
 

 

Aan: de gemeenteraad van Dalfsen 

Van: College van B&W van Dalfsen 

Datum: 21 maart 2017 

Onderwerp: raadsbehandeling SAOW Oosterdalfsen 

Adviseurs: Henk Lammertsen en David Roemers 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

In de raadscommissiebehandeling van 13 maart 2017 is het nieuwe bouwplan van Samen  

Aangenaam Ouder Worden aan de orde geweest. Aan u wordt gevraagd een verklaring van geen 

bedenkingen af te geven.  

Tijdens de raadscommissiebehandeling is gebleken dat u bedenkingen heeft  tegen het aangepaste 

bouwplan. De bezwaren zijn voornamelijk esthetisch van aard. Daarnaast vraagt u aandacht voor de 

positie van de buren op het bedrijfsterrein. In de commissiebehandeling is door ons toegezegd extra 

beelden te verstrekken over het bouwplan in relatie tot de omgeving. Deze beelden treft u in de 

bijlagen aan. Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om u een toelichting te geven op 

de keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van het ontwerp. 

In de bijlagen treft u een toelichting aan: 

a. van de stadsbouwmeester op architectuur (welstand); 

b. van stedenbouwkundig bureau Witpaard over het beeldkwaliteitsplan; 

c. van Huibers en Jarring over architectuur en duurzaamheid. 

 

Inmiddels hebben de buren (Dabeko en Classic Job) schriftelijk gereageerd op dit plan (de brief is in 

afschrift aan u toegestuurd). Zij hebben de volgende voorwaarden aan hun instemming verbonden: 

- Er wordt gevraagd aan uw raad kenbaar te maken dat het woonzorgcomplex naast het 

bedrijventerrein ligt en dat dit gegeven mogelijk tot hinder kan leiden voor de toekomstige bewoners 

van het wooncomplex. Door het toepassen van maatregelen (geluidsscherm, extra aanplant van 

bomen en struiken en extra isolatie op de gevel van het wooncomplex) wordt  de verwachte overlast 

tot een minimum beperkt.  

- De bestaande (milieu) rechten van de bedrijven zijn gewaarborgd. Uitbreiding binnen de 

huidige grenzen van bestaande (milieu) vergunningen  en op eigen kavel wordt zonder meer 

toegezegd door ons college. Een toezegging van de gemeente om medewerking te verlenen aan 

mogelijke uitbreidingsplannen van de beide bedrijven,  waarbij buiten de grenzen van de huidige 

kavel activiteiten mogelijk gemaakt worden kan niet zonder meer gedaan worden door ons college.  



Ons college kan om publiekrechtelijke redenen hier niet op voorhand mee instemmen, maar kan wel 

aangeven dat ze op voorhand niet negatief staan tegenover uitbreidingsplannen en de daarmee 

gepaarde toename van werkgelegenheid. Voor eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan die 

samenhangen met deze uitbreidingen is uw raad bevoegd. 

-  Er is aan SAOW gevraagd medewerking te verlenen aan uitbreidingsplannen van de beide 

bedrijven. SAOW heeft deze medewerking toegezegd (uiteraard binnen de grenzen van de huidige 

toegekende milieurechten). 

 

Nadere toelichting: 

- In het Bestuursprogramma 2014 – 2018 is opgenomen dat er voor alle doelgroepen 

voldoende woningen moeten zijn.  Senioren zijn een specifieke doelgroep. Speerpunt op 

korte termijn is het stimuleren van de lokale woningmarkt. 

- In de Woonvisie heeft uw raad vastgesteld dat er in Dalfsen voldoende woningen moeten zijn 

voor alle doelgroepen. De doelgroep senioren is een belangrijke doelgroep.  Uit een 

woningmarktonderzoek is gebleken dat bijna een kwart van de woningzoekenden een 

voorkeur heeft voor een woning die geschikt is voor senioren, terwijl dat segment – 

nultredenwoningen, zoals patiowoningen en (huur)appartementen met een lift – nu beperkt 

aanwezig is. Daarom is in de woonvisie bepaald dat het aantal nultredenwoningen (met zorg) 

wordt vergroot met minimaal 50 woningen per jaar 

- Er zijn op dit moment 89 geïnteresseerden voor het plan van SAOW.  Van deze groep hebben 

40 personen een intentie huurovereenkomst getekend. De belegger en de 

projectontwikkelaar hebben op basis van deze getallen voldoende vertrouwen om te starten 

met de realisatie van de woongebouwen. Van de groep geïnteresseerden moet wel een 

groot gedeelte eerst hun eigen woning verkopen. Overigens is ca. 75% van de 

geïnteresseerden afkomstig uit Dalfsen.  

- In het oorspronkelijke bouwplan (boerenerf wonen) waren drie woongebouwen gepland. De 

afstand tot de bebouwing van de buren (Dabeko en Classic Job) was in dat geval ca. 25 

meter.  Er is nu gekozen voor twee woongebouwen waardoor de afstand tot de buren 50 

meter is geworden. Die afstand is nodig om aan toekomstige uitbreidingsplannen van de 

bedrijven mee te werken. 

Wij gaan er van uit u voldoende toelichting gegeven te hebben over dit bouwplan en vragen u een 

verklaring van geen bedenkingen af te geven voor dit plan.  

 

Hoogachtend, 

N.L. Agricola 

Wethouder 

 

Bijlagen: 

 

 



 

 



Reactie planvorming SAOW 
 
Het principe voor de beeldkwaliteit reageert op de kenmerken van de omgeving en 
komt daarnaast voort uit het programma.  
 
Als overgang van het bedrijventerrein naar de woonwijk is er gekozen voor 2 alzijdige 
woongebouwen, omringd door groen. Daardoor ontstaat er een groene buffer tussen 
de bedrijven, de woongebouwen en de rest van de woonwijk.  Binnen het principe 
van 2 woongebouwen in het groen, is inspiratie gevonden in de Hilversumse school. 
Deze stijl komt vaker voor in ‘parkachtige omgevingen’ en is passend voor een 
dergelijke plek in een groene setting. Door de horizontale structuur, kenmerkend voor 
deze stijl, wordt de hoogte minder benadrukt dan via een verticale opbouw. De keuze 
voor een plat dak of een kap is beide nog mogelijk binnen het beeldkwaliteitsplan. 
Daarbij moet worden aangetekend dat een woonprogramma in een kap, vaak erg 
veel doorbrekingen zoals dakkapellen oplevert, waardoor de kaplaag snel 
verrommelt. Vanuit deze optiek is tot nu toe voor een plat dak gepleit.  
Voor de architectonische uitwerking zijn er nog de volgende aandachtspunten 
meegegeven. Aangezien het grote gebouwen zijn, is er aandacht gevraagd voor een 
goed gedetailleerde dakrand een goede gevelindeling en hoogwaardig 
materiaalgebruik en detaillering. In de voorstellen is een steen in 
Hilversums(langgerekt) formaat voorgesteld, passend bij deze architectuur. Er dient 
voldoende verticale geleding te worden aangebracht, om de lange gevels optisch 
voldoende te onderbreken. Dit is nog onderdeel van nadere uitwerking voor de 
vergunningsprocedure en een blijvende voorwaarde.  
 
Rik Onderdelinden 
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ir. R.M. (Rik) Onderdelinden  
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit  
Aan de Stadsmuur 79-83 
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Project  :  Woonresidentie/ tweekappers ‘Slingerdael” te Dalfsen 

Betreft : Toelichting op stedenbouwkundige opzet en architectonische 

                                   uitwerking ontwerpplan 

Datum :  17 maart 2017 

 

Stedenbouwkundig 

 

In de stedenbouwkundige opzet zijn twee uitgangspunten respectievelijke thema’s 

gehanteerd, te weten: 

• de kwaliteiten van de aanwezige landschappelijke structuur met daarin de vele 

afwisselingen in reliëf en diversiteit aan landschapselementen. Groene ‘dooradering’  

en  doorgaande zichtlijnen in het gebied van het Overijsselse Vechtdal in zijn 

overgang met het essenlandschap én  

• de overgang in het ontwikkelingsgebied Oosterdalfsen van de typologie van de 

bestaande bedrijfsbebouwing aan de Welsummerweg en in de Vesting en ‘het 

wonen in de singel’ welke met een bijzonder ambitieniveau waarin de ( voorzijde 

van) woningen sterk gericht worden op de wadi’s 

 

De landschappelijke structuur  met open ruimten en omringende singels  - in combinatie met 

de grotere volumes van de naastliggende bedrijven – vraagt om duidelijke enkelvoudige 

bebouwing waarin de volumes helder zijn en men van binnenuit (de woning zelf ) een 

vergezicht op de omgeving creëert. De twee wigvormige gebouwen in drie laagse opbouw 

zijn hieruit als vanzelfsprekend ontstaan, waarbij er tevens zorgvuldig opgezette grote 

groene open ruimten omheen geweven zijn. 

Door de twee gebouwen in het terrein gespiegeld en gedraaid ten opzichte van elkaar te 

situeren ontstaan er tevens de gewenste wijkende lijnen in de beleving van het groen versus 

bebouwingsbeeld. 

 

De tweekappers welke direct aan de Welsummerweg gesitueerd zijn, bewerkstelligen in hun 

schaaltoepassing (combinatie van enkellaags en twee lagen met kap) goed de overgang van 

de rand van het plangebied ‘Oosterdalfsen’ met de aanwezige lintbebouwing aan deze weg. 

In de vormentaal en materiaaltoepassing in de gevels maken zij deel uit van het totaal- 

ensemble met de twee woonresidentiegebouwen.  

In de vorm en kaprichting van deze woningen is de aansluiting en verwantschap met de 

naastliggende bebouwing aan deze doorgaande (Welsummer) weg gevonden én tevens 

geaccentueerd.  

 

Architectonische uitwerking 

 

De twee woonresidentiegebouwen zijn in de stijlopvatting van de ‘Hilversumse school’ 

opgezet en tevens uitgewerkt. Dat betekent naast de vormopvatting van de kenmerkende 

eenduidige opzet in de horizontale lijnenstructuur met afwisseling van verticale accenten in 

trappenhuizen (met een steen in een langgerekt ‘Hilversums’ formaat), een materiaalkeuze 

van steen/ betonnen afdekbanden en overkragende daklijsten en witte kozijnen; kleurgebruik 

helder rode steen voor beide gebouwen met accenttoepassing van lintvoegen. 

Door consequente en uitvoerige detaillering in/ van overgang steen/ beton; heldere 

raamindelingen en terugliggende tweede verdiepinglaag met overkragende daklijsten 

ontstaat een evenwichtig beeld waarin er van nature een samensmelting van bebouwde en 

onbebouwde open ruimte in het gebied gaat ontstaan.  

 



 

 

De uitkragende stenen balkons zorgen ervoor dat er een heldere ritmiek in de gevellijn 

ontstaat en tevens dat er een mooie schaalovergang in de verticale opbouw van de gevels 

gerealiseerd wordt. 

 

Bij de uitwerking van de woonresidentiegebouwen is mede om energetische aspecten -

gasloze infrastructuur in wijk - gekozen voor een platte afdekking van de gebouwen om zo 

een noodzakelijk warmte dak te kunnen ontwikkelen waarin door een verdekte opstelling PV 

panelen toegepast kunnen worden. Deze zullen in combinatie met warmtepompen/ koude 

warmte opslag in de warmte/koude behoefte van de appartementen voorzien. 

 

De tweekappers  

 

Bij de tweekappers ( 4 x tweekappers) is door de ligging ervan aan de Welsummerweg - en 

de aanwezige lintbebouwing hier - gekozen voor duidelijke gecombineerde dak volumes 

steeds  per twee woningen. Daar tussenin is steeds een open ruimte aangehouden om 

enerzijds een erfbeeld – zie naast en tegenover gelegen boerderijen - situatie te creëren, en 

anderzijds de twee residentiegebouwen zichtbaar te maken. 

Ze zijn opgezet als seniorenwoningen met (mogelijkheid) van hoofdslaapkamer en badkamer 

op de  begane grond. In de materialisatie wordt met de baksteenkleur gewisseld in beide 

woningen. De lage gootlijn woning in de rode kleur  baksteen ( in Hilversums formaat) van de 

residentiegebouwen; de hoge(re) gootlijnwoning in een blauwrood gesinterde steen in 

hetzelfde formaat als de belendende woning. 

 

 

 

Huibers & Jarring Architecten BNA/  

Ir. J. Huibers/ architect 

 

 

 

 


