgevingsgunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

10.1.2  Afwijk ing

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van 10.1.1 een omgevingsvergunning voor het 
bouwen verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 10.1.1 met 
maximaal 10%.

10.1.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

10.1.1 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.

10.2  Overgangsrecht gebruik

10.2.1  Voortzetting strijdig gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. Behoudens voor zover uit de 
Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand en de Richtlijn inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde 
van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.

10.2.2  Verbod verandering strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 10.2.1, 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.

10.2.3  Verbod hervatting strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 10.2.1, 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.

10.2.4  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

10.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'N348 Lemelerveld'.
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