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1. Inleiding 
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische voorwaarden voor 
een uitbreiding van het perceel Oude Wetering 134a en het daarop gesitueerde mechanisatie-
bedrijf. Aangezien de gewenste uitbreiding van een bedrijfshal niet op het perceel kan plaats-
vinden heeft de eigenaar verzocht medewerking te verlenen aan de verkoop van een deel van 
de aanliggende groenvoorziening.  
 
Afbeelding 1: Ligging plangebied. 
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2. Huidige en toekomstige situatie 
 

2.1. Huidige situatie 
Het adres Oude Wetering 134a plaatselijk kadastraal bekend sectie H, nummer 225, heeft een 
omvang van 5.426m2. Het is gesitueerd in polder  Mastenbroek. Deze polder is één van de 
oudste polders van Nederland. In de 14e eeuw werd dit veengebied ingepolderd en van dijken 
voorzien, waarna het in 1364 onder de verschillende belanghebbenden werd verdeeld. Om-
streeks 1369 werd de eerste kerk gesticht. De boerderijen in deze polder werden op terpen of 
huispollen langs de weteringen gebouwd, ter bescherming tegen overstromingen. Nabij de kerk 
ontstond een klein kruiswegdorp dat als functioneel en morfologisch centrum van Mastenbroek 
kan worden beschouwd. 
 
Op het perceel is een landbouwmechanisatiebedrijf gevestigd. Ten behoeve van dit bedrijf is 
een dienstwoning en een aantal bedrijfshallen gerealiseerd. De totale oppervlakte van de aan-
wezige bedrijfshallen bedraagt circa 2.600 m2. Ten noorden en ten oosten van het perceel zijn 
bosstroken die het terrein in de richting van het landschap afschermen. Het perceel is voor een 
belangrijk deel verhard. 
 
Afbeelding 2: Luchtfoto van het perceel Oude Wetering 134a, de toekomstige uitbreiding is omcirkeld. 
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2.2. Toekomstige situatie 
Het mechanisatiebedrijf heeft in 2007 een bedrijfsovername gedaan. Door deze overname is de 
behoefte aan opslagmogelijkheden toegenomen. In de toekomstige situatie zal daarvoor de 
noordelijke bedrijfshal worden uitgebreid ten koste van de groenvoorziening. De uitbreiding be-
draagt circa 10x30 meter (300 m2).  
Aangezien de activiteiten geheel binnen het gebouw  plaats zullen vinden, mag worden ver-
wacht dat de omgeving geen hinder zal ondervinden van de toegenomen bedrijfsactiviteiten. 
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3. Beleidskaders 
3.1. Inleiding 

In een groot aantal landelijke, provinciale en gemeentelijke plannen en besluiten worden rand-
voorwaarden en uitgangspunten vermeld die van belang zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling 
van het gebied. In de navolgende paragrafen wordt in het kort ingegaan op de beleidskaders, 
voor zover deze van belang zijn voor onderhavig plan. 
 

3.2. Nationaal beleid 
3.2.1. Nota ruimte  

Op achtereenvolgens 17 mei 2005 en 17 januari 2006 hebben de Tweede en Eerste Kamer der 
Staten-Generaal ingestemd met de Nota Ruimte "Ruimte voor ontwikkeling". De Nota Ruimte 
bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste 
bijbehorende doelstellingen voor de komende decennia. Het kabinet gaat daarbij uit van een 
dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid en een heldere verdeling van verantwoorde-
lijkheden tussen rijk en decentrale overheden. Hiermee keert het beleid terug naar de eigenlijke 
uitgangspunten van het ruimtelijk rijksbeleid en verschuift het accent van 'ordening' naar 'ont-
wikkeling'. De Nota gaat uit van krachtige steden en een vitaal platteland.  
 
In de Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 
2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. 
 
De Nota ruimte is een integrale nota en brengt zo veel mogelijk rijksbeleid voor ruimtelijke on-
derwerpen in één nota en vervangt hiermee diverse Planologische Kernbeslissingen en ruimte-
lijk relevante rijksnota's. De hierin vervatte ruimtelijke strategie wordt wat betreft verkeer en ver-
voer uitgewerkt in de separate PKB Nota Mobiliteit. De economische, ecologische en sociaal-
culturele aspecten worden nader uitgewerkt in respectievelijk de Gebiedsgerichte Economische 
Perspectieven en het Actieplan Bedrijventerreinen, de Agenda Vitaal Platteland en het daarbij 
behorende Meerjarenprogramma Groene Ruimte en het actieprogramma voor ruimte en cul-
tuur. 
 
In de Nota ruimte zijn de nationale landschappen aangewezen. De status ‘Nationaal Landschap' 
houdt in dat het rijk en andere overheden extra aandacht geven aan deze gebieden en dat er 
extra financiële middelen voor worden vrijgemaakt. Met dat geld moeten de zogenoemde 
kernkwaliteiten van de gebieden behouden en versterkt worden. Omdat elk gebied zijn eigen 
kernkwaliteiten heeft, blijven de regionale verschillen die zo kenmerkend zijn voor Nederland, 
bestaan. De IJsseldelta is één van de nationale landschappen. Het gebied kent de oudste ratio-
nele, geometrische verkaveling van Nederland. Kenmerkend voor de IJsseldelta zijn het zeer 
open landschapen, alsmede de huisterpen en kreekruggen. 
 
In de Nota Ruimte wordt meer verantwoordelijkheid gegeven aan de decentrale overheden. 
Voor geheel Nederland is een basiskwaliteit geformuleerd waaraan voldaan moet worden. Een 
verdere verfijning wordt overgelaten aan de decentrale bestuurslagen. De gebieden en netwer-
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ken die het kabinet van nationaal belang acht zijn bestemd als Ruimtelijke Hoofdstructuur. In 
deze gebieden wil het Rijk een nadrukkelijke rol vervullen. Een en ander betekent dat de pro-
vincies en gemeenten in onderling overleg kunnen bepalen waar ontwikkelingen plaats kunnen 
vinden. 
 
Gevolgen voor visie en planopzet 
Het uitbreiden van de functie past in het streven naar een "vitaal platteland". Door het geven 
van een uitbreidingsmogelijkheid wordt de economische bestaansbasis van het landelijke ge-
bied versterkt. 
 

3.2.2. Vierde Nota Waterhuishouding 
De Vierde Nota Waterhuishouding (1998) zet de strategie door van integraal waterbeheer die is 
ingezet in de Derde Nota Waterhuishouding. De wateroverlast die in de negentiger jaren is ont-
staan heeft echter tot het inzicht geleid dat maatregelen, die herhaling moeten voorkomen, 
meer inhouden dan het verhogen van dijken. De Vierde Nota Waterhuishouding pleit daarom 
voor meer samenhang tussen het beleid voor water, ruimtelijke ordening en milieu, gericht op 
de verschillende belangen zoals veiligheid, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening, transport, 
recreatie en visserij, daarbij ruimte scheppend voor gebiedsgericht maatwerk. 
 
Gevolgen voor visie en planopzet 
De nota heeft doorgewerkt in het provinciale waterbeleid en het beleid van het waterschap 
Groot Salland. Het bouwplan heeft zeer beperkte gevolgen voor het waterbeheer en voldoet 
aan de eisen van het waterschap. 
 

3.3. Provinciaal beleid 
3.3.1. Omgevingsvisie en omgevingsverordening 

In 2009 hebben Provinciale Staten (PS) de Omgevingsvisie en de -verordening vastgesteld. 
Met deze visie wil de provincie Overijssel ruimtelijke ontwikkelingen bevorderen met behoud -en 
waar mogelijk versterking- van de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De nieuwe filosofie 
gaat er vanuit dat ontwikkelingen niet bedreigend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit, maar juist 
kansen biedt om die kwaliteit te versterken. 
In de Omgevingsvisie wil de provincie de ruimtelijke kwaliteit vooral versterken door de ge-
biedskenmerken te verbinden aan nieuwe ontwikkelingen. De aanwezige gebiedskenmerken in 
zowel de groene- als de stedelijke omgeving zijn tot stand gekomen door soms eeuwenoude 
processen. Ze zijn te onderscheiden in 4 lagen: een natuurlijke laag (in en op de bodem); een 
laag van het agrarisch-cultuur landschap (grootschalig gebruik en inrichting van de bodem); een 
stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur) en een lust & leisure laag (toerisme, recreatie en 
landgoederen). 
Bestaande woon- en werkmilieus in de dorpen en kernen dienen op zodanige wijze te worden 
geherstructureerd en dienen zulke nieuwe woon- en werkmilieus te worden toegevoegd, dat de 
veelzijdigheid van de dorpse leefmilieus wordt versterkt en de karakteristiek van het betreffende 
dorp/ kern wordt gediend. 
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Gevolgen voor visie en planopzet 
De voorgestelde ontwikkeling past geheel binnen het door de provincie verwoorde beleid. Door 
de uitbreiding wordt de economische basis van dit aan het buitengebied gelieerde bedrijf wor-
den versterkt. De uitbreiding is beperkt en zal worden gerealiseerd in een besloten groenvoor-
ziening, zodat de openheid van het omliggende landschap niet wordt beïnvloed. 
 

3.4. Gemeentelijk beleid 
3.4.1. Vigerend bestemmingsplan 

Voor het gebied vigeert het bestemmingsplan Mastenbroek 1997 dat door de gemeenteraad 
van de toenmalige gemeente Genemuiden is vastgesteld op 25 januari 2000. Gedeputeerde 
staten van de provincie Overijssel hebben het bestemmingplan vervolgens goedgekeurd op 1 
mei 2000. 
De gronden van het perceel Oude Wetering 134a hebben de bestemming "Landbouwmechani-
satiebedrijf" en zijn bestemd voor de uitoefening een bedrijf dat gespecialiseerd is in de detail-
handel en de reparatie van landbouwwerktuigen. Het terrein waar de uitbreiding van het bedrijf 
is gedacht, heeft de bestemming Groenvoorzieningen. Een dienstwoning is apart op de plan-
kaart aangegeven. 
 
Afbeelding 3: Vigerend bestemmingsplan. 
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4. Nader onderzoek 
4.1. Algemeen 

Het Besluit ruimtelijke ordening stelt in artikel 3.1.1.(onder f.) dat inzicht dient te worden gege-
ven in de uitvoerbaarheid van het plan. Bovendien dient het bestuursorgaan bij de voorberei-
ding van het besluit (tot vaststelling van het bestemmingsplan) de nodige kennis te vergaren 
omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen (AWB, artikel 3.2). In dit hoofdstuk 
wordt verslag gedaan van het onderzoek dat is verricht ten behoeve van de in dit plan mogelijk 
gemaakte ontwikkelingen, zodat voldaan wordt aan de onderzoeksverplichtingen van het Be-
sluit ruimtelijke ordening. Het betreft onderzoek naar flora/fauna en archeologische waarden. 
 

4.2. Flora en fauna 
Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild voorkomende 
inheemse planten en dieren. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet ge-
dood, gevangen of verontrust mogen worden en planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld 
mogen worden (algemene verbodsbepalingen, artikelen 8 t/m 12). Bovendien dient iedereen 
voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten en dieren (zorgplicht, artikel 
2). Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, 
te beschadigen, te vernielen of te verstoren. De Flora- en faunawet heeft dan ook belangrijke 
consequenties voor ruimtelijke plannen.  
Bij ruimtelijke plannen met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren is het ver-
plicht om vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van algemene verbodsbepa-
lingen. Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden of er maatregelen geno-
men kunnen worden om dit te voorkomen, of de gevolgen voor beschermde soorten te vermin-
deren. Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling of is het mogelijk van de minister van 
LNV ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te krijgen voor activiteiten op het gebied 
van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ten aanzien van de criteria die voor vrijstellingen en 
ontheffingen gelden, kunnen drie groepen soorten worden onderscheiden. Deze groepen slui-
ten aan bij de indeling in tabellen van de AMvB Flora- en faunawet. 
 
Groep 1: Algemene soorten waarvoor een vrijstelling geldt (Tabel 1 AMvB) 
Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling van de verboden 8 tot en 
met 12. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Wel blijft ook voor deze soor-
ten de zorgplicht van kracht. 
 
Groep 2: Overige soorten waarvoor een vrijstelling geldt wanneer volgens een gedragscode 
gewerkt wordt (Tabel 2 AmvB; vogels)  
Voor een aantal soorten geldt een vrijstelling mits volgens een door het ministerie goedgekeur-
de gedragscode wordt gewerkt. Wanneer een dergelijke gedragscode (nog) niet beschikbaar is, 
kan een ontheffing worden aangevraagd. Deze kan worden verleend indien de beoogde ruimte-
lijke ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de soort(en). 
Eventueel moeten hiertoe mitigerende en compenserende maatregelen genomen worden. Voor 
vogels geldt echter een uitgebreide toets voor een ontheffing (zie onder groep 3). 
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Groep 3: Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten en in AMvB aanvullend aangewezen soorten (streng 
beschermde soorten) (Tabel 3 AMvB) 
Voor soorten genoemd in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en voor de door het ministerie van 
LNV per algemene maatregel van bestuur nog aanvullend aangewezen soorten geldt een 
zwaar beschermingsregime. Voor deze soorten geldt geen vrijstelling voor ruimtelijke ontwikke-
ling en inrichting.  
 
Een ontheffing kan alleen worden verleend wanneer er:  
 geen andere bevredigende oplossing bestaat;  
 sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten;  
 geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.  

 
Om te bepalen of er vanuit het oogpunt van natuurbescherming juridische en/of planologische 
belemmeringen voor de uitvoering van het plan zijn is een ecologische scan uitgevoerd1. Op 10 
januari 2010 is het terrein bezocht om alle beschermde planten en dieren, die het plangebied en 
directe omgeving bewonen en gebruiken te inventariseren. Daarnaast is in de literatuur en de 
diverse provinciale beleidsplannen en achtergronddocumenten gezocht naar gegevens over de 
verspreiding van (beschermde) natuurgebieden en bijzondere (en beschermde) planten- en 
diersoorten in de omgeving. 
 
Het eindoordeel van het onderzoek luidt dat de aanbouw van de werktuigenloods aan de Oude 
Wetering geen ingrijpende ecologische gevolgen heeft. Het plangebied herbergt alleen alge-
meen beschermde soorten. De bijzondere soorten in de wijdere omgeving zoals Kleine zwaan 
en Meervleermuis worden niet beïnvloed. Het initiatief heeft daarom geen negatieve effecten op 
(beschermde) natuurgebieden in de omgeving (‘externe werking’). 
 
Er hoeft geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet of vergunning in het kader van 
de Natuurbeschermingswet te worden aangevraagd. Randvoorwaarde voor deze conclusie is 
dat de bomen en struiken buiten het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) worden geruimd. 
 

4.3. Archeologie 
De nieuwbouw vindt op basis van de archeologische waarderingskaart plaats op een locatie 
met een verwachtingswaarde van 0%. Dit betekent dat er geen archeologisch waardevolle res-
ten in de ondergrond aanwezig zijn en dat er vanuit het oogpunt van archeologie geen belem-
meringen zijn voor realisatie. 
 

                                                      
 
1 Bureau Schenkeveld, Schuuruitbreiding Mastenbroek, toetsing aan de natuurwetgeving , maart 2010. 
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5. Waterparagraaf 
5.1. Algemeen 

In de toelichting van een bestemmingsplan dient volgens artikel 3.1.6, lid 1 onder b van het Be-
sluit ruimtelijke ordening een beschrijving te worden opgenomen van de wijze waarop in het 
plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. Doel daarvan is de uit-
gangspunten en wensen vanuit duurzame watersystemen en veiligheid te vertalen naar concre-
te gebiedsspecifieke ruimtelijke uitgangspunten en deze weer te geven in het bestemmingsplan. 
Als principe geldt dat afwenteling moet worden voorkomen en voor het watersysteem de drie-
staps-strategie "vasthouden, bergen en afvoeren" moet worden gehanteerd. In de waterpara-
graaf kan worden ingegaan op de resultaten van het overleg. 
 
Zowel in het landelijk beleid (Nationaal Bestuursakkoord Waterketen), als in het Provinciaal 
beleid heeft het water een belangrijke plaats binnen de Ruimtelijke Ordening gekregen. 
 
De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft bij het uitbrengen van haar rapportage de term 
Watertoets geïntroduceerd. Het Rijk heeft vervolgens een handreiking voor de invulling van de 
Watertoets afgerond. De Watertoets wordt in deze handreiking beschreven als een proces van 
vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten 
in ruimtelijke plannen en besluiten. De toets is gebaseerd op vigerend beleid. Doel ervan is het 
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in be-
schouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en be-
sluiten van zowel Rijk, provincies en gemeenten. Hiertoe behoren in elk geval structuurvisies, 
inpassingsplannen en bestemmingsplannen. De grootste winst van de Watertoets als procesin-
strument ligt bij de vroegtijdige, wederzijdse betrokkenheid en informatievoorziening. 
 

5.2. De waterbeheerder van het gebied  
Waterschap Groot Salland is waterbeheerder in het plangebied. Het waterschap is verantwoor-
delijk voor zowel het waterkwaliteits- als het waterkwantiteitsbeheer.  
 

5.3. Overstromingsrisico 
Het plangebied ligt binnen een dijkring. Dit houdt in dat het een gebied betreft met risico op 
overstroming. In dit geval betreft het dijkring 10 (Mastenbroek), een gebied dat snel en diep 
onderloopt. In de omgevingsverordening van de provincie Overijssel is bepaald dat binnen een 
dergelijk gebied alleen nieuwe bebouwing gerealiseerd mag worden als er sprake is van een 
zwaarwegend maatschappelijk belang, met uitzondering van agrarische functies en incidentele 
woonbebouwing. In hef bestemmingsplan moeten zodanige voorwaarden worden gesteld dat 
de veiligheid ook op lange termijn voldoende is gewaarborgd. In dit plan is sprake van de reali-
sering van een kleinschalige uitbreiding van bebouwing. Het plan heeft dan ook geen gevolgen 
ten aanzien van de waterveiligheid. 
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5.4. Effecten van het plan voor het waterbeheer 
Het onderhavige plan heeft uitsluitend betrekking op een beperkte functiewijziging van 300 m2. 
Dat betekent dat het verhard oppervlak met eenzelfde omvang toeneemt. De wijze van rioleren 
blijft gelijk aan de oude situatie. Geconcludeerd kan worden dat het plan geen significante ge-
volgen heeft voor het waterbeheer. 
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6. Regels en analoge verbeelding 
6.1. Algemeen 

De fundamentele herziening wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening (de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) en het Besluit op de ruimtelijke ordening) is op 1 juli 2008 in werking ge-
treden. Vooruitlopend op deze inwerkingtreding heeft het ministerie VROM het rapport Stan-
daard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP-2008) gepresenteerd. Bij het opstellen 
van deze standaard is overigens ook rekening gehouden met het Informatie-model Ruimtelijke 
Ordening 2008 (IMRO-2008) en de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen 2008 (PRBP-2008).De 
bestemmingen in het voorliggende bestemmingsplan passen binnen die standaarden. 
Bovendien is het plan aangepast aan de sinds 1 oktober gewijzigde wetgeving in verband met 
de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
 

6.2. Analoge verbeelding 
Het digitale bestemmingsplan plan bestaat uit een GML-bestand met bijbehorende regels. Met 
de invoering van de Wro en de daaraan gekoppelde standaarden kent alleen het analoge be-
stemmingsplan een “plankaart”. Deze zogenaamde analoge verbeelding is getekend op schaal 
1:1000.  
 

6.3. Regels 
De regels van het voorliggende bestemmingsplan zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Deze 
hoofdstukken zijn: 
 1. Inleidende regels; 
 2. Bestemmingsregels; 
 3. Algemene regels: 
 4. Overgangs- en slotregels. 

 
1. Inleidende regels; 
In de Inleidende regels worden de gebruikte begrippen beschreven (artikel 1) en worden regels 
gesteld ten aanzien van de wijze waarop gemeten moet worden (artikel 2). 
 
2. Bestemmingsregels; 
In het bestemmingsplan komen slechts één bestemming voor, te weten: Agrarisch- Mechanisa-
tiebedrijf (artikel 3). De regeling is in beginsel afgestemd op de regeling uit het bestemmings-
plan Mastenbroek 1997. 
 
3: Algemene regels: 
In de Algemene regels wordt de verplichte Antidubbeltelregel opgenomen, alsmede enkele af-
wijkingsmogelijkheden. De afwijkingsmogelijkheden hebben betrekking op het afwijken bij een 
omgevingsvergunning van de in de regels voorgeschreven maten, oppervlakten en percentages 
met ten hoogste 10% en op het overschrijden van aanduidingsgrenzen met ten hoogste 2 me-
ter.  
 



12 
 

Ontwerp 
gemeente Zwartewaterland- bestemmingsplan Oude Wetering 134a 

4. Overgangs- en slotregels 
Tot slot zijn de Overgangs-, en slotregels opgenomen.  
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7. Financiële uitvoerbaarheid 
 
In het voorliggende plan wordt uitsluitend een beperkte functiewijziging mogelijk gemaakt. Ten 
behoeve van deze functiewijziging zal een perceel, met een oppervlakte van circa 300 m2, dat 
eigendom van de gemeente is, aan de initiatiefnemer worden verkocht. Aan de functiewijziging 
zijn geen negatieve financiële gevolgen voor de gemeente verbonden. 
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8. Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 
 
Het voorontwerp-bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Be-
sluit ruimtelijke ordening aan de volgende instanties toegezonden met het verzoek om te reage-
ren. Het plan is toegezonden aan: 
 
 Provincie Overijssel; 
 VROM Inspectie; 
 Waterschap Groot Salland. 

 
De VROM-inspectie heeft geen opmerkingen gemaakt. Omdat het plan binnen de criterialijst 
voor vooroverleg past is ook voor de provincie aan het vooroverleg voldaan. 
Het waterschap heeft aangegeven enkele opmerkingen te hebben, deze worden hieronder be-
handeld. 
 
Opmerking 1 Waterschap Salland: 
Voor de aanleghoogte wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 centimeter. 
Dit is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en het maaiveld. Bij 
het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. 
Grondwateroverlast als gevolg van afwijkende aanleghoogten is voor verantwoordelijkheid van 
de initiatiefnemers. Bovendien wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 cm boven 
straatpeil te realiseren. 
Reactie gemeente: 
De opmerking heeft in feite geen betrekking op het bestemmingsplan. Het bouwplan betreft een 
relatief geringe uitbreiding van de bestaande bebouwing. Het risico, zo dat al bestaat, zal niet 
toenemen. De opmerking betreffende de verantwoordelijkheid wordt voor kennisgeving aange-
nomen. 
 
Opmerking 2 Waterschap Salland: 
Om een goed inzicht te krijgen in het grondwatersysteem wordt geadviseerd om in overleg met 
het waterschap zo spoedig mogelijk te starten met een grondwateronderzoek. Dit kan in eerste 
instantie op basis van bestaande peilbuizen binnen of in de omgeving van het plangebied. In-
dien noodzakelijk kunnen nieuwe peilbuizen worden geplaatst. 
Reactie gemeente: 
Gelet op het relatief geringe karakter van het bouwplan en het feit dat wordt aangesloten op de 
bestaande schuur, is het naar de mening van de gemeente niet doelmatig een grondwateron-
derzoek te starten. 
 
Opmerking 3 Waterschap Salland: 
Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een watergang van het Waterschap 
Groot Salland. De functie van deze watergang moet te allen tijde worden gegarandeerd. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de beschermingszone van deze watergangen zoals in de Keur 
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van het Waterschap Groot Salland beschreven. Met betrekking tot deze watergangen gelden de 
binnen de Keur van het Waterschap Groot Salland opgenomen gebods- en verbodsbepalingen. 
Werkzaamheden binnen de beschermingszone zijn ontheffingplichtig. Ten behoeve van het 
beheer en onderhoud geldt langs de watergang (vanaf de insteek) een obstakelvnje zone van 5 
meter. 
Reactie gemeente: 
De opmerking is niet terecht, De sloot is reeds lange tijd gedempt. Hierover is na aanleiding van 
de reactie overleg gevoerd met het waterschap. 
 
Opmerking 4 Waterschap Salland: 
Het waterschap doet enkele tekstvoorstellen met betrekking tot de lozing op oppervlaktewater 
en het rioleringsstelsel. 
Reactie gemeente: 
De tekstvoorstellen worden niet overgenomen. Het bouwplan betreft een relatief geringe uit-
breiding van de bestaande bebouwing op het bouwperceel. Deze uitbreiding heeft dan ook 
geen consequenties voor het bestaande rioleringssysteem. Het hemelwater dat van de daken 
komt wordt geïnfiltreerd in de bodem. Water dat op het verharde oppervlak valt wordt deels 
door een olie/vetafscheider opgenomen en na filtering geloosd op de riolering. Het water dat op 
het onverharde deel van het perceel valt infiltreert in de bodem, conform het beleid van het wa-
terschap. 
 
Opmerking 5 Waterschap Salland: 
Daarnaast is in de omgevingsverordening van de provincie Overijssel vastgelegd dat bestem-
mingsplannen die vallen binnen dijkringgebieden een overstromingsrisicoparagraaf moeten 
bevatten. Dit geldt ook voor het bestemmingsplan Oude Wetering 134a dat ligt in dijkringgebied 
10 (Mastenbroek). Het waterschap doet een tekstvoorstel. 
Reactie gemeente: 
De opmerking is terecht. De toelichting van het bestemmingsplan zal conform het voorstel wor-
den aangepast. 
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9. Inspraak 
Het bestemmingsplan van 9 september 2010 tot en met 6 oktober 2010 gedurende gebruikelijke 
openingsuren bij de publieksbalie in het gemeentehuis ter inzage gelegen. Dit is gepubliceerd in 
de plaatselijke krant "De Stadskoerier" en de gemeentelijke website. Gedurende deze termijn 
kon eenieder zijn of haar inspraakreactie schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Er zijn 
geen inspraakreacties kenbaar gemaakt. 
 


