
3e verzamelplan buitengebied, Raad 26 juni 2017 

Aanvullende informatie ontwikkelingen Hagenweg 20 

Om de afstanden die relevant zijn voor de gemeenteraad inzichtelijk te maken, is er een kaart 

opgesteld. Dit betreft: 

1. de activiteiten die buiten georganiseerd worden en volgens de bedrijven- en milieuzonering 
(VNG) op een afstand van 50m of meer moeten plaatsvinden voor wat betreft geluid bij een 
hondendressuurterrein. 

2. het dierenhotel die o.a. gerealiseerd wordt in een schuur aan de achterzijde van het perceel, 
waarbij de gemeten afstand van de bestaande bebouwing tot aan het perceel van indieners 
meer dan 100 meter betreft. Initiatiefnemers kunnen daardoor voldoen aan de gestelde eisen 
volgens de VNG richtlijn. 

 

Verder hebben initiatiefnemers vanwege het inspreken en om aan te tonen dat zij kunnen voldoen aan 

(geluids)wetgeving een bureau in de arm genomen voor het opstellen van een geluidsrapport.  

Dit rapport kan alleen vanwege te hoge werkbelasting pas in augustus uitgevoerd worden.  

Initiatiefnemers willen eventueel een verklaring afgeven dat mocht uit het rapport naar voren komen 

dat er maatregelen genomen moeten worden om geluidsoverlast tegen te gaan, zij zich hieraan 

houden. Dit wordt uiteraard door de toezichthouders gecontroleerd. Verder kan bij vermeende overlast 

een klacht ingediend worden die dan door de toezichthouders/handhavers opgepakt wordt. 

Met vriendelijke groet, 

 

Joke Klink  

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening 

 

Verklaring conformering aan adviezen onderzoek geluidsnormeringen, 14 juni 2017 

Verklaring omtrent geluid: 
Bij deze verklaren wij, bewoners Hagenweg 20, dat wij bij de uitvoering van onze plannen ons 
conformeren aan de adviezen die uit het geluidsrapport komen teneinde aan de 
geluidsnormen te voldoen.  
 
Hartelijke groet,  
Niels Tomson & Eveline Beestman   
Hagenweg 20 7722 LE Dalfsen 
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