
Notitie participatieproces omtrent sloop voor kansen project Markeweg 5 
 

Inleiding  
Deze notitie dient om het participatieproces omtrent het sloop voor kansen project Markeweg 5 
verder te verduidelijken. De leidraad communicatie en participatie particuliere (bouw)initiatieven 
(hierna: leidraad participatie) wordt hierbij als handvat gebruikt. Hierin staat een proces beschreven 
welke initiatiefnemers moeten volgen wanneer zij plannen voor ontwikkelingen hebben. Opgemerkt 
moet worden dat deze leidraad participatie oktober 2018 pas is vastgesteld door de gemeenteraad. 
Het traject voor het 5e verzamelplan was in mei 2018 al opgestart en er hadden al contacten 
plaatsgevonden tussen initiatiefnemers en omwonenden. Het 5e verzamelplan werd daarom nog 
volgens de oude werkwijze aangevlogen: omwonden bij langs en deze laten tekenen voor het zien 
van de plannen. Deze werkwijze is tijdens alle voorgaande verzamelplannen gehanteerd en tot nu 
toe als voldoende bevonden door de gemeenteraad.  
 

Beleidsregels ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen 
De ontwikkeling aan de Markeweg 5 is mogelijk te maken aan de hand van de beleidsregels 
ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen, onderdeel sloop voor 
kansen. Deze beleidsregels zijn vastgesteld in november van 2017 en gelden voor het gehele 
buitengebied van de gemeente Dalfsen. In hoofdstuk 4 van de beleidsregels worden voorwaarden 
voor sloop voor kansen benoemt. Aan al deze voorwaarden wordt voor het plan Markeweg 5 
voldaan. Daarbij is een belangrijke voorwaarde de landschappelijk inpassing en het passend maken 
van de ontwikkeling in het landschap. De ervenconsulent van Het Oversticht heeft hier in haar advies 
uitvoerig aandacht aan besteedt. 
Hoofdstuk 7 gaat verder in op participatie. Hierin staat dat bij elke ontwikkeling waar een aanpassing 
van het bestemmingsplan nodig is,  een dialoog met de omgeving gevoerd moet worden. Verder 
wordt de initiatiefnemer verantwoordelijk gesteld voor het organiseren van deze dialoog, 
overeenkomstig de leidraad participatie. Uiteindelijk is het aan de gemeente om af te wegen of er 
voldoende participatie heeft plaatsgevonden. Hoe deze dialoog eruit moet zien wordt verder niet in 
hoofdstuk 7 beschreven. Zoals eerder aangegeven werd bij de verzamelplannen participatie altijd 
benaderd in de vorm van handtekeningenlijstjes voor gezien van de omwonenden.  
 

Leidraad participatie 
De leidraad participatie is opgebouwd in verschillende stappen die doorlopen moeten worden door 
de initiatiefnemer van een project. De leidraad gaat ervan uit dat de initiatiefnemer participatie 
oppakt.  Hieronder is geprobeerd om het participatietraject Markeweg 5 inzichtelijk te maken aan de 
hand van de stappen die beschreven zijn in de leidraad. 
 

Stap 1: in kaart brengen van de belangen 
Er is gekeken naar wat de ontwikkeling precies inhoudt. Het perceel betreft een woning met een 
bijgebouw en twee voormalig agrarische schuren met een oppervlak van ca. 553 m2 (1653 m3).  De 
schuren gaan gesloopt worden. Samen met het sloopoppervlak van de Vlierhoekweg 4 is er 
voldoende m2 om een compensatiewoning van max. 750 m3  en een bijgebouw van 100 m2 (ca. 400 
m3) te verkrijgen. De compensatiewoning komt grotendeels op de plek waar nu de schuren staan. De 
compensatiewoning zal iets gedraaid worden, zodat er meer privacy te garanderen is tussen de 
bestaande woning en de compensatiewoning.  
De impact van een compensatiewoning op de omgeving is gering. Er is nu al bebouwing aanwezig en 
het betreft slechts een woonfunctie op een erf waar al gewoond wordt. Het aantal 
verkeersbewegingen zal daarnaast niet aanzienlijk toenemen en de nieuwe functie zal tot minimale 
geluids- of geuroverlast zorgen. Wel zal het aanzicht van het erf veranderen door de 
compensatiewoning. Er is daarom bepaalt dat de mensen die er het dichtst bijwonen en direct zicht 
hebben op de locatie het meeste belang hebben bij de ontwikkeling. Er is een afstand van 200 meter 
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tot het plangebied genomen. Binnen de straal moesten de bewoners in ieder geval geïnformeerd 
worden. Als het een grensgeval was, dan werd op basis van luchtfoto’s en obliek foto’s (luchtfoto’s 
op een 45 graden hoek) bepaalt of deze adressen ook meegenomen moesten worden. Dit gold voor 
de Markeweg 4, Markeweg 10 en Veerweg 1. In de bijlage een kaart met de adressen van 
omwonenden die benadert zijn. Op dezelfde kaart wordt aangegeven of deze getekend hebben voor 
ontvangst en welke omwonenden een zienswijze hebben ingediend. 
 

Stap 2: mate van invloed bepalen 
Zoals eerder aangegeven is het de impact van het plan gering voor wat betreft vele aspecten. 
Daarnaast voldoet het plan aan alle voorwaarden voor sloop voor kansen en wordt niet afgeweken 
van het gemeentelijk beleid hierin. Aan de hand hiervan en de oude werkwijze is bepaalt dat het 
informeren van de omwonenden in deze casus voldoende zou moeten zijn. Het participatieproces 
was voornamelijk gericht op het informeren van de omwonenden die direct zicht op het perceel 
hadden. Hierbij is richting de adviseur van de initiatiefnemer wel geadviseerd om de omwonenden 
aan te horen en deze opmerkingen eventueel mee te nemen in het vervolg. 

 
Stap 3: contact zoeken met direct betrokkenen 
Er is in dit traject geen onderscheid gemaakt tussen direct betrokkenen en de andere omwonenden. 
In dit geval werden zij allen in dezelfde periode geïnformeerd en is de aanpak niet gewijzigd. 

 
Stap 4: verdere aanpak bepalen aan de hand van voorgaande stappen 
Er is dus gekozen voor een aanpak waarbij de omwonenden uit stap 1 geïnformeerd werden over 
het plan en gevraagd werden een handtekening te zetten voor gezien. De manier waarop dit werd 
gedaan, werd overgelaten aan de adviseur van de initiatiefnemer. De adviseur heeft ervoor gekozen 
om persoonlijk bij de omwonenden langs te gaan en ze mondeling te informeren over de plannen. 
Daarnaast had hij ter ondersteuning een schets van de plannen.  

 
Stap 5: communicatie starten en indien nodig bijstellen 
De communicatie is gestart op 15/08. Vele omwonenden waren thuis, hebben de adviseur 
persoonlijk gesproken en hebben voor ontvangst getekend. Bij enkele omwonenden heeft een 
keukentafelgesprek plaatsgevonden. Op 04/09/19 heeft de adviseur een volgende ronde gemaakt 
om de overige omwonenden te bereiken. Bij drie adressen was wederom niemand aanwezig. 
Daarom is daar in de brievenbus een gesloten envelop gedaan met een toelichting op de plannen en 
een uitnodiging om contact op te nemen als er nog vragen of opmerkingen waren.  
 
Er waren enkele omwonenden die direct bedenkingen bij de plannen had. Dit had te maken met 
zichtlijnen en  het feit of er niet te veel woningen in Hessum gebouwd worden. Dit laatste punt heeft 
meer raakvlak met de discussie of sloop voor kansen ook toegepast mag worden in Hessum, dan dit 
specifieke plan. 
Om extra duidelijkheid te geven over de precieze plannen -  de gedetailleerde erfinrichtingsplannen 
zijn immers pas na de eerste communicatie uitgewerkt - is later het uitgewerkte erfinrichtingsplan 
naar enkelen gestuurd. Ook de gemeente heeft 2 à 3 keer contact gehad met enkele omwonden, 
voornamelijk van de Driehoeksweg. Tijdens deze telefonische gesprekken zijn bepaalde dingen 
verheldert die niet duidelijk waren over de plannen. Zo is informatie gegeven over de hoogte van de 
woning die het bestemmingsplan daar toe laat, welke standaard is vastgesteld op 10 meter. Ter 
vergelijk: een bijgebouw bij een woning heeft op dit moment geen maximum bouwhoogte, op een 
maximum goothoogte van 3 meter na. Daarnaast is aangeven dat er geen bomen gekapt worden en 
dat er juist een oude houtsingel herstelt wordt door nieuwe aanplant. Bovendien had de 
ervenconsulent in een eerder stadium geopperd om een oude weg te herstellen en de 
compensatiewoning te ontsluiten op de Driehoeksweg. Dit advies is door de adviseur en de 
initiatiefnemer niet overgenomen, mede door de bezwaren die dit zal opleveren bij omwonenden. 



Er is daarom gekozen om gebruik te maken van de huidige ontsluiting op de Markeweg, zowel door 
de bestaande woning als door de compensatiewoning.  
 

Stap 6: terugkoppelen wat er met opmerkingen is gedaan en in contact blijven 
Ten eerste is ervoor gekozen om de oude weg die ontsloot op de Driehoeksweg niet terug te 
brengen. Hierover is met bewoners van de Driehoeksweg gecommuniceerd.    
Een opmerking van de omwonenden was dat een compensatiewoning niet passend zou zijn in het 
kampenlandschap. Hiervoor is in een vroegtijdig stadium advies gevraagd aan de ervenconsulent en 
zij heeft een advies gegeven rekening houdende met het landschap. Door de oude houtsingel te 
herstellen worden kenmerken van het kampenlandschap teruggebracht. Het later uitgewerkte 
erfinrichtingsplan is ook door de ervenconsulent beoordeelt.  Door de woning nog iets te draaien 
paste het ensemble beter in het landschap. Dit heeft de adviseur dan ook overgenomen.  

 
Stap 7: inzicht geven in hoe de participatie is verlopen 
De adviseur van de initiatiefnemer heeft een lijst met handtekeningen overlegd als bewijs dat de 
betreffende omwonenden op de hoogte zijn van de plannen. Deze zit als bijlage op het vertrouwelijk 
deel van de RIS in verband met privacy. Dit was onder de oude werkwijze de enige manier waarop 
inzicht gegeven moest worden in het participatieproces.  Daarnaast heeft de adviseur telefonisch 
aangegeven wat de reacties waren en hoe het proces verlopen is. Daarbij is ook aangegeven dat er 
drie adressen waren waar de bewoners niet getroffen waren, maar dat deze per brief geïnformeerd 
zijn. Dit gehele stuk is bedoelt om extra informatie te geven over het participatieproces. 
 

Stap 8: betrokkenen betrekken bij de uitvoering 
Deze stap mag nog niet gezet worden, dus is voor nu nog niet aan de orde. Dit ligt uiteindelijk ook bij 
de koper van de kavel.  
 

Belangenafweging gemeente 
Uiteindelijk maakt de gemeente een belangenafweging en betrekt hierbij overwegingen op 
verschillende aspecten.  Dit is ook in dit geval gebeurt, wat deels  terug te lezen is in de ruimtelijke 
onderbouwing. Ten eerste voldoet het plan aan de voorwaarden van de sloop voor kansen regeling. 
Er wordt voldoende gesloopt en er wordt teruggebouwd op een bestaand erf. Er verdwijnt 
asbesthoudende, landschapsontsierende bebouwing in het buitengebied van de gemeente Dalfsen. 
Daarnaast is aan de hand van deskundig advies en een extra toetsing van de ervenconsulent geborgd 
dat de compensatiewoning passend is in het kampenlandschap. Een kenmerk hiervan, de houtsingel, 
wordt zelfs nog herstelt. Het plan voldoet aan de wettelijk vereisten voor wat betreft 
milieuaspecten. De vraag of er voldoende draagvlak in de omgeving is, is ook onderdeel van de 
belangenafweging. Draagvlak betekent niet dat iedereen het ermee eens moet zijn, maar dat de 
omgeving de ontwikkeling kan dragen. De adviseur van de initiatiefnemer heeft zich ingespannen 
om iedereen binnen een straal van 200 meter te informeren en heeft hiervan bewijs overgedragen. 
Naar aanleiding van onder andere geluiden uit de buurt is gekozen om de oude weg niet te 
herstellen.  
 
Bovenstaande was voor het college voldoende om mee te werken aan de ontwikkeling op het 
perceel Markeweg 5.   
 

Reactie adviseur van de initiatiefnemer en omwonenden 
Zowel de adviseur van de initiatiefnemer en de omwonenden hebben de notitie gelezen en een 
reactie hierop gegeven. Bijgevoegd zijn deze reacties  geanonimiseerd te vinden. 



Bijlage: reactie omwonenden  









Bijlage: reactie adviseur van initiatiefnemer  







Bijlage: luchtfoto (rug naar noorden)  





Bijlage: luchtfoto (rug naar oosten)  





Bijlage: luchtfoto (rug naar zuiden)  





Bijlage: luchtfoto (rug naar westen)  




