
 

 
  RAADSVOORSTEL 

  
  

20091214 - 13- Evaluatie Rood voor rood en VAB beleid - RaadsVOORSTEL 

 status: B      
Agendapunt: 13 
Onderwerp: Evaluatie Rood voor Rood en VAB beleid 
  
Commissie: 07-12-2009, nr. 5 
Raadsvoorstel: 17-11-2009, nr. 195 
  
Portefeuillehouder : dhr. E. Goldsteen / mevr. G. Laarman - Hemstede 
Beleidsterrein: ruimtelijke ordening en bouwzaken / plattelandsvernieuwing 
Programma: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
  
Ter inzage (o.m.) : - Evaluatie Rood voor Rood en VAB beleid + bijlagen 
  
Informant: L. van Dam 

E. l.vandam@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 82 34 

Voorstel:
1. In te stemmen met de bijgevoegde evaluatie; 
2. De voorgestelde wijzigingen in de Beleidsregels 2007-2009 Rood voor Rood met gesloten beurs 

en Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing gemeente Dalfsen vast te stellen. 
 
Inleiding:
In oktober 2007 heeft uw gemeenteraad de Beleidsregels 2007-2009 Rood voor Rood met gesloten beurs 
gemeente Dalfsen vastgesteld. Bij deze vaststelling is opgenomen dat er in 2009 een evaluatie plaats zou 
vinden.  In november 2007 heeft de gemeenteraad van Dalfsen ook het Beleidskader Vrijkomende 
Agrarische Bebouwing (VAB) gemeente Dalfsen vastgesteld. Inmiddels is ongeveer twee jaar gewerkt met 
de beleidsregels Rood voor Rood  en het beleidskader VAB en zijn er diverse ervaringen opgedaan.  
Bijgevoegde Evaluatie gaat in op diverse aspecten die bij de uitvoering van het beleid naar voren zijn 
gekomen en vragen die bij de vaststelling van het beleid en tussentijds door de gemeenteraad zijn gesteld.  
In de Evaluatie worden een aantal aanpassingen van de beleidsregels rood voor rood en het beleidskader 
VAB voorgesteld.     
 
Beleidskader en rol gemeente:
Doel van de evaluatie is om te kijken hoe het rood voor rood en VAB beleid functioneert en of het op deze 
wijze voortgezet moeten worden. Bij voortzetting van het beleid worden enkele voorstellen voor aanpassing 
van het beleid gedaan. U wordt voor een nadere onderbouwing verwezen naar de bijgevoegde evaluatie. 
 
Alternatieven:
Voortzetting van het beleid is gewenst om geen leegstand en verpaupering van vrijkomende 
bedrijfsbebouwing in het buitengebied te krijgen. Ook hier wordt u verwezen naar de bijgevoegde evaluatie.
 
Financieel kader:
N.v.t.
 
Communicatie:
De wijzigingen in het beleid zullen na vaststelling worden opgenomen in het beleid en breed 
gecommuniceerd worden. O.a. publicatie in Kernpunten, op website en ter informatie worden toegezonden 
aan veel bij de uitvoering betrokken adviseurs. 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 


