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Toelichting
Hoofdstuk 1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor dit nieuwe bestemmingsplan beschreven. Daarnaast
worden de ligging en de begrenzing van het plangebied aangegeven. Tot slot wordt het geldende
bestemmingsplan beschreven. Deze komt met dit nieuwe bestemmingsplan te vervallen voor
het plangebied.

1.1

Algemeen
Aan de Schoolweg 2 in Oudleusen, gemeente Dalfsen, bevindt zich een perceel met een
agrarische en een woonbestemming. De initiatiefnemer wil naast de hier gelegen burgerwoning
op de bestemming 'Agrarisch' het parkeren van 4 vrachtwagens mogelijk maken. Overdag zijn
de vrachtwagens onderweg en 's nachts staan ze ook vaak bij de vrachtrijders thuis. In het
weekend staan de vrachtwagens wel allemaal op het perceel Schoolweg 2. Daarnaast zal er
een schuur worden gebouwd waarin af en toe onderhoudswerkzaamheden aan de eigen
vrachtwagens wordt verricht. De schuur valt gedeeltelijk binnen het bestaande bestemmingsvlak
'Wonen'.
Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Dalfsen'. Met een
herziening van het bestemmingsplan kan het plan mogelijk worden gemaakt.
Dit bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch-planologische kaders voor het initiatief
en deze toelichting toont aan dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke
ordening en vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is.

1.2

Plangebied
Het plangebied bestaat uit het perceel aan de Schoolweg 2 in Oudleusen, gemeente Dalfsen,
kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie R nummer 935.
De locatie van het plangebied is weergegeven in onderstaande afbeelding, met het blauwe vlak.
Deze weergave is slechts indicatief, voor de exacte begrenzing wordt dan ook verwezen naar de
verbeelding bij dit bestemmingsplan.

Afbeelding 1: ligging van het plangebied.
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1.3

De bij het plan behorende stukken
De 12e herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen” bestaat uit de volgende
stukken:
a. Toelichting;
b. Verbeelding met identificatienummer NL.IMRO.0148.BgemDlfshz12-vs01;
c. Regels.

1.4

Voorheen geldende bestemmingsplan
Het plangebied bevindt zich binnen de begrenzing van het geldende bestemmingsplan
'Buitengebied Dalfsen'. Dit plan is op 24 juni 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de
gemeente Dalfsen. In afbeelding 2 is een uitsnede van de verbeelding uit dat bestemmingsplan
te zien.

Afbeelding 2: uitsnede huidige verbeelding, bestemmingsplan "Buitengebied Dalfsen".
Bron: ruimtelijkeplannen.nl
Op basis van het geldende bestemmingsplan heeft het plangebied de enkelbestemmingen
"Agrarisch" en 'Wonen".
Gronden met de bestemming 'Agrarisch' zijn onder meer bestemd voor de uitoefening van het
agrarisch bedrijf, een bed & breakfast en extensieve dagrecreatie.
Gronden met de bestemming 'Wonen' zijn onder meer bestemd voor wonen, bed & breakfast en
de waterhuishouding. Op dit bestemmingsvlak zijn twee woningen toegestaan. Daarnaast an
het gehele plangebied de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 7" van toepassing.
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Hoofdstuk 2

Beleid

2.1

Rijksbeleid

2.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

2.1.1.1 Algemeen
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. In
het SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland
richting 2040 aangegeven. In het SVIR is gekozen voor een meer selectieve inzet van het
rijksbeleid dan voorheen.
2.1.1.2 Rijksdoelen en regionale doelen
Voor de periode tot 2028 zijn de ambities van het Rijk in drie rijksdoelen uitgewerkt:
vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-economische
structuur van Nederland;
verbeteren van de bereikbaarheid;
zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden.
Met bovengenoemde rijksdoelen zijn 13 nationale belangen aan de orde die in het SVIR verder
gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio's.
Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein
van de ruimtelijke ordening gekregen; het kabinet is van mening dat provincies en gemeenten
beter op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven
en organisaties en daardoor beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied
nodig zijn.
De MIRT-regio Oost-Nederland bestaat uit de provincies Overijssel en Gelderland. Opgaven van
nationaal belang in dit gebied zijn:
Het waar nodig verbeteren van de internationale achterland verbindingen (wegen,
spoorwegen en vaarwegen) die door Oost-Nederland lopen. Dit onder andere voor de
Mainports Rotterdam en Schiphol. Hiervoor wordt onder meer een MIRT-onderzoek naar het
goederenvervoer over spoor op de lange termijn uitgevoerd, evenals het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer;
Versterking van de primaire waterkeringen (hoogwater beschermingsprogramma) en het
samen met decentrale overheden uitvoeren van het gebiedsgerichte deelprogramma
Rivieren van het Delta programma voor het formuleren van een integrale strategie voor het
rivierengebied. In Oost-Nederland gaat het deelprogramma Rivieren over de Waal,
Neder-Rijn, Lek, IJssel en IJssel-Vechtdelta;
Het samenwerken met decentrale overheden in de generieke deelprogramma's Veiligheid,
Zoet water en Nieuwbouw en Herstructurering van het Delta programma;
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS (inmiddels NNN), inclusief de
Natura 2000-gebieden;
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door
het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet en het
buisleidingen netwerk.
Oost-Nederland omvat veel natuurgebieden en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het
(inter-)nationale natuurnetwerk voor biodiversiteit. Daarnaast kent de regio belangrijke
cultuurhistorische waarden. Tegelijkertijd zijn er in Oost-Nederland een aantal gebieden waar de
effecten van bevolkingsdaling nu al voelbaar zijn en gebieden waar deze effecten nu nog niet
voelbaar zijn, maar naar verwachting op termijn wel (zogenaamde anticipeer gebieden).
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2.1.1.3 Ladder van duurzame verstedelijking
In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is als
motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017
is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, waardoor een nieuwe Laddersystematiek
geldt. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door
een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden en efficiënt ruimtegebruik. Hierbij
moet de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling worden aangetoond.
Om een ontwikkeling naar behoren te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht
te geven in de begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.
In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:
bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve
van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.
stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of
van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´
Bij het beschrijven van de behoefte moet worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare
vraag naar deze ontwikkeling (de komende tien jaar, dit is de looptijd van het bestemmingsplan)
verminderd met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is
gerealiseerd (harde plancapaciteit).
2.1.2

Conclusie toetsing aan het rijksbeleid
Het rijksbeleid laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De
herontwikkeling van de locatie raakt dan ook geen rijksbelangen zoals opgenomen in de SVIR.
Ten aanzien van de ladder van duurzame verstedelijking wordt het volgende geconstateerd:
De “Ladder voor duurzame verstedelijking” is van toepassing bij “nieuwe stedelijke
ontwikkelingen” (3.1.6 Bro). Het begrip 'stedelijke ontwikkeling' wordt in Bro 1.1.1 als volgt
gedefinieerd: stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke
voorzieningen. Over deze begripsdefinitie zijn inmiddels meerdere gerechtelijke uitspraken
geweest.
Geconcludeerd wordt dat dit bestemmingsplan per saldo niet meer bebouwing mogelijk dan
voorheen in de gemeente aanwezig was. Er wordt 90 m2 extra bebouwing mogelijk gemaakt op
het perceel Schoolweg 2. Aan de Dedemsweg 14 is ter compensatie 90 m2 gesloopt.
De nieuwe schuur valt grotendeels binnen het bestaande bestemmingsvlak. Daarmee wordt er
ook geen extra druk gelegd op de groene omgeving. Wel wordt het bestaande erf uitgebreid met
extra erfverharding. Ter compensatie wordt een extra inspanning gedaan in het kader van KGO
(zie paragraaf 2.4.5). Er is daardoor geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de
zin van artikel 3.1.6, tweede lid Bro en van strijd met het rijksbeleid.

2.2

Water

2.2.1

Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn. Deze richtlijn is bedoeld om de
kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te houden en te krijgen.
Het doel is om in 2015 een goede ecologische en chemische toestand voor alle oppervlakte
wateren te hebben en een goede chemische en kwantitatieve toestand voor alle grond wateren.
Voor grondwater betekent dit onder meer dat er geen directe lozingen mogen plaatsvinden en
de toename van chemische verontreiniging moet worden voorkomen.
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Het grondgebied van de gemeente Dalfsen behoort tot het stroomgebied van de Rijn, deelgebied
Rijn-Oost. Voor dit deelgebied is in 2009 het stroomgebiedsbeheerplan vastgesteld.
2.2.2

Nationaal Waterplan 2
Het Nationaal Waterplan geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid
in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Het plan is een volgende
ambitieuze stap in het robuust en toekomstgericht inrichten van het watersysteem, gericht op
een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en
het bereiken van een goede waterkwaliteit, een duurzaam beheer en goede milieu toestand van
de Noordzee en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart. Uitgangspunt is het
streven naar een integrale benadering, door economie (inclusief verdien vermogen), natuur,
scheepvaart, landbouw, energie, wonen, recreatie en cultureel erfgoed zo veel mogelijk in
samenhang met de water opgaven te ontwikkelen.

2.2.3

Waterbeleid 21e eeuw
Met het Waterbeleid 21e eeuw wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen die hogere
eisen stellen aan het waterbeheer. Het gaat hierbij om onder andere de klimaatverandering,
bodemdaling en zeespiegelrijzing. Het Waterbeleid 21e eeuw heeft twee principes voor
duurzaam waterbeheer geïntroduceerd, te weten de tritsen:
vasthouden, bergen en afvoeren;
schoonhouden, scheiden en zuiveren.
De trits vasthouden, bergen en afvoeren houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk
bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt,
wanneer nodig, het water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden. Wanneer vasthouden en
bergen te weinig opleveren, wordt het water afgevoerd.
Bij de trits schoonhouden, scheiden en zuiveren gaat het erom dat het water zoveel mogelijk
schoongehouden wordt. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk van elkaar
gescheiden. Wanneer schoonhouden en scheiden niet mogelijk is, wordt het verontreinigde
water gezuiverd.
In de waterparagraaf (zie paragraaf 3.1.11) wordt ingegaan op de wateraspecten.

2.3

Natuur

2.3.1

Vogel- en Habitatrichtlijn
Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden, dat door de lidstaten van de
Europese Unie is opgezet. Het Natura 2000-netwerk dient ter bescherming van zowel de
gebieden (natuurlijke habitatten) als wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de
lidstaten. Natura 2000 wordt op zijn beurt weer gevormd door de Vogelrichtlijn (1979) en de
Habitatrichtlijn (1992). Deze richtlijnen richten zich op de (directe) bescherming van soorten en
op de instandhouding van hun leefgebieden en andere natuurlijke habitats. Sinds 1 oktober
2005 vallen de Natura 2000-gebieden samen met de beschermde natuurmonumenten (voorheen
(staats)natuurmonumenten) onder de Natuurbeschermingswet 1998. Daarnaast was het
soortenbeleid uit de Vogel- en Habitatrichtlijn vertaald in de Flora- en faunawet. Per 1 januari
2017 is deze wetgeving opgenomen in de Wet Natuurbescherming.

2.3.2

Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 is de wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt 3
wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.
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2.3.2.1 Gebiedsbescherming
Met het onderdeel gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming (Wnb) worden
waardevolle, kwetsbare Natura 2000-gebieden beschermd. Hiermee voldoet de provincie aan
internationale verdragen en de Europese regelgeving voor de beschermde natuurgebieden en
beschermde soorten planten en dieren in die gebieden. De provincie Overijssel kent 25 Natura
2000-gebieden.Voor ontwikkelingen in de gemeente Dalfsen moet rekening worden gehouden
met het Vecht- en Beneden-Reggegebied en met Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.
Als gevolg van het stopzetten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een
verhoogde depositie van NOx/NH3 op Natura 2000-gebied, niet in uitvoering worden gebracht
zonder een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming.
Effectbeoordeling
Voor het uitvoeren van een handeling die schadelijk kan zijn voor een beschermd natuurgebied
is een vergunning nodig. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, zoals het
uitbreiden van een bestaand veehouderijbedrijf of het bouwen van een nieuwe fabriek.
Voor dit plan is een afweging gemaakt van de aard van de voorgenomen activiteiten tot de
afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied en de aannemelijkheid dat de voorgenomen
activiteiten, zowel tijdens de sloop- en bouwfase en tijdens de gebruiksfase zullen leiden tot
een toename van de depositie NOx/NH3 op Natura 2000-gebied. Aan de hand van deze
afweging is besloten om voor dit plan een AERIUS-berekening te laten maken.
Naast de zogeheten stikstofdepositie kunnen ook andere verstorende factoren leiden tot
vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming. Voorbeelden daarvan zijn:
geluidsbelasting;
wijziging van grondwaterstanden of –stromen;
opzetten peil of peilverlagingen;
aanzuigende werking verkeer;
uitstoot van schadelijke stoffen;
lichthinder of versnippering van gebied.
2.3.2.2 Soortenbescherming
De aanwezigheid van veel verschillende planten- en dierensoorten in voldoende aantallen, in
ecologisch gezonde natuurgebieden, zorgt ervoor dat de natuur tegen een stootje kan.
Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen, steenuilen en huismussen, zijn
kwetsbaar. In een dichtbevolkt land als Nederland is daarom goede bescherming voor de
aanwezige natuur belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, kunnen economische en
andere maatschappelijke activiteiten meer ruimte krijgen.
Met het onderdeel soortenbescherming in de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt de
provincie plant- en diersoorten die in het wild voorkomen. Alle vogels en ruim 230 plant- en
diersoorten vallen onder de bescherming van deze wet, met als doel de biodiversiteit te
bevorderen. In de wet is een aantal verboden opgenomen. Het is bijvoorbeeld verboden om
beschermde dieren opzettelijk te doden, te verstoren of te verjagen of om voortplantingsplaatsen
en rustplaatsen te beschadigen en vernielen. In bepaalde situaties is het mogelijk deze
verboden te overtreden, maar daarvoor is dan wel een vrijstelling of een ontheffing nodig.
Zorgplicht: Of dieren en planten beschermd zijn of niet, de Wnb schrijft voor dat nadelige
gevolgen voor planten en dieren moeten worden voorkomen. Er moet dan ook zorgvuldig worden
omgaan met de omgeving. Deze zogenoemde zorgplicht geldt voor iedereen.
2.3.3

Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te
leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met
het omringende agrarisch gebied.
In het Natuurnetwerk Nederland liggen de volgende natuurgebieden:
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bestaande natuurgebieden , waaronder de 20 Nationale Parken;
gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd;
landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de
Waddenzee;
alle Natura 2000 -gebieden.
Binnen de provincie Overijssel is de begrenzing van deze gebieden op perceelsniveau
vastgelegd, namelijk in de provinciale Omgevingsvisie. De bescherming van de gebieden is
geregeld in de provinciale Omgevingsverordening Overijssel.
Paragraaf 3.1.4 gaat in op de voor het plangebied relevante natuur aspecten.

2.4

Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de
Omgevingsvisie en bijbehorende omgevingsverordening Overijssel. Op 12 april 2017 zijn de
nieuwe omgevingsvisie en verordening door Provinciale Staten vastgesteld en op 1 mei 2017 in
werking getreden.

2.4.1

Uitgangspunten van de Omgevingsvisie Overijssel, Beken Kleur
De Omgevingsvisie is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van
Overijssel. De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomst vaste groei van welvaart en
welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden.
Enkele belangrijke beleidskeuze waarmee de provincie haar ambities wil realiseren zijn:
goed en plezierig wonen, nu en in de toekomst door een passend en flexibel aanbod van
woonmilieus (typen woningen en woonomgeving) die voorzien in de vraag (kwantitatief en
kwalitatief);
versterken complementariteit van bruisende steden en vitaal platteland als ruimtelijke,
cultureel, sociaal en economisch samenhangend geheel. Dit door behoud en versterking
van leefbaarheid en diversiteit van het landelijk gebied, stedelijke netwerken versterken,
behoud en versterken van cultureel erfgoed als drager van identiteit.
investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en
doorstroming centraal staan;
beter benutten van ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur door multifunctioneel en
complementair ruimtegebruik (zowel boven- als ondergronds), hergebruik en
herbestemming van vrijkomend vastgoed (in stedelijk en landelijk gebied) en het
concentreren van ontwikkelingen rond bestaande infrastructuurknooppunten;
ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken en keuzes voor
duurzaamheid.

2.4.2

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de provinciale ambities wordt gebruik gemaak van
het 'Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel'. In dit uitvoeringsmodel staan de stappen of,
waar en hoe centraal. Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie,
toeristisch-recreatieve voorzieningen, natuurontwikkeling, etcetera kan aan de hand van deze
drie stappen bepaalt worden of een initiatief binnen de geschetste visie voor Overijssel mogelijk
is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden.
De eerste stap, het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk ruimte te
willen geven aan nieuwe initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet echter wel gekeken
worden naar de (wettelijke) verantwoordelijkheden zoals veiligheid of gezondheid. Het
uitvoeringsmodel maakt helder wat kan en wat niet kan.
Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het
waarborgen van publieke belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, maar
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meestal richtinggevend of inspirerend.
Afbeelding 3 geeft dit schematisch weer.

Afbeelding 3: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)
Hierna worden de lagen nader toegelicht.
Of - generieke beleidskeuzes
Maatschappelijke opgaven zijn leidend in ons handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er
een maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door
generieke beleidkeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk hierbij aan beleidskeuzes om
basiskwaliteiten als schoon drinkwater en droge voeten te garanderen. Maar ook aan
beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld woningbouw- en kantorenlocaties – en daarmee
grote financiële en maatschappelijke kosten – te voorkomen.
In de omgevingsvisie zijn de provinciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd.
De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten
worden: het zijn randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege
zwaarwegende publieke belangen. De normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de
omgevingsverordening.Een deel van deze beleidskeuzes geldt voor heel Overijssel, een deel
voor specifieke gebieden in Overijssel.
Waar - ontwikkelingsperspectieven
Na het beantwoorden van de of-vraag, is de vraag waar het initiatief past of ontwikkeld kan
worden. In de omgevingsvisie op de toekomst van Overijssel onderscheid de provincie zes
ontwikkelingsperspectieven. Deze ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk
perspectief voor een combinatie van functies en geven aan welke beleids- en kwaliteitsambities
leidend zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan waar wat ontwikkeld zou
kunnen worden.
De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale
afweging: een gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaal-economische redenen in
haar Omgevingsvisie en bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen. Die dient
dan wel te passen binnen de – voordat ontwikkelingsperspectief – geldende kwaliteitsambities.
Daarbij dienen de nieuwe ontwikkelingen verbonden te worden met de bestaande kenmerken
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van het gebied, conform de Catalogus Gebiedskenmerken (de derde stap in het
uitvoeringsmodel). Naast ruimte voor een lokale afweging t.a.v. functies en ruimtegebruik, is er
ruimte voor een lokale invulling van de begrenzing: de grenzen van de
ontwikkelingsperspectieven zijn signaleringsgrenzen.
Hoe - gebiedskenmerken
Tenslotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het landschap. De
gebiedskenmerken spelen een belangrijke rol bij deze vraag. Onder gebiedskenmerken worden
verstaan de ruimtelijke kenmerken van een gebied of gebiedstype die bepalend zijn voor de
karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. Voor alle gebiedstypen in Overijssel is
de Catalogus Gebiedskenmerken beschreven welke kwaliteiten en kenmerken van provinciaal
belang zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden.
De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend.
Voor de normerende uitspraken geldt dat deze opgevolgd dienen te worden; ze zijn dan ook in
de omgevingsverordening geregeld. De richtinggevende uitspraken zijn randvoorwaarden
waarmee in principe rekening gehouden moet worden. Hier kan gemotiveerd van worden
afgeweken, mits aannemelijk is gemaakt dat met het alternatief de kwaliteitsambities even
goed of zelfs beter gerealiseerd kunnen worden. De inspirerende uitspraken bieden een
wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop ruimtelijke kwaliteitsambities
ingevuld kunnen worden. Initiatiefnemers kunnen zich hierdoor laten inspireren, maar dit hoeft
niet.
2.4.3

Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
Als het concrete initiatief wordt getoetst aan de Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
ontstaat globaal het volgende beeld.

2.4.3.1 Generieke beleidskeuzes
De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten
worden. De normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening Overijssel
2017. Deze worden nader toegelicht in paragraaf 2.4.6.
Dit bestemmingsplan maakt extra ruimtebeslag op de groene omgeving mogelijk op het perceel
Schoolweg 2. Per saldo is er in de gemeente echter geen extra ruimtebeslag op de groene
omgeving, omdat er elders (Dedemsweg 14) dezelfde oppervlakte gesloopt wordt. Verder wordt
verwezen naar de inhoud van paragraaf 2.1.2, waarin aangegeven wordt dat geen sprake is van
een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Er wordt dan ook voldaan aan artikelen 2.1.2 en 2.1.3 van
de Omgevingsverordening. De ontwikkeling draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke
kwaliteit volgens de geldende gebiedskenmerken. Om dit te waarborgen is een advies van de
ervenconsulent van het Oversticht gevraagd (zie bijlage 2). Daarnaast wordt de ontwikkeling in
paragraaf 2.2 getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel, waar het
ontwikkelingsperspectief en de vierlagenbenadering onderdeel van uitmaken. Dit alles maakt dat
de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd en daar waar kan versterkt wordt, overeenkomstig artikel
2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit van de Omgevingsverordening.
Volgens artikel 2.1.4 moet in de toelichting van bestemmingsplannen waarin provinciale
belangen in geding zijn, aannemelijk gemaakt worden, dat de nieuwe ontwikkelingen
toekomstbestendig zijn. Blijkens het overlegde bedrijfsplan is er sprake van een
toekomstbestendig bedrijf. Niet is gebleken dat dit bedrijf de mogelijkheden van toekomstige
generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar brengt. Gelet op het feit dat het bedrijf
voorziet in een actuele behoefte en het bedrijf al jarenlang bestaansrecht heeft, draagt het
bedrijf duurzaam en evenwichtig bij aan het welzijn van mensen, economische welvaart en het
beheer van natuurlijke voorraden. Verder heeft het bedrijf, blijkens het overlegde bedrijfsplan,
ook op lange termijn toegevoegde waarde.
De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) (art. 2.1.6) is daarnaast een belangrijk instrument
van de verordening. Ook hier is het extra ruimtebeslag het criterium voor de 'of' vraag. De KGO
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bepaalt dat nieuwsvesting uitsluitend in de groene omgeving is toegestaan indien hier sociaal
economische en/of maatschappelijke redenen voor zijn. Daarnaast moet er worden aangetoond
dat het verlies aan ecologische en/of landschappelijke waarden in voldoende mate wordt
gecompenseerd door investeringen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving.
Hoewel er sprake is van een relatief kleinschalige ontwikkeling, is er sprake van nieuwvestiging
van een niet aan het buitengebied gebonden functie in de Groene omgeving, waardoor de KGO
van toepassing is. Naast de basisinspanning is dus een extra investering nodig in de ruimtelijke
kwaliteit. In paragraaf 2.4.5 wordt ingegaan op de KGO aan de hand van het modelschema uit
het Werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
2.4.3.2 Gebiedsspecifieke beleidskeuzes
Voor specifieke gebieden in Overijssel geldt dat niet alle initiatieven mogelijk zijn. Dit heeft te
maken met zwaarwegende belangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
Het beschermen tegen overstromingen en wateroverlast
Het veilig stellen van ons drinkwater
Het behoud van plant- en diersoorten (biodiversiteit)
De bescherming van zeldzame of unieke landschapskwaliteiten
Het beperken van risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen
Op het perceel Schoolweg 2 is geen gebiedsspecifieke beleidskeuze van toepassing. Er zijn
dus geen zwaarwegende belangen die dit initiatief beïnvloeden.
2.4.3.3 Gebiedskenmerken
Met behulp van de gebiedskenmerken, de 'Natuurlijke laag', de 'Laag van het agrarisch
cultuurlandschap', de 'Stedelijke laag' en de 'Laag van de beleving', wordt de doorwerking van
het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de Omgevingsvisie op gebieds- en
uitvoeringsniveau geborgd. Bij ieder nieuw ruimtelijk initiatief moet getoetst worden aan deze
gebiedskenmerken.
1.

De 'Natuurlijke laag'

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze
landschappen vormen de basis voor het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter
afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke laag kan ervoor zorgen dat de
natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer beeldbepalend worden. Dit is ook het geval in
steden en dorpen, zoals nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en dorp.
In afbeelding 4 is een uitsnede van het plangebied binnen de 'Natuurlijke laag' weergegeven.
Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Natuurlijke laag' aangeduid met het
gebiedstype 'Dekzandvlakte en ruggen'.

Afbeelding 4: Uitsnede gebiedskenmerken Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie
Overijssel)
De afwisseling van opgewaaide ruggen en uitgesleten beekdalen en de daarbij behorende
hoogteverschillen kenmerken de dekzandvlaktes van Overijssel. Het is een reliëf rijk landschap,
gevormd door de wind dat gekenmerkt wordt door relatief grote verschillen tussen hoog/droog en
laag/nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar verwijderd.
De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en droog en nat functioneel meer
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sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem en
door beplanting met 'natuurlijke' soorten. En door de (strekkings-)richting van het landschap te
benutten in gebiedsontwerpen.
De norm is dat dekzandvlakten en ruggen een beschermende bestemmingsregeling krijgen,
gericht op instandhouding van de hoofdlijnen van het huidige reliëf. In de richtinggevende
uitspraak staat dat als ontwikkelingen plaatsvinden, deze dan bijdragen aan het beter zichtbaar
en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. Verder is bij
ontwikkelingen de (strekkings-)richting van het landschap, gevormd door de afwisseling van
beekdalen en ruggen, het uitgangspunt.
Het perceel Schoolweg 2 bevindt zich niet op een dekzandvlakte of rug. Door middel van een
advies van de ervenconsulent van het Oversticht (bijlage 2) is gewaarborgd dat de ontwikkeling
aansluit bij het bestaande landschap.
2.

De 'Laag van het agrarische cultuurlandschap'

In het agrarisch cultuurlandschap is het van belang dat de mens inspeelt op de natuurlijke
omstandigheden en die benut. Op de plaats van dit landschap is nooit sprake geweest van
ideeën over schoonheid. Wel werden ze in de loop van de tijd meer gewaardeerd om de
ruimtelijke kwaliteiten hiervan. Vooral herkenbaarheid, contrast en afwisseling worden
gewaardeerd. De ambitie is hier gericht op het voortbouwen aan de kenmerkende structuren van
de agrarische cultuurlandschappen door óf versterking óf behoud óf ontwikkeling of een
combinatie hiervan.
Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'
aangeduid met het gebiedstype 'Essenlandschap'. In afbeelding 5 wordt dit weergegeven.

Afbeelding 5: Uitsnede gebiedskenmerken Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie
Overijssel)
'Essenlandschap'
Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van essen, flanken, lagergelegen
maten en fliergronden, (voormalige) heidevelden en kenmerkende bebouwing rond de es. Het
landschap is geordend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude akkercomplexen die op de
hogere dekzandkoppen en flanken van stuwwallen werden aangelegd. Eeuwenlange bemesting
heeft geleid tot een karakteristiek reliëf met soms hoge stijlranden. Het landschapsbeeld is
afwisselend en contrastrijk, volgend aan de organische patronen van het natuurlijke landschap.
Typerend zijn de losse hoeven rond de es en de esdorpen met karakteristieke boerderijen en
herkenbaar dorpssilhouet met vaak de kerktoren als markant element. Burgererven hebben door
de jaren heen het karakter van het landelijk gebied verandert richting een mix van wonen en
werken. Nieuwbouw ontneemt soms het zicht op de es of, vanaf de es op het dorp.
De ambitie is het behouden van de es als ruimtelijke eenheid en het versterken van de
contrasten tussen de verschillende landschapsonderdelen: grote open maat van de essen, het
mozaïek van de flank van de es, de open beekdalen en vroegere heidevelden. De samenhang
hiertussen krijgt opnieuw vorm en inhoud door accentuering van de verschillende overgangen.
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De flank van de es biedt eventueel ruimte voor ontwikkelingen, mits de karakteristieke structuur
van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt.
De norm is dat essen een beschermende bestemmingsregeling krijgen, gericht op
instandhouding van de karakteristieke openheid, de huidige bodemkwaliteit en het huidige reliëf.
Op de flanken krijgen de kleinschalige landschapselementen een beschermende
bestemmingsregeling. De richtingbepalende uitspraak geeft aan als ontwikkelingen plaats
vinden in het essenlandschap, dan krijgen deze in de flanken een plaats, met respect voor en
bijdragend aan de aanwezige bebouwingsstructuren (lint, erf) en versterking van het
landschappelijk raamwerk.
Het perceel Schoolweg 2 bevindt zich niet op een es. Een beschermende bestemmingsregeling
is dus niet nodig. Door een advies van de ervenconsulent van het Oversticht (bijlage 2) wordt
gewaarborgd dat het plan aansluit bij de huidige kenmerkende erfstructuren.
3.

De 'Stedelijke laag'

In de stedelijke laag ontstaat de koppeling van de sociale en fysieke dynamiek van de
stedelijke functies aan het verbindende netwerk van wegen, paden, spoorwegen en kanalen.
Elke stad of dorp bezit zijn eigen karakteristieke ruimtelijke, sociale en functionele opbouw en
kwaliteiten. De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Stedelijke laag' aangeduid met de
gebiedstypen 'Verspreide bebouwing' en 'Informele en trage netwerk. Omdat de kaartlaag slecht
zichtbaar is in de viewer van de provincie Overijssel, is er geen uitsnede van opgenomen in de
ruimtelijke onderbouwing.
Verspreide bebouwing
De agrarische erven hebben van oudsher een hele sterke binden met het landschap. Door
eenheid in handelen van boeren ontstonden er samenhangende landschappen, die nu nog
steeds herkenbaar zijn. Bijzonder is dat elk landschap zijn eigen erftype heeft: de opbouw van
erf, erfbebouwing, erfbeplantingen en relaties met de omliggende gronden zijn specifiek voor het
betreffende landschapstype. Naast erven kent het buitengebied losliggende 'gewone'
burgerwoningen met veelal een eigen, individueel karakter en eigen verhaal van ontstaan. Door
transformatie van erven kan de samenhang tussen erf en landschap vervallen. De erven gaan
binnen de landsschappelijke eenheid steeds meer verschillen.
De ambitie is om erven opnieuw te verbinden met het landschap en te verkennen als alternatief
woon/werkmilieu. De erven die vrijkomen worden steeds groter. Soms is sloop een goede optie,
maar hierdoor worden erven zo klein dat ze kunnen verdwijnen. Deze erven kunnen ook een
anders gebruikt worden. Door voort te bouwen op de karakteristieken en kwaliteiten van de vaak
eeuwenoude erven, ligt hier een kans om unieke, echt Overijsselse woon/werk-, recreatie- en
zorgmilieus te ontwikkelen: sterk verbonden met de historie, het omliggende landschap en met
veel ruimte voor individuele invulling.
De norm is dat ontwikkeling van nieuwe erven bijdraagt aan het behoud en ontwikkeling van de
ruimtelijke kwaliteit overeenkomstig de KGO. In de richtinggevende uitspraken staat dat
ontwikkelingen die op erven plaatsvinden, bijdragen aan behoud en versterking van de
kenmerkende erfstructuur en volumematen. Daarnaast blijft er een duidelijk onderscheid tussen
voorkant en achterkant en vindt koppeling van het erf aan het landschap plaats. Bij transformatie
van erven kan de ervenconsulent van het Oversticht adviseren over de ruimtelijke kwaliteit.
Informele en trage netwerk
Het informele trage netwerk is het 'langzame' netwerk (wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden,
vaarroutes) van de provincie, dat delen van het agrarisch cultuurlandschap en het natuurlijke
laag toegankelijk en ervaarbaar maakt. De oude zandwegen en paden vormen het
basisstramien. Van oudsher verbonden deze routes vaak de kernen met het ommeland en met
elkaar. Doordat bepaalde schakels in dit netwerk in de loop van de tijd zijn verdwenen, is er
sprake van onderbrekingen.
De ambitie is om het verplaatsingsgedrag te verschuiven van auto naar fiets. Daarnaast ligt er
de ambitie om de onderbrekingen op te heffen. Het fiets- en wandelpaden netwerk wordt op
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nieuw van de regio samengevoegd tot een compleet systeem. Verbinden van kernen met het
buitengebied, ommetjes, gericht op het beleefbaar maken van de directe leefomgeving en het
landschap en het verknopen van dit netwerk aan overstapplaatsen aan de hoofd- en regionale
infrastructuur.
De norm is om informele routes en netwerken in beeld te brengen en een beschermende
bestemmingsregeling te geven. Bij ruimtelijke ontwikkelingen nabij zandwegen, wandel- en
fietsroutes worden onderbrekingen in het netwerk voorkomen. In de richtinggevende uitspraken
staat dat wanneer ontwikkelingen plaatsvinden in gebieden dichtbij de stad of dorp, dan dragen
deze bij aan het behoud van het padennetwerk. Nieuwe mogelijkheden worden benut.
Conclusie
De ontwikkeling aan de Schoolweg 2 wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van de
KGO-regeling (zie hiervoor paragraaf 2.4.5). Er zal in de ruimtelijke kwaliteit geïnvesteerd
worden, in de vorm van onder andere sloop van landschapsontsierende bebouwing aan de
Dedemsweg 14, het aan het zicht onttrekken van vrachtwagens en het aanplanten van
opgaande beplanting. Door de investering in de ruimtelijke kwaliteit, ontstaat uiteindelijk een
balans tussen de geboden ontwikkelingsruimte en de kwaliteitsprestaties.
De ervenconsulent heeft geadviseerd over de benodigde investering in de ruimtelijke kwaliteit en
staat positief tegenover de ontwikkeling (zie bijlage 2). In het erfinrichtingsplan
(zie bijlage 1) zijn de extra KGO-inspanningen weergegeven die zorgen voor een passende
ruimtelijke kwaliteit.
Er bevinden zich geen informele routes en netwerken op of rondom dit perceel.
4.

De 'Laag van de beleving'

Met de 'Natuurlijke laag', de 'Laag van het agrarische cultuurlandschap' en de 'Stedelijke laag' is
het spectrum van de ruimtelijke kwaliteit nog niet compleet. In de 'Laag van de beleving' komen
de natuurlijke, functionele en sociale processen bij elkaar. Dit is de laag die gaat over de
beleefbaarheid van ruimtelijke kwaliteit, identiteit en tijdsdiepte, van recreatieve
gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen bij de waardering van de leefomgeving. De
laag van de beleving is de laag van de verbinding en het netwerk. Het voegt kenmerken toe als
landgoederen, recreatieparken, recreatieve routes maar benut ook vooral de kwaliteit van de
andere drie lagen. Het maakt ze beleefbaar en tot een belevenis. De
verblijfsrecreatiecomplexen, de attracties, de routes voor wandelen, fietsen en varen zijn een
belangrijke economische factor geworden met een vergelijkbaar aandeel in de economie als de
agrarische sector
Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Laag van de beleving' aangeduid met
'Donkerte'

Afbeelding 6: Uitsnede gebiedskenmerken Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie
Overijssel)
Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. De ambitie is de huidige 'donkere' gebieden, op zijn
minst zo donker te houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te maken. Dit
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betekent op praktisch niveau terughoudend zijn met verlichting van wegen, bedrijventerreinen
e.d. en verkennen waar deze 's nachts uit kan of anders lichtbronnen selectiever richten.
Structureel is het vrijwaren van donkere gebieden van verhoging van de dynamiek het
perspectief. De ambitie is het rustige en onthaaste karakter te behouden, zodat passages van
autosnelwegen en regionale wegen niet leiden tot stedelijke ontwikkeling aan eventuele op- en
afritten. Bundeling van stedelijke functies en infrastructuur in de 'lichte' gebieden.
In de richtinggevende uitspraken staat dat in de donkere gebieden alleen minimaal noodzakelijk
kunstlicht toegepast mag worden. Dit vereist het selectief inzetten en 'richten' van kunstlicht.
Daarnaast vraagt het veel aandacht voor vermijden van onnodig kunstlicht bij ontwikkelingen in
het buitengebied.
Conclusie
De ontwikkeling heeft tot gevolg dat er op het perceel mogelijk meer verlichting nodig is om de
vrachtauto´s in het donker goed te kunnen parkeren. Daarnaast komen in het gebied mogelijk
vleermuizen voor. In de Quickscan Flora en Fauna voor dit perceel (zie bijlage 3) wordt
geadviseerd om bij voorkeur geen extra verlichting aan te brengen. Als dit voor het bedrijf aan
huis wel noodzakelijk is zal zogenaamde vleermuisvriendelijke verlichting moeten worden
geplaatst. Het is raadzaam een verlichtingsplan met een vleermuisdeskundige door te spreken.
Omdat het perceelsgedeelte waar de nieuwe bebouwing en erfverharding zal plaatsvinden met
veel beplanting zal worden afgeschermd, zal nieuwe verlichting vanaf de openbare weg
nauwelijks zichtbaar zijn en geen negatieve gevolgen hebben voor de donkere omgeving.
2.4.4

Toetsing ontwikkelingsperspectief
Een ontwikkelingsperspectief schetst een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van
functies en geeft aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. Het
ontwikkelingsperspectief geeft zo richting aan 'waar' wat ontwikkeld zou kunnen worden.
Het perceel Schoolweg 2 ligt in het gebied waarvoor het ontwikkelingsperspectief 'Agrarisch
ondernemen in het grootschalige landschap' geldt. Zie voor een weergave hiervan onderstaand
figuur.
Dit ontwikkelingsperspectief omvat de gebieden waar het ruimtelijk raamwerk van lanen,
waterlopen, lintbebouwingen en bosstroken optimaal in harmonie zijn met deze
schaalvergroting. Het omvat gebieden waar verdere modernisering en schaalvergroting van de
landbouw in combinatie met verduurzaming ruimte krijgt. Die ruimte kan verdiend worden door
te investeren in kwaliteitsvoorwaarden. Dit ontwikkelingsperspectief biedt ruimte aan
concurrerende en innovatieve vormen van landbouw en aan opwekking van hernieuwbare
energie. Initiatieven binnen dit ontwikkelingsperspectief mogen de ontwikkelingsmogelijkheden
voor de landbouw niet beperken en moeten aansluiten bij bestaande bebouwing,
weginfrastructuur en openbaar vervoer routes.
De ruimtelijke kwaliteitsambitie is om voort te bouwen aan de kenmerkende structuren van de
agrarische cultuurlandschappen. Daarnaast gelden ook de ambities zichtbaar en leefbaar mooi
landschap, sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel, en continu en beleefbaar
watersysteem.
De ontwikkeling op de Schoolweg 2 past binnen het ontwikkelingsperspectief in die zin dat het
de agrarische bedrijvigheid in de omgeving niet belemmerd. Op geen enkele manier wordt
verdere modernisering en schaalvergroting van de landbouw beperkt. Verder wordt het erf
volgens het advies van het Oversticht aangesloten bij het landschap. Het landschap blijft
zodoende herkenbaar.
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2.4.5

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
De kwaliteit van het Overijsselse landschap en de sociaaleconomische ontwikkeling van het
landelijk gebied gaan hand in hand en vormen de basis voor allerlei ontwikkelingen. Nieuwe
ontwikkelingen moeten mogelijk zijn onder voorwaarde dat ze bijdragen aan de kwaliteit van de
leefomgeving. Met de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving biedt de provincie Overijssel
beleidsruimte aan gemeenten voor ontwikkelingen in de groene ruimte. Ruimtelijke kwaliteit
wordt gerealiseerd door naast bescherming vooral in te zetten op het verbinden van bestaande
gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen, waarbij bestaande kwaliteiten worden beschermd
en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd.
De balans tussen ontwikkelingsruimte en de gevraagde investering in de groene omgeving wordt
bepaald aan de hand van de mate waarin de ontwikkeling gebiedsvreemd/ gebiedseigen is en
de schaal en impact van de ontwikkeling op de ruimtelijke kwaliteit.
Gebiedseigen of gebiedsvreemd
Het mogelijk maken van het parkeren van vrachtauto's van een bestaand transportbedrijf op een
perceel met een woonbestemming wordt gezien als passend bij de woonbestemming. Het
toevoegen van de schuur wordt gezien als een stedelijke functie en is daarom aan te merken
als gebiedsvreemd. Het uitgangspunt is dat stedelijke functies zoveel mogelijk in of aansluitend
aan bestaand bebouwd gebied een plek moeten krijgen. Wanneer er toch een aanleiding is om
een stedelijke functie te ontwikkelen in de groene omgeving (bijvoorbeeld vanwege de
leefbaarheid van het platteland) dan geeft het ontwikkelingsperspectief aan of dit op hoofdlijnen
past in de ontwikkelingsrichting die de provincie voor een gebied als voorkeur aangeeft. Voor het
ontwikkelingsperspectief 'Agrarisch ondernemen in het grootschalig landschap' geldt dat
initiatieven de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw in principe niet mogen beperken
en dienen aan te sluiten bij de bestaande bebouwing, weginfrastructuur en openbaar vervoer
(ov)-routes. Onderhavige ontwikkeling valt niet onder agrarisch ondernemen maar voldoet wel
aan hierboven gestelde voorwaarden voor dit ontwikkelingsperspectief. Daarnaast zorgt de
ontwikkeling voor een economisch vitaal platteland, door het bieden van extra werkgelegenheid.
Schaal en impact op de ruimtelijke kwaliteit
Het parkeren vindt plaats op een de uit te breiden woonbestemming. De te bouwen schuur staat
gedeeltelijk op bestaand en gedeeltelijk op de uit te breiden woonbestemming. Er is geen
sprake van uitbreiding van een bedrijfsbestemming maar van de toevoeging van een
woonbestemming met kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, die meldingsplichtig zijn op
grond van het Activiteitenbesluit.
Het stuk groene omgeving (agrarische grond à 1400 m2) dat een agrarische bestemming had en
nu een woonbestemming krijgt, bevindt zich aan de oostzijde van het perceel. Dit
perceelsgedeelte is nu een open weiland zonder afschermende beplanting. Door de aan te
leggen beplanting wordt het erf beter in het landschap ingepast en wordt een meer landelijke
uitstraling gerealiseerd. Dit komt de ruimtelijke kwaliteit ten goede. Een groot deel van het
perceel dat aan de woonbestemming wordt toegevoegd krijgt een groene invulling. Alleen het
deel waarop de vier vrachtwagens geparkeerd staan en de rijroutes worden voorzien van
freesasfalt.
Verder is door de uitbreiding aan de oostzijde en de bouw van een nieuwe schuur aan
zuidwestzijde een efficiëntere indeling van het perceel mogelijk. De geparkeerde vrachtauto's
zullen gezien van af de openbare weg uit het zicht worden onttrokken door deze schuur en de
nieuwe opgaande beplanting aan de noord en oostzijde van het perceel.
Het bebouwde oppervlak zal door deze ontwikkeling op de Schoolweg 2 iets toenemen. Op een
ander perceel in de gemeente (Dedemsweg 14) is echter bebouwing gesloopt. Per saldo neemt
de bebouwing in het buitengebied hierdoor niet toe. De schaal en impact van de ontwikkeling is
verder klein.
Op de te bouwen schuur komt weliswaar de bestemming 'Bedrijf', maar in 2020 wordt de
bedrijfsbestemming verwijderd van de percelen Brouwersweg 1 en Hessenweg 70. Per saldo
wordt de bestemming 'Bedrijf' in het buitengebied, in de directe nabijheid van het perceel
Schoolweg 2 een stuk kleiner. De bestemming 'Bedrijf' staat op het perceel Schoolweg 2 alleen
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maar bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toe.
Eigen belang of maatschappelijk belang
De ontwikkeling aan de Schoolweg 2 is in grote mate een eigen belang, namelijk om de
vrachtauto's van een bestaande bedrijf bij de woning van de initiatiefnemer te parkeren.
Tegelijkertijd heeft deze ontwikkeling ook een groot maatschappelijk belang. Het stimuleert de
sociale en economische leefbaarheid, maar beperkt vooral de overlast van vrachtauto's bij de
kern Oudleusen, een belangrijk onderwerp op zowel de dorps- als de politieke agenda in de
gemeente Dalfsen.
Basisinspanning
Voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt altijd een basisinspanning verlangd. Hiermee wordt goede
ruimtelijke inpassing gewaarborgd. In het geval van de ontwikkeling aan de Schoolweg 2, zal dit
bestaan uit:
het versterken van de 'groene jas' om het erf;
inpassing van de nieuwe schuur met gevelbegroeiing, waardoor de zijgevel vanuit het
westen minder zichtbaar is;
minimale verharding (waar mogelijk halfverharding/grasbetonstenen);
minimale verlichting en reclame-uitingen;
een nieuw schuurvolume met landelijke uitstraling en bij voorkeur eigentijdse architectuur.
Aanvullende kwaliteitsprestaties
Bovenop de basisinpassing worden nog extra investeringen in de ruimtelijke kwaliteit aan het
perceel toegevoegd. Deze aanvullend kwaliteitsprestaties moeten bijdragen aan de versterking
van de gebiedskenmerken uit het landschapsontwikkelingsplan en de ontwikkelingsrichting uit
de omgevingsvisie van de Provincie en worden aangegeven in het erfinrichtingsplan (bijlage 1).
Deze extra investeringen bestaan uit:
*

inzet op een erfinrichting optimaal voor de ontwikkeling van de waarden voor flora en
fauna, extensieve zones en een natuurlijk waterbeheer;

*

bijdrage aan biodiversiteit flora en fauna;

*

het realiseren van een zaksloot/wadi als waterberging met daarnaast een grasland met
een extensief weidemengsel;

*

het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de nieuwe schuur, in het kader van
duurzaam ondernemen;

*

het beheer van de houtsingels, extensieve zones en bloemrijk grasland;

*

wegnemen van het zicht op het nieuwe gebouw en de stallingsplaats door het
realiseren van een erfbosje achter het nutsgebouwtje en het struweel;

*

investeringen in de vorm van extra beplanting langs de Schoolweg om de natuur- en
landschapswaarden ter plaatse te versterken;

*

de bouw van een geluidwerende muur in het verlengde van de westgevel van de nieuwe
schuur, met een lengte van 12 meter en een hoogte van 3 meter. Door deze muur wordt
- naast geluiddemping - ook het zicht op de geparkeerde vrachtwagens van de zijde van
het perceel aan de Westerkampen weggenomen;

*

het plaatsen van een struweelhaag als extra afscheiding tussen de dierenweide langs
de Schoolweg en de parkeerplaatsen.

Hiermee is de investering in de ruimtelijke kwaliteit in balans met de geboden ontwikkelingsruimte.
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2.4.6

Omgevingsverordening Overijssel
De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het
gaat er daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat
effectief en efficiënt resultaat wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de
Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze instrumenten is bepaald aan de hand van een
aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een realisatieschema opgenomen
waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de verschillende
onderwerpen van provinciaal belang te realiseren.
Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de
Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch
instrument dat wordt ingezet voor de onderwerpen waarvoor de provincie hecht aan de juridische
borging van de doorwerking van het Omgevingsvisiebeleid.
In dit geval zijn bij de afweging onder andere de artikelen 2.1.3 (zuinig en zorgvuldig
ruimtegebruik) en 2.1.5 (Ruimtelijke kwaliteit) van de Omgevingsverordening Overijssel van
belang. Dit wordt in onderstaande tekst nader toegelicht.
Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra
ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk
is gemaakt:
I.

II.

dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande
bebouwd gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te
maken is door herstructurering en/of transformatie;
dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied
optimaal zijn benut.

Toetsing van het initiatief aan Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Zoals in paragraaf 2.1.2 geconcludeerd betreft het plan geen stedelijke ontwikkeling, waardoor
de ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing is. Met de voorgenomen
erftransformatie vindt geen extra ruimtebeslag op de groene omgeving plaats. Daarnaast is geen
betere locatie voor deze ontwikkeling beschikbaar, aangezien deze wordt uitgevoerd op een
bestaand erf en in ruil voor de sloop van bestaande landschapsontsierende bebouwing. Het
initiatief is dan ook in overeenstemming met de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
zoals verwoord artikel 2.1.3. uit de Omgevingsverordening Overijssel.
Artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit
Lid 1
In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die
het bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit
conform de geldende gebiedskenmerken.
Lid 2
In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze
toepassing is gegeven aan het Uitvoeringsmodel (OF-, WAAR- en HOE-benadering) die in de
Omgevingsvisie Overijssel is neergelegd.
Lid 3
In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling
past binnen het ontwikkelingsperspectief die in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is
neergelegd.
Lid 5
In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze
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toepassing is gegeven aan de vier-lagenbenadering die onderdeel uitmaakt van het
Uitvoeringsmodel en op welke wijze de Catalogus Gebiedskenmerken is gebruikt bij de
ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling.
Toetsing van het initiatief aan Artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit
Uit het advies van de ervenconsulent bij deze toelichting en de voorgaande paragraaf blijkt, dat
het plan bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit op het erf en past binnen het
ontwikkelingsperspectief. Daarnaast is beschreven hoe invulling is gegeven aan het
Uitvoeringsmodel en de gebiedskenmerken. Het initiatief is in overeenstemming met het artikel
van de Provincie Overijssel.
2.4.7

Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid
De ruimtelijke ontwikkeling in dit bestemmingsplan, is in overeenstemming met het provinciaal
beleid uit de Omgevingsvisie en -verordening Overijssel.
Nieuwe ontwikkelingen moeten mogelijk zijn onder voorwaarde dat ze bijdragen aan de kwaliteit
van de leefomgeving. Met de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving biedt de provincie Overijssel
beleidsruimte aan gemeenten voor ontwikkelingen in de groene ruimte. Ruimtelijke kwaliteit
wordt gerealiseerd door naast bescherming vooral in te zetten op het verbinden van bestaande
gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen, waarbij bestaande kwaliteiten worden beschermd
en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd.

2.5

Gemeentelijk beleid

2.5.1

Structuurvisie Buitengebied Gemeente Dalfsen
Op de kaart van de Structuurvisie Buitengebied zijn grenzen aangegeven tussen de
deelgebieden die misschien een bepaalde 'hardheid' suggereren. Overgangen tussen
landschappen zijn in de praktijk echter vaak 'zacht' en niet of nauwelijks op een bepaalde
perceel scheiding te begrenzen.
Datzelfde geldt voor de beschrijving van de karakteristiek. Niet overal in een bepaald deelgebied
zullen in dezelfde mate waarden en karakteristieken aanwezig zijn.
Bij (aanvragen voor) ruimtelijke ontwikkelingen is dan ook altijd een verfijningslag nodig.
Aanvragers mogen ervan uitgaan dat zal worden getoetst aan daadwerkelijk aanwezige
waarden.
Het perceel Schoolweg 2 ligt in de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen in het 'Landschap van de
jonge heideontginningen (noord)'.

Afbeelding 7: Landschap van de jonge heideontginningen (noord)
12e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Schoolw eg 2 (vastgesteld)
22

De ervenconsulent van Het Oversticht heeft voor deze ontwikkeling een advies uitgebracht die
passend is in de structuur van het landschap. Zie afbeelding 8 voor erfinrichtingsschets
(basisrandvoorwaarden) van de ervenconsulent.

Afbeelding 8. Erfinrichting Schoolweg 2
2.5.1.1 Karakteristiek Landschap van de jonge heideontginningen (noord)
De voormalige heidegronden zijn pas in de loop van de negentiende eeuw systematisch in
cultuur gebracht. Dat heeft geleid tot een stevige rationele structuur en verkavelingsopzet. De
percelen zijn meest blokvormig en bebouwing ligt verspreid aan lange, rechte wegen. De
bebouwing vormt puntsgewijze verdichtingen aan de wegen. Dorpen komen in dit gebied niet
voor.
Opvallend is de noord-zuidgerichtheid van de wegen, wat wordt versterkt door de aanwezige
wegbeplanting. Het landschap is weids en open met fraaie vergezichten. De landbouw is de
belangrijkste functie in het gebied. Het grondgebruik is voornamelijk grasland, maar verspreid
komen ook percelen met bouwland voor.
2.5.1.2 Kernkwaliteit
Het noordelijke heideontginningslandschap kenmerkt zich door de sterke rationele opzet, wat
zich uit in lange noord-zuidgerichte wegen met laanbeplantingen en verspreid liggende erven.
Het is een open agrarisch productielandschap. Slechts plaatselijk komen verdichtingen voor in
de vorm van houtsingels, bosstroken en bebouwing.
2.5.1.3 Ontwikkelingsrichting Landschap van de jonge heideontginningen (noord) - werken
In het streven naar een sterke economische plattelandseconomie past het bieden van ruimte
aan niet-agrarische functies. Het VAB-beleid vormt hiervoor het kader. Bestaande
niet-agrarische functies hebben de mogelijkheid om door te groeien op de plek waar ze zitten,
mits dat geen problemen geeft ten aanzien van bereikbaarheid/verkeersaantrekkende werking
en op het vlak van milieueisen. Een goede landschappelijke inpassing is voor alle
niet-agrarische functies een vereiste.
Het parkeren van vrachtauto's past binnen de woonbestemming.
De schaal en maat van de bedrijfsactiviteiten is door de ervenconsulent van het Oversticht
aangeduid als passend in het landschap. Door de uitvoering van het erfinrichtingsplan op basis
van het advies van de ervenconsulent wordt en goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit
gewaarborgd.

12e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Schoolw eg 2 (vastgesteld)
23

2.5.1.1 Toetsing van het initiatief aan de Structuurvisie Buitengebied Gemeente Dalfsen
Het plan is in overeenstemming met de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen. Het geheel wordt
verder ingepast met een erfinrichtingsplan, zodat het plan aansluit op de omgeving. Tot slot
beperken de ontwikkelingen niet de bestaande landbouwkundige functie van het gebied.
2.5.2

Beleidsregels Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied
De ontwikkeling die centraal staat in dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt door onder
andere de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving toe te passen. Deze regeling wordt
geïntroduceerd in Omgevingsvisie Overijssel 2017, maar is ook onderdeel van de gemeentelijke
Beleidsregels Ontwikkelen met kwaliteit in het Buitengebied van de gemeente Dalfsen. Het
toepassen van de KGO is maatwerk. Ontwikkelingen in het buitengebied zijn zeer divers. Een
set met regels voor de toepassing is daarom niet te geven. Wel is een stappenplan en de
manier waarop de benodigde investering in ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald aan te geven. Het
processchema Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving uit het Werkboek Kwaliteitsimpuls groene
omgeving van de provincie Overijssel is hierbij uitgangspunt. Net zoals bij de provinciale KGO
dient er sprake te zijn van een juiste balans. Hiervan is sprake. Voor een toetsing wordt
verwezen naar paragraaf 2.2.1 Generieke beleidskeuzes.

2.5.3

Landschapsontwikkelingsplan
Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is een gemeentelijke visie op de landschappelijke
ontwikkeling van zeven verschillende deelgebieden. In het LOP is per deelgebied een
beschrijving van het landschap gegeven. Het perceel Schoolweg 2 ligt in het landschapstype
'jonge heideontginning´.

2.5.3.1 Toetsing van het initiatief aan het Landschapsontwikkelingsplan
De ervenconsulent van Het Oversticht heeft advies uitgebracht over deze ontwikkeling.
Het landschapsontwikkelingsplan stelt geen verdere randvoorwaarden die gebruikt kunnen
worden in het advies over de erfinrichting van dit perceel. Het advies van de ervenconsulent (zie
bijlage 2) wordt overgenomen. De ontwikkeling past in het Landschapsontwikkelingsplan.
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Hoofdstuk 3
3.1

Onderzoek

Onderzoeken
In dit hoofdstuk worden alle ruimtelijk relevante omgevingsfactoren op een rij gezet en belangen
afgewogen. De belangenafweging moet aantonen dat de betreffende ontwikkeling aan een
goede ruimtelijke ordening voldoet. Daarbij wordt op het volgende ingegaan:
Archeologie;
Bodem;
Duurzaamheid;
Ecologie;
Externe veiligheid;
Milieuzonering;
Geluid;
Luchtkwaliteit;
Verkeerssituatie;
Water.

3.1.1

Archeologie
Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee heeft de zorg
voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van de
ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van
archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden ter plaatse
en de introductie van het zogenaamde “veroorzaker principe”. Dit principe houdt in dat degene
die de ingreep pleegt, financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of een behoorlijk
onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden.
Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met zowel de
bekende als de te verwachten archeologische waarden. Voor de bekende waarden is de
beleidskaart van het Archeologisch beleidsplan gemeente Dalfsen geraadpleegd.
Op afbeelding 9 is de uitsnede van de beleidskaart voor het perceel Schoolweg 2 weergegeven.

Afbeelding 9: relevant gedeelte archeologische beleidskaart gemeente Dalfsen
3.1.2

Bodemkwaliteit
Zowel de uitbreiding van de bebouwing als de aanpassing van het bestemmingsvlak en de
toename van de erfverharding op dit perceel zijn niet bedoeld voor menselijk verblijf.
Een bodemonderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.
PFAS
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In 2019 werd onverwacht een scherpe norm voor PFAS in de bodem vastgesteld.
Hierdoor was grondverzet tijdelijk niet toegestaan zonder een tijdrovend en kostbaar aanvullend
bodemonderzoek.
Een aantal maanden stagneerde het grondverzet in onze gemeente maar dit heeft niet geleid tot
grote problemen.
Inmiddels is onze bodemkwaliteitskaart aangevuld met lokale meetwaarden van PFAS.
Hierdoor is transport van onverdachte grond weer mogelijk in Dalfsen maar ook de rest van de
regio.
3.1.3

Duurzaamheid
In april 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het Beleidsplan duurzaamheid 2017 – 2025
vastgesteld. In dit beleidsplan worden verbeterdoelen en concrete doelen gesteld. De ambitie is
om een duurzaam leefbare gemeente te maken. Hiervoor zijn vier verbeterdoelen gesteld: meer
lokale kracht, minder energiegebruik, meer duurzame energie en meer circulair.
Voor deze ontwikkeling wordt de bouw van een schuur mogelijk gemaakt. Deze schuur zal
optimaal landschappelijk ingepast worden door gebruik te maken van gedekte kleuren.
Daarnaast worden op de nieuwe schuur zonnepanelen geplaatst voor de opwekking van
duurzame energie.

3.1.4

Ecologie
Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt 3
wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.
In de Wet natuurbescherming wordt gesteld dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor de
in het wilde levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Dit betekent dat
onderzocht moet worden of door de plannen bedreigende situaties ontstaan in de leefomgeving
van, in of direct rond het gebied voorkomende flora en fauna. Het gaat hierbij om het effect van
de beoogde ingreep op het natuurlijke milieu. De aard van de ingreep speelt daarbij een
belangrijke rol.
In deze pargraaf wordt onderscheid gemaakt tussen de gebiedsbescherming en de
soortenbescherming.

3.1.4.1 Gebiedsbescherming
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat
uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en
gebieden die zijn aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze
gebieden worden in Nederland op grond van de Wet natuurbescherming beschermd.
Natuur Netwerk Nederland (NNN) (voorheen Ecologische Hoofstructuur) is de kern van het
Nederlandse natuurbeleid. De NNN is in provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe
nabijheid van de NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen
toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
3.1.4.1.1

Natura 2000

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een Beschermd
natuurmonument. Het dichtstbijzijnde natuurbeschermingsgebied is het Natura 2000-gebied
Vecht- en Beneden-Reggegebied op een afstand van ca. 7,5 km van het plangebied. Gezien de
relatief grote afstand van het plangebied tot het dichtstbijzijnde natuurbeschermingsgebied en
de beperkte effectafstand van de ingreep, kan een aantasting van de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied op voorhand worden uitgesloten.
Verdere toetsing in de vorm van een verslechteringstoets of een passende beoordeling of het
aanvragen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is niet aan de orde.
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Omdat het gaat om een toename van verkeersbewegingen van en naar het perceel Schoolweg 2
is op 27 januari 2020 een Aerius- berekening gemaakt (zie bijlage 5). Uit deze berekening blijkt
dat dat er geen significant effect is op de Natura 2000 gebieden.

Afbeelding 16: Weergave ligging Schoolweg 2 ten opzichte van Natura 2000-gebied (Bron:
Alterra)
3.1.4.1.2

Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In de
wijdere omgeving van het plangebied liggen enkele NNN-gebieden, waaronder de Vecht en
enkele grotere bosgebieden langs de noordzijde van de Vecht onder Dalfsen. Aangezien het
plangebied buiten het NNN ligt en van een fysieke aantasting van het NNN dus geen sprake is,
kunnen opvallende effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden
uitgesloten. Bovendien kent de ingreep slechts een beperkte effectafstand en zal geen sprake
zijn van een opvallende verstoring binnen het NNN. Verdere toetsing in de vorm van een “Nee,
tenzij-toets” is niet aan de orde.

Afbeelding 17: Weergave ligging NNN gebieden (Bron: Provincie Overijssel)
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3.1.4.2 Soortenbescherming
De aanwezigheid van veel verschillende planten- en dierensoorten in voldoende aantallen en in
ecologisch gezonde natuurgebieden, zorgt ervoor dat de natuur tegen een stootje kan.
Sommige plantensoorten en diersoorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen, steenuilen en
huismussen, zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkt land als Nederland is een goede bescherming
van de aanwezige natuur dan ook belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, kunnen
economische en andere maatschappelijke activiteiten meer ruimte worden geboden.
Met het onderdeel soortenbescherming in de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt de
provincie de planten- en diersoorten die in het wild voorkomen. Alle vogels en ruim 230 plantenen diersoorten vallen onder de bescherming van deze wet, met als doel de biodiversiteit te
bevorderen. In de wet is een aantal verboden opgenomen. Zo is het bijvoorbeeld verboden om
beschermde dieren opzettelijk te doden, te verstoren of te verjagen of om voortplantingsplaatsen
en rustplaatsen te beschadigen of te vernielen. In bepaalde situaties is het mogelijk deze
verboden te overtreden, maar daarvoor is dan wel een vrijstelling of een ontheffing nodig.
Zorgplicht: Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet, de Wnb schrijft voor dat we
nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen. Er moet dus zorgvuldig worden
omgegaan met onze omgeving. Deze zogenoemde zorgplicht geldt voor iedereen.
3.1.4.3 Conclusie
Op basis van de Quickscan Natuuronderzoek Schoolweg 2 Dalfsen (zie bijlage 3) kan
geconcludeerd worden dat voor de aangetroffen en te verwachten algemeen voorkomende
soorten geen extra aanvullend onderzoek nodig is.
Wel zijn ten aanzien van het aanbrengen van verlichting enkele adviezen aangedragen om een
eventuele negatieve invloed op een mogelijke vliegroute van vleermuizen langs de Schoolweg te
voorkomen.
3.1.5

Externe veiligheid

3.1.5.1 Algemeen
Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan
voor de omgeving bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van
gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en
regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven,
vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport gevaarlijke stoffen via
buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke wetgeving van
toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.
Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet
Basisnet). Dat vervoer gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding of door de lucht. De regels
van het Basisnet voor ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in:
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).
Het vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding is geregeld in het Besluit externe veiligheid
buisleidingen (Bevb).
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun
leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een
aanvaardbaar minimum te beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en het groepsrisico.
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3.1.5.2 Externe veiligheidsvisie gemeente Dalfsen
In het externe veiligheidsbeleid van de gemeente Dalfsen is uiteengezet op welke manier met
het aspect externe veiligheid moet worden omgegaan in ruimtelijke plannen en in
milieuvergunningen. In ruimtelijke zin is in het beleid onderscheid gemaakt in verschillende
gebiedstypen binnen de gemeente. Zo is er onderscheid gemaakt in woongebieden,
bedrijventerreinen, recreatiegebieden en het overige gebied van de gemeente. Daarnaast is
onderscheid gemaakt in bestaande en nieuwe situaties. In het kort komt het erop neer dat in
woongebieden geen nieuwe risicobronnen worden geïntroduceerd en dat op bedrijventerreinen
een nieuwe risicobron kan worden geïntroduceerd indien de veiligheidscontour binnen de eigen
inrichtingsgrens blijft. Dit betekent dat de bestaande risicobronnen wel mogen blijven, totdat de
risicovolle activiteiten op die plek worden gestaakt.
3.1.5.2.1

Aanvaardbaarheid groepsrisico ter beoordeling bestuur

Voor het groepsrisico is in dit document aangegeven dat het bestuur van de gemeente hierin
een belangrijke rol vervult. Het bestuur van de gemeente Dalfsen moet namelijk verantwoorden
of een bepaalde situatie als aanvaardbaar wordt gezien. Een beslissing op het wel of niet
aanvaardbaar zijn van een bepaald risico is in de regel niet eenvoudig, vanwege de verschillende
belangen die hierin spelen. Naast het veiligheidsbelang speelt vanzelfsprekend ook een
economische belangenafweging.

Afbeelding 18: Uitsnede Risicokaart (Bron: Risicokaart.nl)
3.1.5.2.2

Risicobronnen

Toets aan Risicokaart
Het plangebied ligt in het groene gebied. Dit betekent dat externe veiligheid geen rol speelt.
3.1.5.3 Conclusie
Het plangebied ligt niet in de nabijheid van risico bronnen. Externe veiligheid speelt in dit plan
dan ook geen rol, waardoor nader onderzoek niet nodig is.
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3.1.6

Geluid

3.1.6.1 Conclusie
De conclusie uit dit onderzoek is dat er in de beide onderzochte bedrijfssituaties wordt voldaan
aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, ook als rekening wordt gehouden
met de laad-/losactiviteiten in de dagperiode. Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij de
omliggende woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat ten aanzien van de
optredende maximale geluidsniveaus.
In afwijking van bovenstaande conclusie heeft de Omgevingsdienst de gemeente op
14 mei 2018 geadviseerd over het tijdelijk en permanent parkeren van 4 vrachtauto's op het
perceel Schoolweg 2 (zie bijlage 6). Het advies luidt dat voor een goed woon- en leefklimaat van
de nabijgelegen woning aan de Westerkampen het noodzakelijk is om een geluidswerende
muur van 12 meter lang, 3 meter hoog en een massa van ten minste 10kgm2 in het verlengde
van de westgevel van nieuw te bouwen schuur aan te leggen.
De gemeente heeft in afwijking van de conclusies uit het akoestisch onderzoek het plaatsen
van deze geluidsmuur als harde voorwaarde aan initiatiefnemer gesteld om zo een goed woonen leefklimaat voor de omliggende woningen te kunnen garanderen.
3.1.7

Luchtkwaliteit

3.1.7.1 Algemeen
Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening gehouden worden met het gestelde in de Wet
milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende bijlagen.
Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden vastgesteld, als:
a. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet leiden
tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen grenswaarde
die behoort bij de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, of
b. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, leiden tot
een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof
dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, de
luchtkwaliteit per saldo verbetert door een samenhangende maatregel of een optredend
effect, of
c. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet in
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor in
bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen, of
d. het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Van een verslechtering van de luchtkwaliteit in betekenende mate als bedoeld onder c is sprake
als zich één van de volgende ontwikkelingen voordoet:
woningbouw: minimaal 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of minimaal 3.000
woningen bij 2 ontsluitende wegen;
infrastructuur: minimaal 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder
congestie);
kantoorlocaties: minimaal 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, minimaal
200.000 m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.
3.1.7.2 Situatie plangebied
Het plan voorziet uitsluitend in aanpassing van het bestemmingsvlak, de bouw van een nieuwe
schuur en het parkeren van 4 vrachtwagens. Geconcludeerd kan worden dat door de
ontwikkeling, die in het onderhavige bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, de
luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal verslechteren.
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3.1.7.3 Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor dit plan.
3.1.8

Milieuzonering

3.1.8.1 Algemeen
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en
Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks
van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten
opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante
milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend
voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor
de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven.
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden.
De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de
milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een
milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is.
3.1.8.2 Gebiedstypen
Volgens de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' moet eerst worden beoordeeld of in de
omgeving sprake is van functiemenging of functiescheiding. In dit geval is sprake van
functiescheiding. Binnen functiescheidingsgebieden worden een tweetal omgevingstypen
onderscheiden: 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'.
Een 'rustige woonwijk' is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding.
Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. Het
buitengebied wordt beschouwd als een met een 'rustige woonwijk' vergelijkbaar omgevingstype.
Het omgevingstype 'gemengd gebied' wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als
volgt omschreven: 'Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke
functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en
k leine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere
bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de
hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan
de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden
rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal
bepalend.'
De richtafstanden uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat
van het woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien sprake is van
gemengd gebied. Daarbij wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' opgemerkt dat
het vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet
verder door te voeren dan met het oog op een goed woon- en leefklimaat noodzakelijk is.
In dit geval is de omgeving van het plangebied aan te merken als een 'gemengd gebied', gezien
de verschillende functies in het gebied en de lintbebouwing waarin het ligt.
Milieucategorie

Richtafstanden tot omgevingstype
rustige woonwijk

Richtafstanden tot
omgevingstype gemengd
gebied

1

10 m

0m

2

30 m

10 m

3.1

50 m

30 m

3.2

100 m

50 m
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4.1

200 m

100 m

4.2

300 m

200 m

5.1

500 m

300 m

5.2

700 m

500 m

5.3

1.000 m

700 m

6

1.500 m

1.000 m

3.1.8.3 Situatie plangebied
In de nabije omgeving van de Schoolweg 2 bevinden zich enkele burgerwoningen en een
agrarisch bedrijf. In onderhavige situatie gaat het om een bestaande woning, waarbij het
parkeren van vrachtwagen wordt toegevoegd. De afstand tussen de schuur en de woning
Westerkampen 10 bedraagt 25 meter. De te bouwen nieuwe schuur werkt hierbij als een
geluidsbuffer. De nieuwe schuur is tevens een buffer voor het geluid van startende en
wegrijdende vrachtauto's. Voor dit laatste punt wordt verwezen naar paragraaf 3.1.6 Geluid.
3.1.8.4 Conclusie
Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.
3.1.9

Geur

3.1.9.1 Algemeen
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningsplichtige
veehouderijen, als het gaat om geurhinder. Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven is het
beoordelingskader voor geurhinder opgenomen in het Activiteitenbesluit.
De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor
diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in
een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere
diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden
aangehouden.
Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat,
binnen een concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de
bebouwde kom niet meer dan 3 odeur units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor
geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 14 odeur
units per kubieke meter lucht.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) moet voor diercategorieën waarvoor per
dier geen geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en paarden) en een geurgevoelig
object de volgende afstanden aangehouden te worden:
ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom ligt, en
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom ligt.
Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven gelden tevens vaste afstandseisen. Deze eisen zijn
gebaseerd op en komen overeen met de vaste afstanden zoals opgenomen in de Wgv.
3.1.9.2 Situatie plangebied
Binnen de gemeente Dalfsen, waarbinnen dit plan plaatsvindt, is sinds 26 september 2014 een
gemeentelijke geurverordening van kracht. Deze verordening is genaamd "Geurverordening
gemeente Dalfsen". In artikel 2 'Veehouderijen zonder geuremissiefactoren' van deze
verordening is opgenomen dat de minimale afstand van een bestaande veehouderij tot een
geurgevoelig object in de gemeente Dalfsen binnen de bebouwde kom 50 meter moet bedragen
en buiten de bebouwde kom 25 meter moet bedragen.
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3.1.9.3 Conclusie
Het aspect geur vormt geen belemmering voor de uitvoering van het gewenste plan.
3.1.10 Verkeerssituatie
3.1.10.1

Algemeen
Hierbij wordt gekeken naar de ontsluiting van de percelen en het parkeren van bewoners en
bezoekers. In de nieuwe situatie worden vier vrachtwagens op het erf geparkeerd. Deze
vrachtauto's zullen in de drukste periode elke werkdag 1 keer vertrekken en 1 keer aankomen
op het perceel Schoolweg 2. Daarnaast zullen drie chauffeurs met hun eigen auto naar dit
perceel toerijden en hun auto de hele werkdag op het erf parkeren. Voor een overzicht van de
verkeersbewegingen wordt verwezen naar bijlage 7.

3.1.10.2

Conclusie
Met deze ontwikkeling zal de verkeerssituatie op de Schoolweg zelf wijzigen. Voor deze
activiteiten wordt een aparte inrit naar de Schoolweg aangelegd. De vrachtauto's zullen in de
meeste gevallen niet richting de kern Oudleusen rijden maar richting het oosten via de
Schoolweg en de Oosterkampen. De toename van enkele vrachtauto's die per dag over deze
route rijden zal geen significant negatief effect hebben op de normale verkeersafwikkeling en de
verkeersveiligheid op deze wegen.

3.1.11 Water
In deze paragraaf wordt het waterbeleid voor verschillende schaalniveau's beschreven. Tot slot
wordt ingegaan op de invloed van het project op de waterhuishouding.
3.1.11.1

Algemeen
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is
een watertoets verplicht bij gemeentelijke bestemmingsplannen en projectbesluiten. De
watertoets is een procesinstrument, waarbij het waterschap en de initiatiefnemer (gemeente)
onderlinge afstemming zoeken.
Het waterschap Drents Overijsselse Delta is geïnformeerd over het plan met het invullen van de
digitale watertoets. Het watertoetsresultaat betreft de 'standaard waterparagraaf'. De
bestemming en de grootte van het plan hebben geen negatieve invloed op de waterhuishouding
en het waterschap geeft een positief wateradvies.

3.1.11.2

Relevant beleid
Er zijn veel beleidstukken over water vastgesteld. Zowel de provincie, het waterschap als de
gemeente stellen waterbeleid vast. De belangrijkste kaders zijn de Omgevingsverordening en
–visie van de provincie Overijssel, het Waterbeheersplan 2010 – 2015 van het waterschap DOD
(Drents Overijsselse Delta), het gemeentelijk rioleringsplan en het Waterplan van de gemeente
Dalfsen.

3.1.11.3

Invloed op de waterhuishouding
Binnen het bestemmingsplan worden niet meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd. De
verandering van het verharde oppervlak bedraagt (niet) meer dan 1.500 m2. Het plangebied
bevindt zich niet binnen een beekdal, primair watergebied of een stedelijk watercorridor.
Het waterschap adviseert een afstand van minimaal 80 cm tussen de gemiddelde hoogste
grondwaterstand en het maaiveld en een geringere ontwateringsdiepte wanneer zonder
kruipruimte wordt gebouwd. Daarnaast wordt een grondwateronderzoek geadviseerd. Tevens
wordt een drempelhoogte van circa 20 of 30 centimeter boven het straatpeil en de toepassing
van waterdichte materialen voor kelders aanbevolen.
In de onderstaande tabel is kort de relevantie van de waterhuishoudkundige aspecten
aangegeven.
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3.1.11.4

Waterhuishoudkundig aspect

Relevantie

Toelichting

Riolering en afvalwaterketen

Ja

Woningen moeten een aansluiting
hebben op het rioleringssysteem/IBA.

Wateroverlast (oppervlaktewater)

N.v.t.

Hemelwater wordt geïnfiltreerd in de
bodem.

Grondwateroverlast

Nee

Geen sprake van

Grondwaterkwaliteit

N.v.t.

Geen sprake van

Verdroging

N.v.t.

Geen sprake van

Inrichting/beheer en onderhoud

N.v.t.

Geen sprake van

Voorkeursbeleid hemel- en afvalwater
In de toekomstige situatie zal het hemelwater vertraagd worden afgevoerd volgens de trits
'vasthouden, bergen, afvoeren'. Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via
wadi's geniet daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse
infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of infiltratiekratten een optie.
Om wateroverlast te voorkomen moet een voorziening komen (infiltratie en/of berging) met als
uitgangspunt een ontwerpeis van minimaal 20 mm per vierkante meter verhard oppervlak.
Dakwater wordt als relatief schoon gezien. Om dit water ook daadwerkelijk schoon te houden,
wordt bij de bouw rekening gehouden met het gebruik van niet-uitloogbare materialen, zoals
opgenomen in de bouwwetgeving.
De vuilwateraansluitingen van de nieuwe compensatiewoning wordt aangesloten op het
aanwezige riool van de bestaande woning.

3.1.11.5

Overstromingsrisicoparagraaf
Er is geen sprake van overstromingsrisico's. Het plangebied ligt volgens de viewer van de
provincie Overijssel niet binnen overstroombaar gebied (zie kaart 11).
Afbeelding 19: Uitsnede kaart 'Overstroombaar gebied'

Bron: provincie Overijssel
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3.1.11.6

Conclusie
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is geïnformeerd over het plan met het invullen van de
digitale watertoets. Het watertoetsresultaat betreft de 'standaard waterparagraaf'.
De verharding op het perceel neemt toe met circa 1500m2. Dit betreft een nieuwe schuur van
185m2 en erfverharding van ca. 1300m2. Deze erfverharding bestaat uit freesasfalt. Naast deze
erfverharding wordt op het perceel een zaksloot/wadi aangelegd die zorgt voor een goede
waterberging. De bestemming en de grootte van het plan hebben geen negatieve invloed op de
waterhuishouding en het waterschap geeft een positief wateradvies.

12e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Schoolw eg 2 (vastgesteld)
35

Hoofdstuk 4
4.1

Planbeschrijving

Algemeen
In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de binnen het plangebieden voorkomende
functies, zoals die in het voorgaande aan de orde zijn geweest, in het bestemmingsplan worden
geregeld. Het betreft de uitgangspunten met betrekking tot de gewenste ruimtelijke structuur,
de functionele structuur en de milieu-uitgangspunten. Tevens wordt aangegeven hoe het beleid
en de planuitgangspunten zijn verwoord in de bestemmining.

4.2

Beschrijving gewenste situatie
Na herziening van het bestemmingsplan blijft op het perceel Schoolweg 2 de huidige
bestemming 'Wonen' gehandhaafd en wordt het huidige bestemmingsvlak "Wonen" naar het
oosten uitgebreid. Daarnaast wordt op een deel van deze uitbreiding de aanduiding 'specifieke
vorm van bedrijf – stalling van vrachtauto's' gelegd. De te bouwen nieuwe schuur krijgt de
bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - transportbedrijf'.
Daarnaast wordt het bestaande nutsgebouw aan de Schoolweg 2A bestemd als 'Bedrijf –
nutsbedrijf'.
Als voorwaarde voor de bestemmingswijziging moeten de initiatiefnemers binnen twee jaar na
het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan de inrichting van het erf realiseren zoals is
aangegeven in het erfinrichtingsplan van The Citadel Company, d.d. 19 mei 2020 (bijlage 1) en
deze minimaal tien jaar in stand houden.
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Hoofdstuk 5

T oelichting op de regels

5.1

Opzet van de regels

5.1.1

Algemeen
Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende
verbeelding waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als
analoog worden verbeeld. De verbeelding en de planregels moeten in samenhang worden
bekeken.
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:
1.
2.
3.
4.

5.1.2

Inleidende regels (begrippen en wijze van meten);
Bestemmingsregels;
Algemene regels (o.a. afwijkingsregels);
Overgangs- en slotregels.

Inleidende regels
In hoofdstuk 1 staan de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en
hierin staan:
Begrippen (Artikel 1)
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een
eenduidige uitleg van deze begrippen vastgelegd.
Wijze van meten (Artikel 2)
Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe bepaalde afmetingen
gemeten moeten worden.

5.1.3

Bestemmingsregels
Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende
bestemmingen. De regels zijn onderverdeeld in o.a.:
Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte,
bebouwingspercentage, etc.);
Specifieke gebruiksregels: welk gebruik van gronden en opstallen in ieder geval strijdig zijn;
Afwijken van de bouw- en gebruiksregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden
van de aangegeven bouwregels en bestemming;
In paragraaf 5.2 wordt de bestemming nader toegelicht.

5.1.4

Algemene regels
In hoofdstuk 3 staan de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit
hoofdstuk is opgebouwd uit:
Artikel 9 Anti-dubbeltelregel)
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen.
Deze verdichting kan zich met name voordoen, als een perceel of een gedeelte daarvan,
meer dan één keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal
bebouwingspercentage.
Artikel 10 Algemene gebruiksregels
In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze gaat uit van de
gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de
12e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Schoolw eg 2 (vastgesteld)
37

bestemming. Dit brengt met zich mee dat de bestemmingsomschrijving van de betreffende
bestemming helder en duidelijk moet zijn.
Artikel 11 Algemene afwijkingsregels In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels
beschreven. Deze regels maken het mogelijk om op ondergeschikte punten van de regels
in het bestemmingsplan af te wijken.
Artikel 12 Algemene procedureregels
In dit artikel worden procedureregels voor het stellen van een nadere eis beschreven.
Artikel 14 Overige regels - Algemeen
In dit artikel wordt aangegeven dat de wettelijke bepalingen waar in de regels naar verwezen
wordt van toepassing zijn op het moment van vaststelling van dit plan. Ook worden in dit
artikel een aantal regels uit de bouwverordening van toepassing verklaard.
5.1.5

Overgangs- en slotregels
In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is
aangegeven wat de juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met
dit bestemmingsplan. In de slotregels wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt
genoemd.

5.2

Verantwoording van de regels
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en
welke bebouwing mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes
gemaakt over welke functies waar mogelijk gemaakt worden en is gekeken welke bebouwing
stedenbouwkundig toegestaan kan worden.
Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het
juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de
gewenste planologische situatie voor het plangebied is.
In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd.

Artikel 3 Agrarisch met waarden
Aan een deel van het perceel is de bestemming 'Agarisch met waarden' toegekend. Deze
bestemming komt overeen met het deel van het perceel waarop volgens de erfinrichtingsplan
van toepassing is. Hierdoor worden de KGO-investeringen op de verbeelding zichtbaar.

Artikel 4 Bedrijf
De gronden aangewezen als ' Agrarisch' en 'Wonen' worden gedeeltelijk gewijzigd in 'Bedrijf
met de aanduiding transportbedrijf' op de plaats waar een nieuwe schuur met een oppervlakte
van 185 m2 wordt gebouwd. Deze bestemming is bedoeld voor een bedrijf in categorie 1 en 2
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.Daarnaast wordt het bestaande nutsgebouw aan de
Schoolweg 2A bestemd als 'Bedrijf – nutsbedrijf'.

Artikel 6 Wonen
Het bestaande woonperceel aan de Schoolweg 2 en de hierbij behorende agrarische gronden
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ter plaatse van de bestaande bestemming 'Agrarisch', worden voor het parkeren van de
vrachtauto's bestemd als ' Wonen'.
Deze bestemming is bedoeld voor wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een
aanhuisverbonden beroep, de waterhuishouding, cultuurhistorische waarden, daarbij behorende
gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven.
Qua bouwregels is binnen de bestemming onderscheid gemaakt in hoofdgebouwen,
bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Daarnaast zijn met
aanduidingen afwijkende maatvoeringen en situeringen opgenomen en geldt ter plaatse van de
te realiseren woning(en) een voorwaardelijke verplichting. Op basis van het archeologiebeleid
(zie paragraaf in de toelichting) zijn de relevante dubbelbestemmingen overgenomen in de
regels van dit bestemmingsplan.
De 'Waarde - Archeologie 7' geldt al deze gronden. Hier geldt geen onderzoeksplicht.
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Hoofdstuk 6

Economische uitvoerbaarheid

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat ruimtelijke plannen economisch
uitvoerbaar moeten zijn. De gemeente Dalfsen heeft een ontwikkelingsovereenkomst met de
aanvrager gesloten, waarin is vastgelegd dat de kosten voor de procedure, de landschappelijke
inpassing en eventuele kosten voor planschade volledig voor zijn rekening komen.
Het is niet nodig een exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal met een
ontwikkelingsovereenkomst is geregeld. De economische uitvoerbaarheid van deze ontwikkeling
is hiermee voldoende gegarandeerd.
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Hoofdstuk 7

Zienswijzen en kennisgeving

Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen van 10 juni 2020 tot en met
21 juli 2020. Ook is een kennisgeving gezonden aan de daartoe aangewezen instanties. Er zijn
geen inhoudelijke zienswijzen binnengekomen.
In bijlage 6 is een overzicht van de reacties op de kennisgeving aan instanties voor de
vaststelling van dit plan opgenomen.
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Hoofdstuk 8
8.1

Vooroverleg en inspraak

Vooroverleg
Deze zogenaamde maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel om aan te tonen dat het
bestemmingsplan maatschappelijk draagvlak heeft. In deze fase heeft het overleg ex artikel
3.1.1. Bro met diensten van rijk en provincie en met betrokken maatschappelijke organisaties
plaatsgevonden.
Het Rijk
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die
juridische borging vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale
belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Dit bestemmingsplan schaadt geen nationale
belangen. Daarom is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.
De provincie
Over het bestemmingsplan is vooroverleg gevoerd met de provincie.
Het waterschap
De watertoets heeft plaats gevonden op de website www.dewatertoets.nl. Deze toets
resulteerde in een positief wateradvies van het waterschap.

8.2

Inspraak
In voorliggend geval is het plan direct als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, omdat
het plan al was voorbereid in het kader van het 5e Verzamelplan Buitengebied gemeente
Dalfsen.
De initiatiefnemer heeft omwonenden binnen een straal van 200 meter vanaf het perceel
Schoolweg 2 opgezocht en ingelicht over de plannen. Hiervan is een verslag gemaakt waaruit
blijkt dat omwonenden geen bezwaren tegen de ontwikkeling op het perceel hebben.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1 Erfinrichtingsplan
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INRICHTINGSPLAN, Schoolweg 2 Dalfsen
Luchtfoto projectlocatie / huidige situatie | formaat A3 | schaal 1:1000 | 19-05-2020

INRICHTINGSPLAN, Schoolweg 2 Dalfsen
Nieuwe situatie overzicht | formaat A3 | schaal 1:1000 | 19-05-2020
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INRICHTINGSPLAN ´kgo basis inspanning´
Nieuwe situatie | formaat A3 | schaal 1:500 | 19-05-2020
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INRICHTINGSPLAN
Referentiebeelden | formaat A3 | 19-05-2020

bloemrijk grasmengsel G1 van cruydt-hoeck (zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels)

betonnen stapelblokken als lage keerwand voor
grindopslag afgeschermd met beplanting

indirect verlichting aan bedrijfsschuur voorkomt
veel lichtspreiding

dierenweide

geluidscherm begroeid klimop en wilde wingerd
(kokosystem)

ruige haag met hondroos, meidoorn, vuilboom en gele kornoelje

singelbeplanting ‘groene jasje’ met hazelaar, krent, veldesdoorn en eik

zonnepanelen op loods

zaksloot/ wadi t.b.v. de afwatering van verharding
vrachtwagen terrein

verharding plein vrachtwagens frees asfalt

Vleermuisvriendelijke led armaturen
uitgevoerd met amberkleurige leds

optioneel grasbetonkeien achter keervlak
vrachtwagens

Bijlage 2 Advies ervenconsulent
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Bijlage 3 Quickscan Flora en Fauna
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Bijlage 4 Akoestisch onderzoek
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