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Hoofdstuk 1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor deze ontwikkeling en de ligging en begrenzing van 
het gebied aangegeven. Verder wordt een opsomming van het geldende bestemmingsplan 
gegeven, die met het nieuwe verzamelbestemmingsplan binnen het plangebied komt te 
vervallen.  

1.1  Beschrijving van de ontwikkeling 

Aan de Nieuwstraat 17d bevindt zich de Algemene Bijzondere Begraafplaats Lemelerveld. De 
vereniging heeft aangegeven om, met het oog op de toekomst, uit te willen breiden. Zij willen 
een stuk grond grenzend aan de huidige begraafplaats kopen van de gemeente Dalfsen. 
Deze grond wordt op dit moment gebruikt door de Paardensportvereniging Lemelerveld en 
heeft een ‘Sport’ bestemming. De begraafplaatsvereniging heeft een overeenkomst gesloten 
met de Paardensportvereniging en de gronden zullen na het onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan overgedragen worden. 

In het verleden heeft de Paardensportvereniging het bestemmingsplan heeft laten wijzigen 
om de mogelijkheid te krijgen een rijhal te bouwen en binnen de uitbreiding van de 
begraafplaats ligt het bouwvlak. 

Omdat het plan niet past in het Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, is 
een aanpassing van de bestemming Sport nodig.  

Kaart 1.   Ligging van het perceel Nieuwstraat 17d met uitbreiding rood omlijnd 

 

bron: Giskit viewer 2018, gemeente Dalfsen 

1.2  Geldende bestemming 

Het perceel ligt in het Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016 en heeft hierin 
de bestemming Sport. 
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Kaart 2.  Huidige bestemming 

 

bron: Giskit viewer 2018,  gemeente Dalfsen 
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Hoofdstuk 2  Beleid 

2.1  Rijksbeleid 

2.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Het initiatief sluit aan bij de doelstellingen van de SVIR omdat door lokale ontwikkeling de 
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeterd wordt. De ruimtelijke kwaliteit verbetert.. Er 
zijn geen nadelige gevolgen voor de omgeving, de economie of de samenleving. Het initiatief 
is niet in strijd met de nationale belangen van de SVIR.  

 

2.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 De Ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing bij een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Beoordeeld moet dan worden of er behoefte is aan de ontwikkeling. De 
laddertoets hoeft slechts uitgevoerd te worden voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Van dat 
laatste is bij deze ontwikkeling geen sprake zodat een laddertoets niet noodzakelijk is.  

 

2.2.2.2 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 Nieuwstraat 17d geldt de gebiedsspecifieke beleidskeuze 
‘Drinkwater-/grondwaterbeschermingsgebieden’ 

Drinkwater is van levensbelang. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van 
het grondwater dat hiervoor wordt gebruikt en wil elk risico op verontreiniging voorkomen. Dit 
betekent dat we in Overijssel de gebieden waar (oever-)grondwater voor drinkwater aan de 
bodem wordt onttrokken en de gebieden die daarvoor gereserveerd zijn, beschermen. Ook 
beschermen we de gebieden rondom de drinkwaterwinningen (een waterwinning trekt 
grondwater aan uit een groter gebied) en gebieden waar grondwater onttrokken wordt voor de 
levensmiddelenindustrie. Het ruimtelijk beleid richt zich in deze gebieden onder meer op het 
weren van strijdige functies (functies met risico op grondwaterverontreiniging). Voor het 
perceel Nieuwstraat 17d gaat het om de gebieden: ‘Boringsvrije zone Sallands Diep'. 

Boringsvrije zone Sallands Diep 
In een boringsvrije zone bevinden zich beschermende bodemlagen tussen het maaiveld en 
het watervoerende pakket waaraan het grondwater wordt onttrokken. 

Onder Salland ligt een zoetwater voorraad die goed is beschermd door een aaneengesloten 
dikke kleilaag. Voor dit watervoerende (diepe) pakket onder Salland geldt al sinds 1991 dat 
we onttrekkingen alleen toestaan voor de openbare drinkwatervoorziening en voor 
hoogwaardig industrieel gebruik waarop de Warenwet van toepassing is. Daarbij moet 
worden aangetoond dat een onttrekking aan het ondiepe pakket of een andere locatie geen 
goed alternatief is. 
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In 2006 is bij de herziening van het grondwaterbeschermingsbeleid voor dit gebied ook een 
milieuzonering vastgesteld in de vorm van een boringsvrije zone. Doel hiervan is om naast de 
beleidsmatige bescherming ook de fysieke bescherming in de vorm van de aaneengesloten 
dichte kleilagen in de ondergrond in stand te houden. Dit betekent dat mechanische 
bodemingrepen die de beschermende functie teniet zouden kunnen doen, niet zijn 
toegestaan. Ook geldt hier een absoluut verbod om bodemenergiesystemen te installeren die 
de ondoordringbare kleilaag doorboren en een verbod om koelwater, afvalwater en overige 
(verontreinigde) vloeistoffen te lozen. Het belang van het water is kader stellend. 

Het diepe pakket van Salland bevat water van een uitstekende kwaliteit. Als we teveel water 
aan dit pakket onttrekken, gaat de zoet-zoutgrens in de ondergrond omhoog. Met het behoud 
van de beschermde bodemlagen en het verbod om schadelijke stoffen te lozen, wordt 
verontreiniging van de dieper grondwaterlagen voorkomen. Bodemenergiesystemen zijn niet 
toegestaan vanwege de (mogelijke) risico’s van opwarming of verontreiniging van het 
grondwater. Met deze maatregelen wil de provincie Overijssel de kwaliteit van het grondwater 
van het diepe pakket van Salland veilig stellen 

2.2.3  Toetsing ontwikkelingsperspectief 

In de visie op de ruimte in Overijssel worden zes ontwikkelingsperspectieven onderscheiden: 
drie voor de Groene Omgeving en drie voor de Stedelijke Omgeving. 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. 

 

2.2.4 Ontwikkelingsperspectieven voor de Stedelijke Omgeving 

Met Stedelijke Omgeving bedoelen we de stedelijke netwerken, steden, dorpen en 
hoofdinfrastructuur. De Stedelijke Omgeving en de Groene Omgeving versterken elkaar: door 
de verscheidenheid in aanbod dragen stad en land samen bij aan het creëren van een 
aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven. 

We zien de drie stedelijke netwerken (Twente (Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en 
Borne), Zwolle-Kampen en Deventer-Stedendriehoek) als de motor van de Overijsselse 
economie en cultuur. Binnen de stedelijke netwerken vervullen de vijf grote steden 
(Enschede, Zwolle, Deventer, Hengelo en Almelo) een centrumfunctie die van 
(boven)regionale betekenis is. Hier is de werkgelegenheid geconcentreerd en vind je de 
‘massa’ en het creatieve en innovatieve klimaat dat zo belangrijk is voor de 
concurrentiepositie van Overijssel. De overige steden en dorpen completeren het spectrum 
aan woon- en werkmilieus met elk hun eigen plaatsgebonden karakteristiek en identiteit. 

2.2.5 Hoofdlijnen van beleid 
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In de Stedelijke Omgeving staat de volgende uitdaging centraal: het optimaal in verbinding 
laten zijn van de stedelijke netwerken met de andere stedelijke netwerken (connectiviteit) en 
zorgen dat de stedelijke netwerken (en de steden daarbinnen) elkaar onderling versterken en 
aanvullen (complementariteit). Daarnaast gaat het in de Stedelijke Omgeving wat ons betreft 
vooral om: het behouden/vergroten van de kwaliteit van woonomgevingen en werklocaties, 
het bereikbaar houden van de grote steden en streekcentra, ontwikkelingsmogelijkheden voor 
kennisintensieve maakindustrie, mkb, logistiek, topsectoren, start-ups en zzp'ers, het 
behouden en versterken van cultureel erfgoed als drager van identiteit, het versterken van de 
natuur in de stad en het bevorderen van energie-efficiency en opwekking van hernieuwbare 
energie. Het waterbeheer wordt in de Stedelijk Omgeving afgestemd op de functie wonen en 
werken. 

Aanpassing aan de klimaatverandering is bij dit alles een belangrijke overkoepelende opgave. 
Dat geldt overigens voor alle kwaliteitsambities die we voor de rode draden duurzaamheid, 
ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit hebben benoemd. Het accent kan daarbij wel 
verschillen. 

Voor de Stedelijke Omgeving gelden de volgende ruimtelijke kwaliteitsambities: 

 brede waaier aan woon-, werk- en mixmilieus; elk buurtschap, dorp en stad zijn eigen 
kleur  

 het contrast tussen luwe en dynamische gebieden versterke 

 zichtbaar en beleefbaar mooi landschap 

 sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel 

 continu en beleefbaar watersysteem 

2.2.6 Binnensteden buiten de stedelijke netwerken en (historische) dorpskernen 

De binnensteden en dorpskernen leggen de basis voor de identiteit van de steden en dorpen. 
Behoud en gebruik van het aanwezige historisch erfgoed draagt bij aan versterking van de 
identiteit en de toeristische aantrekkingskracht. In dorpskernen en binnensteden buiten de 
stedelijke netwerken is ruimte voor een multifunctioneel milieu gebaseerd op voorzieningen 
(winkels, cultuur etcetera). We sturen op concentratie van detailhandel in 
kernwinkelgebieden.  

2.2.7 Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken 

De steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen altijd bouwen voor de lokale 
behoefte aan wonen, werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid, mits 
onderbouwd en regionaal afgestemd. Herstructurering en transformatie van de woon-, werk-, 
voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en aantrekkelijk houden en de diversiteit 
aan milieus versterken. Herstructurering en transformatie bieden kansen om te anticiperen op 
klimaatverandering (bijvoorbeeld door ruimte voor groen, natuur en water te reserveren). Van 
belang is de stedelijke ontwikkeling altijd af te stemmen op de kenmerken van het 
watersysteem, bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden bij bouw- en evacuatieplannen rekening 
houden met risico’s op overstroming of wateroverlast. Herstructurering en transformatie 
kunnen ook bijdragen aan de energietransitie (door het nemen van energie-efficiënte 
maatregelen en/of het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld het aanwezige 
dakoppervlak te benutten). 

2.2.8 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

De voorliggende ontwikkeling betreft slechts een uitbreiding van een begraafplaats. Er vindt 
geen uitbreiding van bebouwing plaats. De ruimtelijke ontwikkeling in dit bestemmingsplan, is 
in overeenstemming met het provinciaal beleid uit de Omgevingsvisie en -verordening 
Overijssel. 

2.3  Gemeentelijk beleid 
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2.3.1  Structuurvisie kernen Dalfsen 

Voor de kernen binnen de gemeente Dalfsen stelde de gemeenteraad op 27 september 2010 
de Structuurvisie kernen Dalfsen vast. De structuurvisie spreekt zich uit over de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente en meer specifiek de kernen.  

Het perceel Nieuwstraat 17d ligt in de Structuurvisie kernen Dalfsen in het begraafplaats. Zie 
kaart 7 voor een uitsnede uit de Structuurvisie kernen Dalfsen. 

Kaart 7. Nieuwstraat 17d 

 

 

Lemelerveld is een jong dorp en ontstaan op het kruispunt van het Overijssels kanaal en de 
weg van Deventer naar Hoogeveen (nu de N348). Lemelerveld is genoemd naar het veld bij 
het dorp Lemele. Het dorp Lemele heeft zijn naam te danken aan de Lemelerberg, waar leem 
werd afgegraven. Lemelerveld is gelegen in een gebied bestaande uit de heideontginningen, 
essen en kampenlandschappen. Zeker in het zuiden sluit het aan bij de 
dekzandlandschappen van Salland. Meer in noordelijke richting, richting Hoonhorst en 
Dalfsen, neemt de invloed van de rivier toe. Dat betekent (relatief) meer reliëf en landbouw op 
de hogere delen. Het landschap rondom Lemelerveld heeft een afwisselend groot en 
kleinschalig karakter. Het gebied Dalmsholte/Lemelerveld is een tamelijk grootschalig 
agrarisch ontginningsgebied en wordt gekenmerkt door een grote mate van openheid. De 
westelijke en zuidelijke randen van de kern zijn omgeven door enkele ruime groensingels en 
houtwallen.  

Binnen het deelgebied begraafplaats heeft de gemeente geen specifieke 
ontwikkelingsrichting of toekomstvisie opgesteld. 
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3.1  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; 

 Molenbiotoop (alleen in Dalfsen en Hoonhorst) 

 Geluid; 

 Luchtkwaliteit; 

 Verkeerssituatie; 

 Water. 

3.1.1  Archeologie 

Volgens deze beleidskaart heeft het perceel Nieuwstraat 17d in het gebied gekenmerkt door 
Waarde archeologie 6. 

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning, voor bouwwerken groter dan 5000 m2 en 
dieper dan 0,5 m - maaiveld, moet een rapport overlegd worden waarin de aanwezigheid van 
archeologische waarden van de gronden die volgens de aanvraag verstoord zullen worden, 
naar oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.  

Omdat de grond reeds geroerd is, is een archeologisch rapport niet nodig. 

Kaart 10. Nieuwstraat 17d  

 

Figuur: relevant gedeelte archeologische beleidskaart gemeente Dalfsen 

3.1.2  Bodemkwaliteit 

Volgens de bodemkwaliteitskaart en het historisch onderzoek blijkt dat op en direct rondom 
de locatie geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. De bodemkwaliteit is 
naar verwachting geschikt voor de nieuwe functie en gebruik. 

3.1.3  Duurzaamheid 
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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.  

Door mee te werken aan de uitbreiding van de begraafplaats, wordt bijgedragen aan een 
duurzame toekomst van deze begraafplaats. 

3.1.4  Ecologie 

3.1.4.1 Natura 2000 gebieden 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een Beschermd 
natuurmonument. 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. 

3.1.4.2 Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) 

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. 

3.1.4.3 De Wet natuurbescherming 

Door Jansen&Jansen Groenadviesbureau is op 18 april 2018 een QuickScan flora en fauna 
uitgevoerd (zie bijlage). Op basis van de QuickScan kan geconcludeerd worden dat 
overtreding van de Wet natuurbescherming redelijkerwijs uitgesloten kan worden. De 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd confom de projectplanning. Wel dient er rekening 
gehouden te worden met de mogelijke aanwezigheid van nesten van algemene vogelsoorten 
in de beukenhaag. (Actieve) nesten van vogels zijn altijd beschermd door de Wet 
natuurbescherming. Om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen wordt 
aangeraden om de werkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen. Als het toch 
noodzakelijk is om te werken tijdens het broedseizoen, dan dient daags voor aanvang van de 
werkzaamheden het werkgebied te worden  gecontroleerd op de aanwezigheid van actieve 
nesten. 

3.1.5  Externe veiligheid  

De ontwikkeling is getoetst aan het Externe Veiligheidsbeleid zoals aangegeven in het 
verzamelplan. 

Risicozonering rondom de Nieuwstraat 17d is hieronder aangegeven. 

Kaart 11. Uitsnede risicokaart 
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Uitsnede gemeentelijke risicokaart Giskit viewer 2018 gem Dalfsen 

3.1.5.1  Toetsing Risicobronnen 

Toets aan risicokaart 

Het plangebied ligt in het gele gebied. Dit betekent dat externe veiligheid een rol speelt. 

Risicobronnen 

Er liggen 2 aardgastransportleidingen in de buurt. Het gaat over de A-522 en de A-511. Deze 
zijn 42 en 48 inch en een druk van 66,2 bar.  

Plaatsgebonden risico (PR): 

Langs deze leidingen liggen geen plaatsgebonden risicocontouren.  

Groepsrisico (GR): 

Wel geldt voor deze leidingen een invloedgebied van resp. 490 en 540 meter. Deze 
ontwikkeling ligt buiten deze invloedgebieden. 

De gemeente Dalfsen hanteert in overleg met de Veiligheidsregio een advieszone rondom 
deze aardgastransportleidingen van 800 meter. Daarbinnen ligt de ontwikkeling. 

De ontwikkeling  

De ontwikkeling betreft de uitbreiding van de begraafplaats. Alleen gedurende korte periodes 
zullen extra mensen aanwezig zijn als hun dierbare begraven wordt. Daarbuiten neemt de 
personendichtheid door de ontwikkeling niet toe. Een berekening is ons inziens volgens 
artikel 12 van het besluit externe veiligheid buisleidingen niet aan de orde. 

 

Verantwoording Groepsrisico 

Door de ontwikkeling neemt het groepsrisico niet toe. Een verdere verantwoording is  
daardoor niet aan de orde. 

3.1.6  Milieuzonering 

Het voornemen om de begraafplaats uit te breiden, heeft geen invloed op omliggende 
functies.  

3.1.6  Geluid 

De Wet geluidhinder heeft als doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op 
basis van deze wet moet bij ruimtelijke ontwikkelingen aandacht worden besteed aan het 
aspect geluid.  
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Het perceel Nieuwstraat 17d ligt parallel aan de N348. Omdat dit bestemmingsplan slechts de 
uitbreiding van een begraafplaats betreft en geen nieuwe verblijfsobjecten mogelijk maakt, is 
een akoestisch onderzoek niet nodig. 

Het bestemmingsplan ondervindt geen belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder. 

3.1.7  Luchtkwaliteit 

Het bestemmingsplan bevat slechts de uitbreiding van een begraafplaats. Geconcludeerd kan 
worden dat door de ontwikkeling, die in het onderhavige bestemmingsplan mogelijk wordt 
gemaakt, de luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal verslechteren. Aan het bepaalde 
omtrent luchtkwaliteit wordt dan ook voldaan.  

3.1.8  Verkeerssituatie 

Hierbij wordt gekeken naar de ontsluiting van de percelen en het parkeren van bewoners en 
bezoekers. Met deze ontwikkeling zal de verkeerssituatie niet wijzigen.  

3.1.9  Water 

3.1.9.1  Watertoets 

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. 

3.1.9.2  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 Waterbeheerplan 2016 – 2021 van het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta, het gemeentelijk rioleringsplan en het Waterplan van de gemeente 
Dalfsen. 

3.1.9.3  Invloed op de waterhuishouding 

Binnen het bestemmingsplan worden geen wooneenheden gerealiseerd. Er vindt geen 
toename van het verharde oppervlak plaats. Het plangebied bevindt zich niet binnen een 
beekdal, primair watergebied of een stedelijk watercorridor.  

 

Het plangebied of een gedeelte daarvan ligt in een grondwaterbeschermingsgebied of 

intrekgebied van een drinkwaterwinning. In deze gebieden is het beleid gericht op het 

verminderen van de risico's op verontreiniging van het grondwater. Drinkwatervriendelijke 

functies worden gestimuleerd en voor de overige functies wordt een restrictief beleid gevoerd. 

Het provinciale grondwaterbeschermingsbeleid voor de drinkwaterwinning is verwoord in de 

Omgevingsvisie Overijssel 2017. De regels omtrent grondwaterbescherming zijn verwerkt in 

de Omgevingsverordening Overijssel 2017. Voor meer informatie kan worden gekeken op de 

internetsite van de provincie Overijssel: 

http://www.overijssel.nl/thema's/water/watergebruik-0/item-125728/ 

 

 

In de onderstaande tabel is kort de relevantie van de waterhuishoudkundige aspecten 
aangegeven.  

Waterhuishoudkundig 
aspect 

Relevanti
e 

Toelichting 

Riolering en 
afvalwaterketen 

Nee  

http://www.overijssel.nl/thema's/water/watergebruik-0/item-125728/
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Wateroverlast 
(oppervlaktewater) 

N.v.t. Hemelwater van verhard oppervlak moet ter 
plaatse van het plangebied vast worden 
gehouden en/ of geborgen worden.  

Grondwateroverlast N.v.t. Er is geen sprake van grondwateroverlast 

Grondwaterkwaliteit N.v.t.  

Verdroging Nee Er is geen bedreiging voor karakteristieke 
grondwaterafhankelijke ecologische, 
cultuurhistorische of archeologische waarden. 

Inrichting/beheer en 
onderhoud 

N.v.t. De locatie bevindt zich buiten een 
beschermingszone 

 

3.1.9.4  Voorkeursbeleid hemel- en afvalwater 

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.  

3.1.9.5  Watertoetsproces 

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is geïnformeerd over het plan met het invullen van 
de digitale watertoets. Het watertoetsresultaat betreft de ‘korte procedure’. De bestemming en 
de grootte van het plan hebben geen negatieve invloed op de waterhuishouding en het 
waterschap geeft een positief wateradvies. 

3.1.9.6  Overstromingsrisicoparagraaf 

Er is geen sprake van overstromingsrisico's. Het plangebied ligt volgens de viewer van de 
provincie Overijssel niet binnen overstroombaar gebied.  
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Hoofdstuk 4  Planbeschrijving 

4.1  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 bestemming. 

4.2  Beschrijving gewenste situatie 

Na herziening van het bestemmingsplan is op het perceel achter de Nieuwstraat 17d de 
bestemming ‘Sport’ omgezet in ‘Maatschappelijk – Begraafplaats’.  Daarnaast is het 
bouwvlak voor het bouwen van een rijhal ter plaatse van de bestemming ‘Sport’ verwijdert.   

De woonbestemming wordt aangepast aan het erfinrichtingsplan van 11 mei 2018 d.d. (zie 
bijlage 2 van de ruimtelijke onderbouwing). 
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Hoofdstuk 5  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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INLEIDING1
1.1 AANLEIDING
Jansen & Jansen Groenadviesbureau is door een opdrachtgever gevraagd om een quickscan 
flora en fauna uit te voeren ten behoeve van de uitbreiding van de begraafplaats gelegen 
aan de Nieuwstraat 19 in Lemelerveld. Met deze quickscan wordt een inschatting van de 
effecten van de voorgenomen ontwikkeling gemaakt op door de Wet natuurbescherming 
beschermde flora en fauna. De quickscan levert hiernaast adviezen op die betrekking hebben 
op de te volgen procedures en handelingen.

1.2 DOEL
In deze quickscan worden de volgende vragen beantwoord:
• Welke, door de Wet natuurbescherming beschermde flora en fauna komen (potentieel) voor

in het plangebied(H4)?
• Welke negatieve effecten kunnen de (potentieel) aanwezige flora en fauna ondervinden van

de voorgenomen ingreep(H4)?
• Wordt met het uitvoeren van de voorgenomen ingreep de Wet natuurbescherming overtre-

den(H6)?
• Welke vervolgstappen zijn noodzakelijk om projectvertraging te minimaliseren en om over-

treding van de Wet natuurbescherming te voorkomen(H7)?

1.3 PLANGEBIED 
Het plangebied is gelegen aan de Nieuwstraat net buiten de bebouwde kom van Lemelerveld. 
Ter hoogte van het plangebied wordt de doorgaande weg aan één zijde begeleid door een 
lint van vrijstaande woningen met ruime tuinen. De begraafplaats zelf wordt in het noorden 
begrenst door de velden van Tennisvereniging Lemelerveld, in het zuiden door weilanden en 
een woonboerderij en in het oosten door een bos. Het plangebied (het deel dat omgevormd zal 
worden tot begraafplaats) bestaat uit een paardrijbak, een beukenhaag, drie/vier eiken > 30 cm, 
een droge greppel en een eenvoudig afdak. Zie bijlage 1 voor een kaart van het plangebied en 
bijlage 2 voor een foto overzicht van het plangebied.

Binnen het plangebied zijn de volgende ecotopen aanwezig:
• Matig voedselrijk grasland;
• Bomen > 30 cm;
• Beukenhaag;
• Droge, ondiepe greppel.
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WERKWIJZE2
Het onderzoek is op de volgende wijze uitgevoerd:

[1]

Op 18 april 2018 is het plangebied door S. Jansen bezocht. In het plangebied zijn ruimtelijke 
structuren en ecotopen geïnventariseerd. Er is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld 
met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten. Hiervoor is gezocht naar 
onder meer zicht- en geluidswaarnemingen, uitwerpselen, nesten, krabsporen en pootafdrukken 
etc. Tijdens het onderzoek is van de volgende hulpmiddelen gebruik gemaakt:
• verrekijker;
• camera;
• zaklamp;
• endoscoopcamera.
 
[2]

Vervolgens is een literatuurstudie uitgevoerd. De literatuurstudie richt zich op bekende (versprei-
dings) gegevens die relevant zijn voor het voorkomen van beschermde flora- en fauna op de 
locatie (Wet natuurbescherming). De gegevens over voorkomen van beschermde flora- en fauna 
zijn te vinden in onder meer soortgroepen atlassen en internet. Ook zijn de gegevens van de 
Nationale Databank Flora en Fauna geraadpleegd. 

[3]

Aan de hand van de gegevens uit de literatuurstudie en het veldbezoek kan een inschatting 
gemaakt worden welke beschermde flora en fauna in het plangebied of in de nabijheid van het 
plangebied aanwezig zijn. Vervolgens kan met deze gegevens een inschatting worden gemaakt 
wat de invloed van de voorgenomen ingreep is op de gevonden natuurwaarden.

[4]

Uiteindelijk wordt getoetst of de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden 
overtreden. Aanvullend worden een aantal bondige adviezen gegeven die betrekking hebben 
op de te volgen procedures en handelingen. Bijvoorbeeld over het uitvoeren van een aanvullend 
onderzoek of het aanvragen van een ontheffing.
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3 WETTELIJK KADER

In dit hoofdstuk wordt kort de Wet natuurbescherming beschreven en de toepassing op de be-

scherming van soorten. 

3.1 WET NATUURBESCHERMING
Doelstelling van de Wet natuurbescherming in het kader van soortbescherming is het bescher-
men en ontwikkelen van natuur, mede vanwege de intrinsieke waarden, en het behouden en 
herstellen van biologische diversiteit. Het uitgangspunt van de wet is ‘nee, tenzij’. Dit betekent 
dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van 
het verbod op schadelijke handelingen (‘nee’) kan onder voorwaarden (‘tenzij’) worden afgewe-
ken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan valt onder de bevoegdheid van de 
provincie. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens 
van onvervangbare waarde zijn: de erkenning van de intrinsieke waarde van het in het wild le-
vende dier. Deze erkenning is terug te vinden in de zorgplicht.

3.1.1 Zorgplicht

Voor alle flora en fauna die in het wild voorkomen geldt een algemene zorgplicht. Deze zorg-
plicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen met betrekking tot in het wild 
levende flora en fauna en het leefgebied van deze flora en fauna. Voor de uitvoer van hande-
lingen (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen) betekent dit dat voorafgaand aan de uitvoer er 
inzicht moet zijn in de aanwezige flora en fauna en wat het effect van de handelingen is op de 
aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna moeten in alle 
gevallen tot het minimale worden beperkt, ook als er een vrijstelling is voor bepaalde soorten, of 
als een ontheffing is verleend.

3.1.2 Beschermingsregimes 

De Wet natuurbescherming kent verschillende beschermingsregimes. Er is een apart bescher-
mingsregime voor soorten die vallen onder de Vogelrichtlijn,
een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van 
Bonn en het Verdrag van Bern. Daarnaast is er een apart beschermingsregime voor soorten die 
vanuit een nationaal belang beschermd worden. Elk beschermingsregime kent zijn eigen ver-
bodsbepalingen en vereisten aan ontheffingen of vrijstellingen. De verschillende beschermings-
regimes zijn in de Wet natuurbescherming vertaald naar de volgende categorieën:
1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder het bescher-

mingsregime van de Europese Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1);
2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Ver-

drag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke versprei-
dingsgebied zich in Nederland bevindt (paragraaf 3.2);

3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal belang bescherming behoeven 
(paragraaf 3.3).
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Tabel met een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime. 

3.1.3 Ontheffingen en vrijstellingen 

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming mid-
dels een ontheffing of vrijstelling te ontwijken. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing 
of vrijstelling moet aan drie eisen/criteria worden voldaan:
• Er is geen andere bevredigende oplossing voorhanden om overtreding van een verbodsarti-

kel te voorkomen;
• De handelingen worden uitgevoerd in het kader van een wettelijk belang. Voorbeelden van 

dergelijke belangen zijn ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en volksgezondheid;
• De handelingen als geheel mogen geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhou-

ding van een soort.

Categorie 1 (§ 3.1) Categorie 2 (§ 3.2) Categorie 3 (§ 3.3)

Art 3.1 lid 1
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen

Art 3.5 lid 1
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied op-
zettelijk te doden of te vangen

Art 3.10 lid 1a
Het is verboden soorten opzettelijk te
doden of te vangen

Art 3.1 lid 2
Het is verboden opzettelijk nesten,
rustplaatsen en eieren van vogels te
vernielen of te beschadigen, of nes-
ten van vogels weg te nemen

Art 3.5 lid 4
Het is verboden de voortplantings-
plaatsen of rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen

Art 3.10 lid 1b
Het is verboden de vaste voortplan-
tingsplaatsen of rustplaatsen van 
dieren opzettelijk te beschadigen
of te vernielen

Art 3.1 lid 3
Het is verboden eieren te rapen en
deze onder zich te hebben

Art. 3.5 lid 3
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of 
te rapen

Art 3.1 lid 4 en lid 5
Het is verboden vogels opzettelijk te
storen, tenzij de storing niet van
wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffen-
de vogelsoort

Art 3.5 lid 2
Het is verboden dieren opzettelijk te
verstoren

Art 3.5 lid 5
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te verzame-
len, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen

Art 3.10 lid 1c
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te verzame-
len, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen
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4 RESULTATEN

4.1 SOORTBESCHERMING
4.1.1 Flora

In het plangebied zijn geen beschermde flora of resten hiervan aangetroffen. Het plangebied 
bestaat uit een stuk intensief gemaaid, matig voedselrijk grasland, een droge greppel en een 
eenvoudige overkapping; geen geschikt biotoop voor beschermde flora. De aanwezigheid van 
beschermde flora kan dan ook redelijkerwijs worden uitgesloten. 

4.1.2 Amfibieën,  vissen en reptielen 

Tijdens het veldonderzoek zijn er geen amfibieën, vissen of reptielen aangetroffen in het plan-
gebied. Het plangebied bestaat uit een stuk intensief gemaaid, matig voedselrijk grasland, een 
droge greppel en een eenvoudige overkapping; geen geschikt biotoop voor amfibieën, vissen of 
reptielen. De aanwezigheid van (beschermde) amfibieën, vissen en reptielen kan dan ook rede-
lijkerwijs worden uitgesloten.  

4.1.3 Vogels

Tijdens het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van (sporen van) 
vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Sporen die duiden op de aanwezigheid van 
jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vogels werden niet aangetroffen. Het voorkomen van 
jaarrond beschermde verblijfplaatsen kan op basis van de waarnemingen tijdens het veldonder-
zoek en de geschiktheid van het plangebied redelijkerwijs worden uitgesloten.

Wel is het aannemelijk dat algemene broedvogels nestelen in de beukenhaag binnen het plange-
bied en in de uitgegroeide coniferenhaag die het plangebied aan de zuidzijde begrenst.

4.1.4 Zoogdieren

Tijdens het veldonderzoek zijn geen sporen aangetroffen welke duiden op de aanwezigheid van 
verblijfplaatsen van beschermde zoogdieren in het plangebied. Hierbij is specifiek gelet op de 
aanwezigheid van (en sporen van) verblijfplaatsen van vleermuizen. Binnen het plangebied staan 
vier eiken (+- 40 jaar). In deze bomen zijn geen voor vleermuizen geschikte holten of spleten 
aangetroffen. De overkapping binnen het plangebied is eenvoudig van opzet en bestaat uit glad 
plaatmateriaal, waardoor er voor vleermuizen nauwelijks spleten zijn om in weg te kruipen. Het 
voorkomen van beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied kan redelijkerwijs 
worden uitgesloten.

Wel maakt het plangebied waarschijnlijk onderdeel uit van het foerageergebied van vleermuizen.
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Op basis van gegevens uit de database van de Nationale Databank Flora en Fauna, literatuur-
studie, geschiktheid van het plangebied en ervaringen van de onderzoeker is de onderstaande 
matrix ingevuld (zie tabel 1). 

4.1.5 Libellen en dagvlinder

In het plangebied komen geen voedselarm water of voor libellen en vlinders geschikte vegetaties 
voor. De aanwezigheid van libellen en dagvlinders kan dan ook redelijkerwijs worden uitgesloten. 

4.1.6 Overige ongewervelden

In het plangebied ontbreekt geschikt habitat voor overige ongewervelden. De aanwezigheid van 
overige ongewervelden kan dan ook redelijkerwijs worden uitgesloten.

Tabel 1: Matrix mogelijk voorkomende vleermuizen nabij het plangebied.
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Gewone dwergvleermuis

Ruige dwergvleermuis

Rosse vleermuis

Laatvlieger

Gewone grootoorvleermuis

Watervleermuis

Meervleermuis

Baardvleermuis

Komt potentieel voor

Geen negatief effect te verwachten

Wel negatief effect te verwachten
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5 INGREEP

Jansen & Jansen Groenadviesbureau is door een opdrachtgever gevraagd om een quickscan 
flora en fauna uit te voeren ten behoeve van de uitbreiding van de begraafplaats gelegen 
aan de Nieuwstraat 19 in Lemelerveld. Ingrepen die o.a. plaatsvinden, zijn:
• Verwijderen overkapping;
• Verwijderen beukenhaag (bomen blijven behouden);
• Aanpassen van de terreininrichting.

De Wet natuurbescherming hanteert een aantal belangen waaronder een ingreep kan vallen. 
Onderhavige ingreep valt onder belang [J] de uitvoering van werkzaamheden in het kader van 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.
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6 TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING

Op basis van de resultaten van deze quickscan en de te verwachten effecten van de ingreep is 

een toetsing aan de Wet natuurbescherming uitgevoerd. Hierdoor is duidelijk geworden voor 

welke soorten mogelijk een negatief effect optreedt en of hiervoor aanvullend onderzoek dan 

wel een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming vereist is.

6.1 SOORTBESCHERMING
Op basis van de resultaten van deze quickscan en de te verwachten effecten van de ingreep 
is duidelijk geworden dat het redelijkerwijs uitgesloten kan worden dat met de uitvoer van de 
voorgenomen werkzaamheden vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels, zoogdieren, bescherm-
de standplaatsen van planten of andere beschermde functies/waarden verloren gaan. Het is niet 
noodzakelijk om een naderonderzoek dan wel een ontheffing aan te vragen in het kader van de 
Wet natuurbescherming. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de project-
planning.

Wel dient er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van verblijfplaatsen van algeme-
ne broedvogels in de struiken en bomen rondom het plangebied. Actieve nesten van vogels zijn 
altijd beschermd door de Wet natuurbescherming.
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7 CONCLUSIE & ADVIES

7.1 CONCLUSIE
• Overtreding van de Wet natuurbescherming kan redelijkerwijs worden uitgesloten;
• De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de projectplanning; 
• Wel dient er rekening gehouden te worden met de mogelijke aanwezigheid van nesten van 

algemene vogelsoorten in de beukenhaag. (actieve) Nesten van vogels zijn altijd beschermd 
door de Wet natuurbescherming. Om overtreding van de Wet natuurbescherming te voor-
komen wordt aangeraden om de werkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen. 
Als het toch noodzakelijk is om te werken tijdens het broedseizoen, dan dient daags voor 
aanvang van de werkzaamheden het werkgebied te worden gecontroleerd op de aanwezig-
heid van actieve nesten.
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Overzichtskaart/projectgebied (basiskaart afkomstig van: maps.bing.com) 

BIJLAGE 1



QUICKSCAN

Schaal:    n.v.t.

Formaat:  A3

Datum:    18-04-2018

Themakaart:   projectgebied 
  blad 1/1 

plangebied
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BIJLAGE 2

Foto impressie van het plangebied
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Overzicht
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