KERNPUNTEN

Week 43 • Dinsdag 20 oktober 2020 • Pagina 1

CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:

• Bezoekadres:
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen
• Postadres:
Postbus 35,
7720 AA Dalfsen
• Telefoon: 14 0529
• E-mail:
gemeente@dalfsen.nl
Stel uw vragen aan de
gemeente Dalfsen zoveel
mogelijk telefonisch via
14 0529. Wij zijn op
werkdagen bereikbaar
van 8.30 tot 16.30 uur.
Het gemeentehuis in Dalfsen
is momenteel alleen op
afspraak geopend op
maandag van 8.30 tot 19.00
uur en op dinsdag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 12.30
uur. U kunt uw afspraak
telefonisch inplannen.

Servicepunt Nieuwleusen
(in Kulturhus De Spil)
• Bezoekadres:
Kulturhus De Spil,
Kon. Julianalaan 10
7711 AD Nieuwleusen
• Telefoon: 14 0529
• Openingstijden
Maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen (vrije inloop):
8.30 tot 12.30 uur.
Dinsdagavond (vrije inloop):
18.00 tot 20.00 uur.

Servicepunt Lemelerveld
(in Kulturhus De Mozaïek)
• Bezoekadres:
Kulturhus De Mozaïek,
Kroonplein 62
8151 AZ Lemelerveld
• Openingstijden
Woensdagmiddag (vrije
inloop):15.30
15.30 tot 17.30 uur.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 8 oktober 2020
- De Bese 1, het bouwen
van een stierenstal.
Ontvangen, d.d. 9 oktober 2020
- Schoolweg 2, het bouwen
van een bijgebouw.
- Peezeweg 1B, het bouwen van
een open berging en overkapping
aan een bestaande loods.
Ontvangen, d.d. 14 oktober 2020
- De Broekhuizen 4A, het tijdelijk
plaatsen van twee kleine windturbines.
- Hessenweg 115, het bouwen
van een berging.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 14 oktober 2020
- P.Buismanstraat 38, het
uitbreiden van de garage.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 7 oktober 2020
- Oosterhulst 29, het plaatsen
van zonnepanelen.
Ontvangen, d.d. 15 oktober 2020
- Grote Vos 1, het legaliseren
van een schutting.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is
buiten behandeling gelaten:
Ontvangen d.d. 28 juli 2020
- De Grift 25, het plaatsen van
magazijnstellingen en het
aanbrengen van gevelreclame.
Van de onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn
de beslistermijnen verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 13 oktober 2020
- Langsweg 45, het wijzigen van een
verleende omgevingsvergunning
(kenmerk: Z/20/616979 d.d.
20-05-2020) voor het plaatsen
van een kleine windmolen.
Verzonden, d.d. 14 oktober 2020
- Rosengaardeweg 23, kap 4 beuken.
Verzonden, d.d. 16 oktober 2020
- De Vesting 25, een wijziging op
een bestaande vergunning.
Onderstaande
omgevingsvergunningen, die
de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 12 oktober 2020
- Tolhuisweg 7, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
Verzonden, d.d. 14 oktober 2020
- Langsweg 45, het wijzigen van een
verleende omgevingsvergunning
(kenmerk: Z/20/616979 d.d.
20-05-2020) voor het plaatsen
van een kleine windmolen.
- Nieuwe uitleg 56, het plaatsen
van twee dakkapellen.

Verzonden, d.d. 15 oktober 2020
- Esschingstraat 64, het wijzigen van
een verleende omgevingsvergunning
(kenmerk: Z/19/612474 d.d. 09-042020) voor uitbreiding woonhuis.
- Ruitenborghstraat 25, het verbouwen
en renoveren van een woonhuis.
- Heinoseweg 35, het uitbreiden
van de recreatiewoning.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 15 oktober 2020
- Nieuwstraat 25 en 27, het wijzigen van
een verleende omgevingsvergunning
(kenmerk: Z/20/617168 d.d. 2905-2020) voor het bouwen van
een twee-onder-een-kapwoning.
- Weerdhuisweg 36, het plaatsen
van 21 zonnepanelen.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 12 oktober 2020
- Parklaan 14, het realiseren
van een kangoeroewoning.
Verzonden, d.d. 13 oktober 2020
- Meentjesweg ong., het plaatsen
van een inkoopstation ten
behoeve van windtribunes.
- Parklaan 1, het legaliseren
van een carport.
Verzonden, d.d. 14 oktober 2020
- Meeleweg 26, het wijzigen van de
verleende omgevingsvergunning
(Z/19/603552 d.d. 04-11-2019) voor
het veranderen van een bedrijfswoning
ten behoeve van tijdelijk verhuur aan
derden (tot uiterlijk 5 november 2025).
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd, de
aanvraag omgevingsvergunning die
buiten behandeling is gelaten en de
aanvragen omgevingsvergunningen
waarbij de beslistermijnen zijn verlengd
kan door belanghebbenden binnen
zes weken na de dag van verzending
van het besluit een bezwaarschrift
worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Tevens kan, onder voorwaarde dat
een bezwaarschrift wordt ingediend,
een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de Voorzieningenrechter,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Onderstaande
omgevingsvergunning, die de
uitgebreide procedure heeft gevolgd,
is verleend en ligt ter inzage:
DALFSEN
- Hoevenweg 10A, het veranderen
van de milieu-inrichting met obm.
Vanaf 21 oktober 2020 ligt de
verleende omgevingsvergunning,
die de uitgebreide procedure heeft
gevolgd, gedurende 6 weken op
afspraak ter inzage bij het loket van
de eenheid Publieksdienstverlening
in het gemeentehuis. Hiertegen kan
door belanghebbenden, die tijdig een
zienswijze hebben ingediend, of door
belanghebbenden die redelijkerwijs niet

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De gemeenteraad vergadert op maandag 26 oktober 2020 om 19:30 uur,
deze vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Doorwerkingsonderzoeken RKC grondbedrijf en samenwerking
2. Kadernota warmte
3. Wijziging onderzoeksverordening 2017
AKKOORD-/BESPREEKSTUKKEN (*)
4. Algehele wijziging APV
5. 2e bestuursrapportage 2020
BESPREEKSTUKKEN
6. Kadernota cultuur
7. Verkenning ﬁets- en looproute Welsummerweg
(*) onder voorbehoud van behandeling in de raadscommissie van 19 oktober 2020
Digitale vergadering en inzage stukken
Vanwege het coronavirus wordt deze vergadering gehouden in een digitale
omgeving. De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:
https://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergaderingen.
Spreekrecht burgers
Burgers kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen
die niet op de agenda staan en over agendapunt 3 omdat daar niet eerder
gelegenheid voor was. Vanwege het coronavirus kan dat uitsluitend schriftelijk
of digitaal.
Om gebruik te maken van het spreekrecht moeten burgers zich aanmelden via
grifﬁe@dalfsen.nl. Dit kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00
uur. Neem contact op met de grifﬁer voor mogelijkheden en ondersteuning.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande meldingen
van kleine evenementen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 12 oktober 2020
• Chr. Muziekvereniging
“Excelsior”, het organiseren van
een ‘drive through’ voor het afhalen
van bestelde oliebollen op het
Kerkplein op 21 november 2020.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 13 oktober 2020
• Bakkerij Van der Most,
in staat zijn geweest tijdig een zienswijze
in te dienen, binnen zes weken na de
dag van terinzagelegging van het besluit
rechtstreeks beroep worden ingesteld
bij de Rechtbank Overijssel, Sector
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000
GB Zwolle. Ook kan, onder voorwaarde
dat een beroepschrift wordt ingediend,
een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de Voorzieningenrechter,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor informatie, vragen of voor het
maken van een afspraak voor het
inzien van een aanvraag/melding/
omgevingsvergunning kunt u
contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529. Voorlopig is
het maken van een afspraak via https://
afspraken.dalfsen.nl nog niet mogelijk.

het organiseren van een
oliebolstraat 'drive through' op
het evenemententerrein aan de
Vilstersedijk van 28 december 2020
tot en met 31 december 2020.
Voor informatie, vragen of voor
het maken van een afspraak voor
het inzien van een aanvraag/
melding/vergunning kunt u
contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

Het gemeentemagazine
van Dalfsen
Het Gemeentemagazine van
Dalfsen wordt ook in 2021
uitgegeven door Akse Media.
Mocht u worden gebeld/
gemaild door een bedrijf over
verkoop van advertenties laat
u dan niet om de tuin leiden.
Akse Media is het enige
bedrijf dat hierover zaken
doet met bedrijven in de
gemeente Dalfsen.

2 oktober 2020
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Vier Takkendagen
winter 2020-2021

WET MILIEUBEHEER
Maatwerkvoorschriften
reguliere procedure

ebruik van mondkapjes
De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud
in de tuin. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren bij de
onderstaande locaties. Hiervan worden houtsnippers gemaakt
voor schone houtkachels.

Maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit milieubeheer,
reguliere voorbereidingsprocedure,
Handelsweg 21, Lemelerveld
(zaaknummer: Z2019-00000978).

gemeentehuis wilt inzien, vragen
wij u een afspraak te maken via
het telefoonnummer: 14 0529.
Desgewenst kunt u de documenten
digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt
u opvragen bij omgevingsloket@
odijsselland.nl onder vermelding
van zaaknummer Z2019-00000978.

Let geadviseerd
op! Voor snoei- en
De landelijke corona-veiligheids
wordt
een mondkapje
te dragen
in publieke binnenruimtes.
tuinafval moet u betalen.
regels zijn uiteraard van
Tegen dit besluit kunt u binnen zes
snoei- en tuinafval moet u
toepassing.
Burgemeester en wethouders van
rnaastVoor
zijn
mondkapjes
bijbetalen.
Bijvoorbeeld blad, gras,op bepaalde plaatsen verplicht.
Dalfsen hebben maatwerkvoorschriften weken, daags na verzenddatum,
klimop, ligustertwijgen, coniferen
en stobben. Bij de poort wordt
dit gecontroleerd. Het groenafval
mag ook in de gft-container.

en mondkapje?

Wanneer brengen?
• zaterdagochtend 31 oktober 2020
tussen 8.00 tot 12.00 uur
• zaterdagochtend 28 november 2020
tussen 8.00 tot 12.00 uur
• zaterdagochtend 30 januari 2021
tussen 8.00 tot 12.00 uur
• zaterdagochtend 27 februari 2021
tussen 8.00 tot 12.00 uur

Inleverlocaties
• Groenrecycling Rouveen bv
Uithofsweg 2, Nieuwleusen
• Groenrecycling Dalfsen bv
Koelmansstraat 73, Hoonhorst
• Roelofs Lemelerveld
Statumweg 4-A, Lemelerveld

in het kader van het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer
(het Activiteitenbesluit) opgelegd
voor Scania, die is gevestigd op het
perceel Handelsweg 21, Lemelerveld.
De maatwerkvoorschriften hebben
betrekking op het veilig kunnen werken
aan motorvoertuigen die zijn voorzien
van een CNG- of een LNG-installatie.

Zo gebruik je een mondkapje:

bezwaar maken. Het bezwaarschrift
kunt u richten aan het college van
burgemeester en wethouders,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Heeft
u een spoedeisend belang? Het
bezwaarschrift houdt de werking
van het besluit niet tegen.
U kunt naast het bezwaarschrift
een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzieningenrechter. Richt
uw verzoek aan de rechtbank
Overijssel, sector Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Dit kan ook digitaal ingediend
worden bij de rechtbank met het

beroepschriftformulier. U heeft
hier een DigiD voor nodig.
Melding 8.40
Melding in het kader van
de Wet Milieubeheer
Ter voldoening aan het bepaalde
in de artikel 8.41 van de Wet
milieubeheer maken burgemeester
en wethouders van Dalfsen bekend
dat zij de volgende melding hebben
ontvangen in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer:
DALFSEN
• Broeksweg 1,
het oprichten van een kleine
windturbine (Z2020-0011925)

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan.

Tegen een melding op grond
van artikel 1.10 of 1.10a van het
Activiteitenbesluit milieubeheer
kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken.

Nadere inlichtingen: 088 5525 1050.
Houd het zaaknummer bij de hand.

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes.

Meer informatie?
Als u vragen heeft, kunt u contact
opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Dalfsen,
telefoonnummer 140529 of via
e-mail gemeente@dalfsen.nl.

Verzonden op 9 oktober 2020.
Het besluit ligt ter inzage in
het gemeentehuis. Wanneer
u de documenten in het

RUIMTELIJKE ORDENING

Gewijzigde vaststelling
aangeraden
in:
12e herziening bestemmingsplan
Buitengebied gemeente
oals winkels,
Dalfsen, Schoolweg 2
bliotheken, bioscopen,
Doel van het bestemmingsplan
enzinestations.
Dit plan maakt het parkeren van

maximaal vier vrachtwagens en de
bouw van een schuur met een oppervlakte van 185 m2 mogelijk op het
perceel Schoolweg 2 in Oudleusen.

pjes zijnTergeschikt?
inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende
stukken van 21 oktober 2020 tot
en met 2 december 2020 voor
iedereen ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis in Dalfsen.

h mondkapje
lf een mondkapje te
heid.nl/mondkapjes
Reageren?

Beroep tegen het besluit instellen kan
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Dit
is gedurende bovengenoemde
termijn mogelijk voor:
- belanghebbenden die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest tijdig
een zienswijze in te dienen;
- belanghebbenden die
het niet eens zijn met de
aangebrachte wijzigingen.

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn.

In werking treden plan
(geldigheid)
Het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag
na die waarop de beroepstermijn
aﬂoopt. Als u dit niet wilt, vanwege
spoedeisend belang of omdat het
besluit onherstelbare gevolgen
heeft voor u, dan kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, dan wordt
de werking van plan uitgesteld
totdat op dat verzoek is beslist.

De CoronaMelder-app: voor iedereen beschikbaar

Voorkom
dat jeop.
onbewust een ander besmet
Houd het mondkapje zo
veel mogelijk

Raak het mondkapje zo min mogelijk aan.

Was mondkapjes van stof op 60 graden,
liefst na elk gebruik.

Kosten
Voor zowel de behandeling van
een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening is
grifﬁerecht verschuldigd.

Wegwerpmondkapje? Gooi deze weg bij
het restafval.

Meer informatie
U kunt het bestemmingsplan met
identiﬁcatienummer NL.IMRO.0148.
BgemDlfshz12-vs01 ook inzien
via www.ruimtelijkeplannen.nl. De
bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.

atie over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
Dalfsen, 20 oktober 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

Houd je altijd aan de basisregels:

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de
CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als je mogelijk
bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander
besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te
stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder
voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.
contactonderzoek. De app weet
Hoe werkt CoronaMelder?
niet wie of waar je bent. Ook geeft
De CoronaMelder-app stuurt je
Vermijd drukke
de app geen meldingen over
een melding als je langer dan 15
plekken.
actuele besmettingen in de buurt.
minuten dicht bij iemand
in de
Daarom is het belangrijk dat je je
buurt bent geweest, die later het
blijft houden aan de basisregels,
coronavirus blijkt te hebben. Dit
zoals 1,5 meter afstand houden
kan een bekende zijn, maar ook
en vaak je handen wassen.
een app-gebruiker bij wie je in de
Draag
een mondkapje in
buurt was en die je niet
kent. Als
Zo gebruik je CoronaMelder
je een melding hebt ontvangen,
publieke binnenruimtes.
1. Download de CoronaMelder-app.
lees je in de app welke
Als je een Android-telefoon hebt,
maatregelen je kan nemen en of
vind je de app in de Google Play
je je kan laten testen. Zo weet je
Store. Heb je een iPhone? Dan
na een melding dat je meer kans
vind je de app in de App Store.
hebt om besmet te zijn en kun
2. Installeer de app. Op het
je voorkomen dat je onbewust
scherm van je telefoon
een ander besmet. Want je kunt
lees je hoe dit moet.
het coronavirus al doorgeven,
3. Volg de stappen in de
voordat je je ziek voelt.
introductieschermen.
4. Zet in de instellingen van je
CoronaMelder is een aanvulling
Meer informatie:
telefoon bluetooth aan én laat
op het reguliere bron- en
rijksoverheid.nl/coronavirus
deze aan staan. Alleen dan kan
contactonderzoek van de GGD.
of bel 0800-1351
de app meten of je bij andere
Met de app kunnen ook mensen
telefoons met CoronaMelder
worden geïnformeerd die niet
in de buurt bent geweest.
naar voren komen uit het bron- en

5. Ontvang je een melding? Open
CoronaMelder en lees wat je kunt
doen en of je je moet laten testen.
6. Blijk je zelf corona te hebben?
Dan is het jouw eigen keuze of
je jouw besmetting – samen met
de GGD – wilt melden in de app.
Vind je het installeren van de app
lastig? Vraag dan een familielid of
bekende om te helpen. Ook veel
bibliotheken kunnen je helpen bij
het installeren. Of bel de Helpdesk
CoronaMelder op 0800-1280.
Daar kun je ook terecht met
technische vragen over de app.
Meer weten?
Op www.coronamelder.nl vind
je alles wat je wilt weten over
de app. Bijvoorbeeld dat het
downloaden van CoronaMelder
altijd vrijwillig is en dat de app
niet om je persoonsgegevens
vraagt. De app weet dus niet
je naam, niet je e-mailadres en
niet je telefoonnummer. Ook
werkt CoronaMelder niet met
locatiegegevens (GPS). De app
weet dus niet wie je bent of waar
je bent. Download jij CoronaMelder
ook om te voorkomen dat je
onbewust anderen besmet?
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Opruimen herfstblad
Veeg-/zuigwagen
Vanaf week 44 tot 48 komt de veeg-/
zuigwagen van de gemeente regelmatig bij u in de wijk om het herfstblad op te vegen. Onderstaand schema zal, onder voorbehoud, zoveel
mogelijk worden aangehouden. Het
kan voorkomen dat door de aangeboden hoeveelheid blad dit niet altijd op
dezelfde dag kan worden opgeruimd.
Wij vragen hiervoor uw begrip.
- Dalfsen:
iedere maandag en dinsdag
- Nieuwleusen:
iedere donderdag en vrijdag
(even weken noord- en oostkant
van de Burg. Backxlaan,
oneven weken Nieuwleusen-zuid)
- Lemelerveld:
woensdag in de even weken
- Hoonhorst:
woensdag in de oneven weken
- Oudleusen:
woensdag in de oneven weken
Heeft u vragen, dan kunt u contact
opnemen met een baliemedewerker
van het gemeentehuis,
telefoonnummer 14 0529.

Bladbakken
Ook dit jaar zullen de bladbakken
weer worden uitgezet op dezelfde
plekken als voorgaande jaren. Er
komt geen uitbreiding van het aantal
bakken. Als er bakken staan op
plekken waar de bomen het blad kwijt
zijn, dan worden ze verplaatst naar
andere plekken. In de bladbakken
mag alleen blad. Als er ander afval
in wordt aangetroffen, dan wordt
de bak de eerstvolgende lediging
weggehaald. Ook ‘eigen’ bakken,
door bewoners zelf neergezet,
worden niet door de gemeente
leeggehaald. De bladbakken
zullen vanaf de eerste week van
oktober weer worden uitgezet.
Gebruik groene container
Voor al het blad dat wij als gemeente
afvoeren, moeten wij stortkosten
betalen. Maar voor u geldt, dat u om
de twee weken de groene container
kunt aanbieden, die wordt dan
gratis geledigd. Als u de container
niet vol heeft en u zit met overtollig
herfstblad, dan kunt u dit beter in
de groene container doen en op de
ophaaldagen aan de weg zetten.

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLANNEN
(ARTIKEL 1.3.1 BRO):
7e Verzamelplan Buitengebied
en 13e herziening
bestemmingsplan Buitengebied,
tankstation Hessenweg
Doel besluit
Aankondigen dat voor diverse
locaties in het buitengebied een
bestemmingsplan wordt voorbereid.
Naam en locaties
1. In het jaarlijkse 'Verzamelplan
Buitengebied' bundelt de gemeente
verschillende ontwikkelingen
in het buitengebied tot één
nieuw bestemmingsplan. In
dit bestemmingsplan 7e
verzamelplan Buitengebied staan
de volgende ontwikkelingen:
a. Markeweg 14: toepassen Sloop voor
Kansen waarbij een extra woning
op het perceel wordt toegestaan.
b. Welsummerweg 26: toepassen
Sloop voor Kansen, waarbij
twee extra woningen op het
perceel worden toegestaan.
c. De Brandt 1 (en 3): wijzigen
van de agrarische bestemming
naar wonen en het toepassen
van Sloop voor kansen voor een
extra woning op het perceel.
d. Ganzepanweg 4/4A: wijzigen
van de agrarische bestemming
naar wonen en het toepassen
van Sloop voor kansen voor een
extra woning op het perceel.
e. Hoevenweg 15B: toepassen
Sloop voor Kansen waarbij
een extra woning op het
perceel wordt toegestaan.

f. Vossersteeg 12B: toepassen
van Sloop voor kansen voor het
realiseren van een compensatiewoning op dit perceel.
g. Vossersteeg 89 - 91: wijzigen van
de bedrijfsbestemming in een
woonbestemming, het splitsen
van de huidige karakteristieke
bedrijfswoning en het toepassen
van Sloop voor kansen voor drie
extra woningen op het perceel.
h. Den Hulst 7: het wijzigen van de
agrarische bestemming naar wonen
en de bouw van een nieuwe schuur
voor opslag en Bed en Breakfast.
i. Peezeweg 15/17: het wijzigen
van de recreatieve bestemming
in wonen en het toepassen van
Sloop voor kansen voor een
extra woning op het perceel.
j. Molenhoekweg 8/8A: het toepassen
van VAB voor een vergader-/
workshoplocatie met ondergeschikte
recreatieve activiteiten en Sloop
voor kansen voor het realiseren
van extra oppervlakte aan
bijgebouwen voor privédoeleinden.
k. Oosterhulst 43/45: planologisch
splitsen van een karakteristieke
boerderij en het wijzigen van de
agrarische bestemming in wonen.
l. Zwartjeslandweg 2: wijzigen van
de agrarische bestemming in
wonen en hergebruik schuren
voor de stalling van caravans.
m.Zwarteweg 7: het wijzigen van
de bestemming van de tweede
bedrijfswoning naar wonen.
2. Verder wordt een bestemmingsplan
voorbereid voor de bouw van een

nieuw tankstation aan het nieuwe
deel van de N340, ter hoogte van
het perceel Hessenweg 25.
Overige aanpassingen
Het verzamelplan wordt ook gebruikt
om een aantal onherroepelijke projecten die zijn vergund met een projectafwijkingsbesluit (artikel 2.12, lid 1, onder
a sub 3 Wabo) in het bestemmingsplan
op te nemen. Verder worden een aantal
ambtshalve wijzigingen verwerkt.
Ter inzage
Er liggen op dit moment geen
stukken ter inzage.
Reageren?
Tegen deze vooraankondiging
kunnen geen zienswijzen worden
ingediend. Het is niet mogelijk voor
onafhankelijke instanties om advies
uit te brengen over ons voornemen.
Hoe verder
Als straks het ontwerpbestemmingsplan “7e Verzamelplan Buitengebied
gemeente Dalfsen” en het voorontwerp
“13e herziening bestemmingsplan
Buitengebied gemeente Dalfsen,
tankstation Hessenweg” ter inzage
liggen, kunt u zienswijzen dan wel
een inspraakreactie indienen. Dit
maken we bekend in KernPUNTEN,
de gemeentelijke informatiepagina in
de Marskramer en/of de Staatscourant
en op onze website, www.dalfsen.nl.
Dalfsen, 20 oktober 2020
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen

