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Voorstel:
1. De verbeteringsvoorstellen in 2017 uit te laten voeren;
2a. een bedrag van € 81.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van deze verbeteringen;
2b. dit bedrag ten laste te brengen van het resultaat 2017.

Inleiding:
In 2011 heeft uw raad besloten tot de aanleg van het evenemententerrein aan de westzijde van het
gemeentehuis. Na de aanleg in 2012 heeft in juni 2016 de afgesproken evaluatie plaatsgevonden om
de opgedane ervaring duidelijk in beeld te brengen. De evaluatie is besproken in uw raad en u heeft
ons college gevraagd met een voorstel te komen voor verharden van de op- en afgang om de toegang
voor mindervaliden te verbeteren en aanpassingen aan de infrastructuur op het terrein zelf. Met dit
voorstel wordt de toezegging van 12 december 2016 vorm gegeven.
Argumenten:
1.1. Bij de bespreking van de Evaluatie activiteitenterrein Dalfsen in december 2016 heeft uw raad
aangegeven verbetervoorstellen te willen ontvangen
De evaluatie is uw raad ter kennisgeving aangeboden en op uw verzoek is het besproken in de
raadsvergadering van december 2016. Met de bespreken van de evaluatie
en op uw verzoek is toegezegd met verbetervoorstellen te komen. De verbetervoorstellen hebben
betrekking op de toegankelijkheid voor mindervaliden, een verbetering van de infrastructurele
toegankelijkheid, het aanlichten van de (mindervaliden)toegang en het aanleggen van een voorziening
voor elektra en water zodat de aanrijroute voor de hulpdiensten kabelvrij kunnen zijn.
1.2. Door uitvoering van het plan wordt de toegankelijkheid voor mindervaliden verbeterd
De aangelegde hellingbaan voldoet aan de richtlijnen uit het ASVV handboek. Echter, de hellingbaan
is niet van dichte verharding voorzien maar van gras. Met dit plan om de hellingbaan te voorzien van
klinkerverharding wordt de rolweerstand aanmerkelijk verminderd.
1.3. Door uitvoering van het plan wordt de toegankelijkheid infrastructuur op het terrein verbeterd
- het verharden de transportroute
Door transporten van materialen als voorbereiding op en afronding na de activiteiten vinden
manoeuvreerbewegingen vooral intensief plaats op enkele locaties. Dit intensief berijden van de
grasmat leidt tot problemen. Al meerdere keren is er daarom een rijplatenbaan aangelegd om de
druk van assen beter te verdelen naar de ondergrond. Door een route van grasbetonstenen aan
te leggen langs de dijk kan een veel betere verdeling plaatsvinden. Deze rijbaan wordt langs de
dijk aangelegd en maakt daardoor regulier onderhoud van het terrein goed mogelijk. De aanleg
langs de dijk vraagt echter wel meer m² semiverhard oppervlak.
De voorgestelde verharding bestaat uit grasbetonstenen. Grasbetonstenen hebben van zichzelf
een betere draagkracht en vervormen niet bij lichte zetting van de ondergrond en hebben daarom
de voorkeur boven bijvoorbeeld honingraatplaten.
- voorziening elektra – water
De elektra en watervoorziening wordt gevoed vanuit het gemeentehuis. Omdat het wenselijk is
dat de aanrijroutes vrij moeten zijn van obstakels wordt ter plaatse van het kruisen van deze
routes (boven- en onderdijks) een voorziening aangelegd waar de kabel en leiding doorheen kan
worden gelegd. De aanleg van een rioolvoorziening is hierin niet meegenomen omdat er dan op
het laagst gelegen punt een gemaal geplaatst moet worden.
- aanbrengen verlichtingspunt
Het terrein is onverlicht. Over het algemeen wordt vanuit de activiteit voldoende verlichting
uitgestraald, echter de toegang ter hoogte van de hellingbaan blijft onverlicht. In de evaluatie
wordt dit benoemd. Voor het juist aanlichten van de hellingbaan wordt extern advies gevraagd.
Doel is aanlichten van de hellingbaan en beperken van strooilicht om hinder te voorkomen naar
de omgeving.

1.4. Het plan is besproken met de gebruikers van het terrein en heeft daardoor draagvlak
Om draagvlak te krijgen onder de organisatoren is een concepttekening met hen besproken en zijn
aanvullend nog aanpassingen doorgevoerd aan de het conceptplan. Mede na het overleg, is de wens
om extra verharding tot aan de Vecht in het plan opgenomen.
1.5. Het plan is besproken met Stichting Platform Gehandicapten
Uit de evaluatie bleek dat de hellingbaan, ondanks de aanpassingen moeilijk toegankelijk was. Door
het verharden van de baan met klinkers zal de gebruiksmogelijkheid verbeterd worden. Stichting
Platform Gehandicapten stemt in met deze verbetering. Ter hoogte van de aansluiting van de
hellingbaan op de geplande rijbaan is gevraagd om vlakke grasbetonstenen aan te brengen.
1.6. Het plan is voorbesproken met waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) en
vergunningafgifte lijkt mogelijk
Ambtelijk is het plan doorgenomen met WDOD. Naar verwachting levert het vergunnen van het plan
geen problemen op. Wel moet expliciet aan de voorwaarde voldaan worden dat het bergend
vermogen op geen enkele wijze nadelig beïnvloed wordt door aanleg van de voorgestelde
voorzieningen.
2.1. Voor uitvoering van het plan ontbreekt budget
Voor het uitvoeren van de voorgestelde werkzaamheden is geen geld opgenomen in de
Programmabegroting 2017. Voorgesteld wordt voor de uitvoering van de verbeteringen een bedrag
van € 81.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van het resultaat 2017.
Kanttekeningen
1. Met deze aanpassingen is geen gegarandeerd gebruik af te geven
Het activiteiten terrein is en blijft een laaggelegen terrein dat aan de Vecht ligt. De invloed van de
waterstand van de Vecht heeft invloed op de toegankelijkheid van het terrein. Bij hoog water is er
risico op overstroming ondanks dat het hoogtepeil gereguleerd wordt. Juist omdat het een regenrivier
is, is de wateraanvoer niet reguleerbaar.
Daarnaast geldt voor dit terrein net als bij andere grasterreinen waar evenementen georganiseerd
worden, dat bij langdurige of overvloedige regenval het terrein drassig en bij intensief gebruik ook
modderig wordt. Enkel het volledig verharden van activiteitenterreinen kan dit voorkomen.
Alternatieven:
- Het alternatief is om als gemeente niets te doen en geen verbeteringen aan te brengen. De
gemeente stelt dan alleen het terrein beschikbaar en onderhoud het daarna om het in een zo
goed mogelijke staat terug te brengen. De gebruikers dienen dan zelf voor voorzieningen te
zorgen voor de aan- en afvoer van het materieel. De toegankelijkheid voor mindervaliden om
volledig op eigen kracht het terrein te bezoeken blijft dan een hele krachttoer.
- De raad kan er ook voor kiezen om andere, goedkopere (kunststof) terreinverharding voor te
stellen. Deze kunststof matten zijn minder geschikt voor ondergronden met verminderde
draagkracht en zullen eerder vervormingen ondergaan. De vlakheid zal daardoor in de loop van
de jaren afnemen.
Duurzaamheid:
Ten aanzien van de duurzaamheid is er aandacht voor zowel de arbeid als de materialen.
Grasbetonstenen dienen machinaal gelegd te worden. In de aanbestedingsdocumenten is dit een
criterium. Alle betonproducten die in dit plan worden verwerkt dienen te voldoen aan de
duurzaamheidscriteria voor duurzaam beton (Eco Ton).

Financiële dekking:
Op dit moment is er geen financiële dekking. Daarom stelt ons college u voor de financiële gevolgen
voor de uitvoering van de verbeteringen een bedrag van € 81.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag
ten laste te brengen van het resultaat 2017.
Communicatie:
Met de gebruikers, Stichting Platform Gehandicapten en waterschap Drents Overijsselse Delta heeft
vooroverleg plaatsgevonden.
Vervolg:
Na raadsbehandeling wordt door het college uitvoering gegeven aan de raadskeuze.
Bijlagen:
1. Ontwerptekening.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2017, nummer 580; met
betrekking tot de toegankelijkheid van het activiteitenterrein;
overwegende dat:
-

uit de evaluatie blijkt dat er infrastructurele aanpassingen gewenst zijn;
de toegankelijkheid voor mindervaliden te wensen over laat;

besluit:




de verbeteringsvoorstellen in 2017 uit te laten voeren;
een bedrag van € 81.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van deze
verbeteringen;
dit bedrag ten laste te brengen van het resultaat 2017.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
27 maart 2017.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

