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Voorafgaand aan de inventarisatie vindt een vooronderzoek plaats op basis van de ter beschikking gestelde informatie als 

tekeningen, plattegronden, bestekken, beschrijvingen, interviews met (bv. met vroegere betrokkenen) in relatie tot het 

bouwwerk/object/installatie technische eenheid. 

 

De plaats van de monsterneming is gebaseerd op de gegevens met betrekking tot de ter beschikking gestelde informatie 

(vooronderzoek) en de visuele inspectie van plaatsen waar mogelijkerwijs asbest aanwezig zou kunnen zijn.  

Ten behoeve van de inventarisatie worden: 

- bestaande documenten bestudeerd; 

- registraties gemaakt van interviews; 

- een werkgebied bepaald t.b.v. eventueel latere verwijdering asbesthoudende materialen; 

- verdachte materialen visueel geïnspecteerd; 

- monsters genomen van verdachte materialen en deze luchtdicht verpakken; 

- monsters laten analyseren ter vaststelling of deze al dan niet asbesthoudend zijn; 

- registreren van plaatsen waar asbesthoudende materialen zijn aangetroffen; 

- asbesthoudende materialen ingedeeld in een risicoklasse. 

 

Alle verdachte materialen worden bemonsterd. 

 

De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na de bemonstering wordt het breuk-/snijvlak 

ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. Tijdens de bemonstering worden veiligheidsmaatregelen getroffen ter 

bescherming van mens en omgeving. De bemonstering kan geschieden met behulp van: 

 pincet              schaar             punttang                     mes                     

 priem              kniptang             tape                     combinatietang 

 

De keuze van het gereedschap is afhankelijk van het soort materiaal, de bereikbaarheid en de staat van het materiaal. 

De keuze van de toegepaste persoonlijke beschermingsmiddelen is afhankelijk van de hechtgebondenheid van de te 

bemonsteren materialen. De indeling is als volgt: 

 

PBM:  persoonlijke beschermingsmiddelen bij vermoedelijk asbesthoudende materialen (1/2 gelaatsmasker, weggooi-overall,   

handschoenen) en geen onbevoegden in de bemonsteringsruimte. 

 

De geselecteerde monsters worden op de volgende asbestmineralen onderzocht: 

  Chrysotiel (wit asbest, serpentijn)    Actinoliet (groen asbest, amfibool) 

  Amosiet (bruin asbest, amfibool)    Anthofyliet (geel asbest, amfibool) 

  Crocidoliet (blauw asbest, amfibool)    Tremoliet (grijs asbest, amfibool) 

 

Ten tijde van de bemonstering krijgen alle monsters de codering MA, beginnend bij 01 waarna de cijfers oplopen  

(voorbeeld MA01, MA02,etc.). 
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De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen rechtstreeks uit 

de Vogel-en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de nationale wetgeving. Zie 

ook tabel 1. 

 

 

2.1.3. Vogels 

Alle broedvogels zijn in Nederland gedurende het broedseizoen beschermd (art 3.1 en 3.5 Wnb) en in 

sommige gevallen ook buiten deze periode. Hierbij wordt door het bevoegd gezag onderscheid 

gemaakt tussen soorten uit de beschermingscategorie 1 t/m 4: jaarrond beschermde nesten 

(verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken), categorie 5: niet-jaarrond 

beschermde vogelnesten (verblijfplaatsen van vogels die regelmatig naar hun verblijfplaats terugkeren 

maken dat alleen in het broedseizoen beschermd is). Na gelang de beschermminsstatus van het nest 

dienen maatregelen te worden getroffen om de functie van de nestlocatie te behouden. 
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2.3. Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologische hoogwaardige natuurgebieden; de 

Natura2000-gebieden maken daar deel van uit. Naast de Natura2000 bevat het NNN ook overige 

leefgebieden van soorten en- om isolatie te voorkomen- gebieden die een verbinding vormen tussen 

natuurgebieden. Het NNN is onderdeel van het actieve beleid om bedreigde dier- en plantensoorten in 

een gunstige staat van instandhouding te brengen. De Natuurgebieden die behoren tot het NNN en 

hun functies worden planologisch planologische 

bescherming betekent in het kort dat geen nieuwe bestemming worden toegestaan die per saldo 

leiden tot een significante aantasting van de oppervlakte, de kwaliteit en de samenhang van de NNN. 

Hieraan wordt getoetst bij de verlening van de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  

 

 

2.4. Gedragscode 

Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen kan een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen mogelijk zijn als er gehandeld kan worden conform een goedgekeurde 

gedragscode. De code geldt niet voor alle soorten van voormalig tabel 3, broedvogels en vogels met 

een vaste verblijfplaats. Tabel 3 soorten vallen nu deels onder het regime van de Habitatrichtlijn en 

deels onder het regime van overige soorten. Voor die soorten geldt er geen vrijstelling.  Daarnaast 

geldt de code (nog) niet voor soorten die nu wel onder de bescherming van de Wnb vallen, maar 

onder de FFwet niet. De kwabaal en beekdonderpad bijvoorbeeld. Zo is het voor de Wet 

natuurbescherming mogelijk door onder een gedragscode te werken voor Europees beschermde 

vogel- en andere dier- en plantensoorten vrij te stellen bij ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting, mits 

er sprake is van een bij respectievelijk Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn genoemd belang. De 

gedragscode gaat dan werken als een ontheffing waarin is beschreven hoe zorgvuldig gewerkt wordt 

opdat schade aan beschermde dieren en planten wordt voorkomen of tot een minimum beperkt. 
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3.2. Werkzaamheden 

De werkzaamheden zullen bestaan uit het slopen van muren en het verwijderen van de dakkapel en 
schoorstenen. Het verwijderen van de aanwezige vloer. In de plaats van de aanbouw komt een 
nieuwe aanbouw . De aanwezige dakkapel zal worden verwijderd en het ontstane gat zal weer worden 
gedicht door een dakraam te plaatsen en het overige gedeelte met pannen dicht te leggen. Voor de 
uitvoering zal veel gebruik worden gemaakt van handgereedschap.  
 

4. Resultaten onderzoek 
 

4.1. Methodiek 

De gegevens die gebruikt zijn voor de toets zijn verzameld tijdens door middel van een bureaustudie, 

en een veldbezoek. De gegevens die gebruikt zijn voor de bureaustudie zijn afkomstig uit Nationale 

Databank Flora en Fauna, lokale contacten met natuurverenigingen (Otterwerkgroep).  

Begin februari heeft G. J. van Dijk, een ecoloog van het waterschap Drents Overijsselse Delta, het 

huis en de directe omgeving verkend en de voorkomende habitats beoordeeld.  

 

Doel van deze veldverkenning was om beschermde soorten vast te stellen en om een indruk te krijgen 

van het aanwezige habitat en de geschiktheid ervan te beoordelen voor de mogelijk voorkomende 

beschermde soorten. Met name vleermuizen en huismussen.  

 

In dit hoofdstuk wordt verder bepaald of de plannen mogelijk leiden tot overtreding van de 

verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming, Natuura2000 gebieden en het Natuurnetwerk 

Nederland, zoals genoemd in hoofdstuk 2. Hierbij worden de resultaten getoetst aan de ingrepen die 

gepland zijn. Uit dit hoofdstuk volgt de conclusie of er al dan niet vervolgwerkzaamheden nodig zijn. 

Denk daarbij aan een nader onderzoek, opstellen van werkprotocollen, een voortoets om de effecten 

op beschermde natuurgebieden te onderzoeken of het aanvragen van een ontheffing/vergunning in 

het kader van de wet Natuurbescherming. 

 

4.2. Gebiedsbescherming 

 

4.2.1. Natura2000 

De dichtstbijzijnde Natura2000 gebieden zijn de uiterwaarden Zwarte Water en Vecht en Vecht en 

Beneden Reggegebied. Deze gebieden liggen meer dan 2 kilometer van het projectgebied. De uit te 

voeren werkzaamheden hebben geen invloed op de Kwalificerende soorten en habitats. 
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2. Bestaande waterhuishouding 

 

Het plan ligt in het winterbed van de Vecht. Op de website van het waterschap staat informatie over de 

ligging en afmeting van de waterkeringen, kunstwerken en de waterschapwaterlopen. Zie 

bovenstaande kader.  

 

3  Uitgangspunten voor het plan op inrichtingsniveau 

Het waterschap adviseert de onderstaande uitgangspunten te verwerken in het plan. De 

initiatiefnemer is vrij te bepalen op welke wijze wordt voldaan aan de uitgangspunten. Eventueel kan 

over maatregelen advies worden gevraagd aan het waterschap.  

 

Waterveiligheid 

Beschermen van inwoners tegen overstromingen. Waarborgen van het veiligheidsniveau van dijken en beperken 

van gevolgen overstromingen door een waterrobuuste inrichting. 

 

 Buitendijks bouwen: het plan ligt in een buitendijks gebied. De waterbeheerder is waterschap Drents 

Overijsselse Delta  Het waterschap adviseert contact op te nemen met de rivierbeheerder van het 

waterschap in het kader van de watertoets  De waterkeringen (dijken) zijn in beheer van het waterschap. De 

ruimtelijke ontwikkeling valt mogelijk in de beschermingszone van de waterkering  

 Invloedzone Vecht: Het plan ligt binnen de Invloedzone Vecht (uiterwaarden Overijsselse Vecht). Hier zijn de 

“Beleidsregels voor de Overijsselse Vecht” (2013) van het waterschap Drents Overijsselse Delta van 

toepassing. (zie: 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Drents%20Overijsselse%

20Delta/CVDR602559/CVDR602559 1.html 

 

 

Riolering 

Optimaliseren aanvoeren afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Verminderen van hydraulische belasting van de 

rioolwaterzuivering en beperken van riooloverstorten op het oppervlaktewater   

 

 Gemeentelijk rioleringsbeleid: de gemeente heeft een zorgplicht voor doelmatige verwerking en afvoer van 

hemelwater, afvalwater en grondwater. In het plan wordt rekening gehouden met het gemeentelijke 

rioleringsbeleid. Afvalwater en hemelwater worden op de perceelgrens gescheiden aangeboden. Eventueel 

geldt er een bergingseis (zie wateroverlast). 

 Voorkeursvolgorde afvoer hemelwater: Bij de afvoer van overtollig hemelwater is het landelijk beleid dat het 

afstromend hemelwater ter plaatse in het milieu worden teruggebracht  Dat kan door infiltratie in de bodem of 

door berging in het oppervlaktewater. Het waterschap heeft de voorkeur om daar waar mogelijk, het 

hemelwater oppervlakkig af te voeren en via een wadi te infiltreren in de bodem. Als oppervlakkige infiltratie 

niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of 

infiltratiekratten een optie. Als infiltratie niet mogelijk is, kan hemelwater via een bodempassage worden 

geloosd op oppervlaktewater. 

 Rioolcapaciteit: De capaciteit van het huidige rioolstelsel vormt een aandachtspunt  Bij uitbreiding van het 

rioolstelsel wordt rekening gehouden met de capaciteit van het bestaande stelsel en de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie  

 Lozing afvalwater: Voor de lozing van afvalwater (al het water waarvan de initiatiefnemer zich moet ontdoen) 

op oppervlaktewater vanuit een woning of een (agrarisch) bedrijf gelden de volgende regels: 

o Voor lozingen van huishoudelijk afvalwater vanuit woningen geldt het “Besluit lozing afvalwater 

huishoudens” (Blah). Uitgangspunt is dat het huishoudelijk afvalwater op een gemeentelijk 

rioolstelsel wordt geloosd  Indien niet mogelijk is, moet een voorziening worden aangelegd die een 

gelijkwaardig milieubeschermingsniveau biedt  

o Voor lozingen van afvalwater van een (agrarisch) bedrijf geldt het “Activiteitenbesluit”   

o Voor lozingen vanuit niet-inrichtingen geldt het “Besluit lozen buiten inrichtingen” (Blbi).   
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Drinkwatervoorziening 

Beperken nadelige effecten van veranderingen in ruimtegebruik op het aanbod van schoon drinkwater  

 

 Bescherming drinkwaterwinning: Het plangebied ligt (deels) in een grondwaterbeschermingsgebied of 

intrekgebied van een drinkwaterwinning. De provincie is bevoegd gezag om deze gebieden te beschermen. 

In deze gebieden is het beleid gericht op het verminderen van de risico's op verontreiniging van het 

grondwater. Drinkwatervriendelijke functies worden gestimuleerd en aan de overige functies worden 

specifieke voorwaarden gesteld. Het provinciale grondwaterbeschermingsbeleid voor de drinkwaterwinning is 

terug te vinden in de Omgevingsvisie van de provincie. Neem hier voor contact op met de provincie. 

 

 

4  Vervolg watertoets en beoordeling 

Informeel overleg over de uitgangspunten 

Dit document geeft u handvatten om uitvoering te geven aan de waterhuishouding  Het is de 

bedoeling dat u op basis van dit document het plan uitwerkt. Mocht u nog vragen hebben over de 

uitgangspunten notitie of graag in gesprek gaan over de uitwerking van de waterhuishouding in het 

plan dan gaan wij graag met u in gesprek. Het waterschap denkt graag met u mee! 

 

Beoordeling en officieel wateradvies 

Wanneer u de uitgangspunten hebt verwerkt in uw plan, stuurt u deze ter beoordeling naar het 

waterschap. In de meeste gevallen geeft het waterschap haar wateradvies in het vooroverleg zoals 

dat bedoeld is in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. 

Het waterschap kan alleen een officieel wateradvies afgeven op basis van een compleet plan  Dat wil 

zeggen dat wij een bestemmingsplan beoordelen op basis van de toelichting, de voorschriften en de 

plankaart. Alleen de waterparagraaf geeft ons onvoldoende informatie. 

 

Controle op het watertoetsproces 

Het waterschap controleert of het wateradvies is opgenomen in het plan  Afhankelijk van het moment 

waarop ons wateradvies is gegeven, gebeurt dat op basis van het voorontwerp of het ontwerp 

bestemmingsplan.  

 

Geldigheid van het uitgangspuntennotitie 

De uitgangspunten in deze uitgangspuntennotitie komen tot stand op basis van de beleidsregels van 

het waterschap. Ruimtelijke plannen hebben soms een lange doorlooptijd. Tegelijkertijd ontstaan er 

soms veranderende inzichten in het beleid ten aanzien van de waterketen, waterkeringen en het 

watersysteem. Om te garanderen dat de juiste uitgangspunten worden toegepast in de planvorming 

hanteert het waterschap een uiterste houdbaarheidsdatum van maximaal 1 jaar  Wanneer het termijn 

verstreken is kunt u contact opnemen met het waterschap voor eventueel een verlenging van 

nogmaals 1 jaar. 

 

Heeft u een watervergunning nodig op grond van de Waterwet? 

Het wateradvies dat uiteindelijk wordt afgegeven in het kader van de watertoets is geen 

watervergunning. Gaat u werkzaamheden verrichten in de verbodszone van de Keur, of gaat u 

grondwater onttrekken voor de werkzaamheden? Dan kunt u een watervergunning aanvragen op onze 

website: www wdodelta nl De aanvraag zal getoetst worden aan het dan vastgestelde beleid  In de 

uitgangspunten (paragraaf 2) is aangegeven waar mogelijk een watervergunning voor moet worden 

aangevraagd  
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© Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Dit document is opgesteld door G P  Roetert Steenbruggen op 2 mei 2018  De geleverde informatie in deze 

uitgangspuntennotitie is houdbaar tot maximaal 1 jaar na opsteldatum en heeft alleen betrekking op het plan, zoals dat wordt 

genoemd in dit document  Kijk voor meer informatie over de watertoets op de website van het waterschap  



















































































































































In de vergadering van 17 juli ligt de definitieve aanvraag ter beoordeling voor. Die is uitgewerkt 
conform het eerder besproken schetsplan  
 
CONCLUSIE  De commissie concludeert dat het ingediende bouwplan niet leidt tot een 
onaanvaardbare aantasting van monumentale waarden.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
ir. A. Buijs, directeur 
Namens deze, mr  ing  H G A M  Verheyen, teammanager 
 









































































































































































   
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Dalfsen 
Eenheid Publiekdienstverlening 
Postbus 35 
7720 AA  DALFSEN 
 
 
Uw nummer  Z/18/585460 
OLO nummer  3303865 
Ons nummer  R04699-2018 
Datum   26-09-2018 
 
 
 
Geacht College, 
 
Uw aanvraag voor het uitbrengen van een welstandsadvies met bovenstaand OLO-nummer 
is door mij ontvangen. 
 
Het plan is beoordeeld op grond van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht en de 
criteria zoals vermeld in het betreffende welstandsgebied en/of het beeldkwaliteitplan van uw 
gemeente  
 
Ik concludeer dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
ir. R. Bosch 
stadsbouwmeester gemeente Dalfsen 
 
 

Aan de Stadsmuur 79-83 
Postbus 531, 8000 AM  Zwolle 

stadsbouwmeester 

 


