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Voorstel:
1. In te stemmen met de realisering van de deelprojecten uit ‘Rondje Vecht’. 
2. Daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1,1 miljoen ten laste van de Essent-middelen. 
3. Het aanbod van de provincie Overijssel om tevens een bedrag van € 1,1 miljoen te investeren in 

deelprojecten uit ‘Rondje Vecht’, te accepteren.  
 

 
Inleiding:
In september 2009 heeft de gemeente een bedrag van bijna € 2,8 miljoen ontvangen uit de verkoop van de 
aandelen in Essent. Dit bedrag kan mogelijk nog oplopen wanneer resterende onderdelen van Essent 
alsnog worden verkocht. 
 
Ook de provincie Overijssel ontvangt opbrengsten uit de verkoop van de aandelen in Essent. De provincie 
wil een deel van die middelen inzetten om samen met gemeenten te investeren in maatschappelijk 
relevante projecten. Daaraan wordt de voorwaarde gekoppeld dat gemeenten uit hun Essent opbrengsten 
ook tot investeringen komen. 
 
De provincie heeft haast. Door op korte termijn te investeren, wil men met deze maatregelen ook de 
economische ontwikkeling in de provincie stimuleren. Er is daarom tussen maart en november 2009 een 
snelkookpan-procedure gevolgd. Over deze procedure, de diverse stappen daarin, de selectie van 
projecten, de criteria die zijn toegepast door ons college en de provincie, hebben wij u tussentijds 
geïnformeerd (zie bij de achterliggende stukken de brief van 15 april 2009 en de mailberichten van 29 
september en 6 november 2009; bij de brief van 15 april 2009 treft u tevens een overzicht aan van alle 
projecten die aanvankelijk bij de provincie zijn ingediend). Dit heeft geresulteerd in bestuurlijke afspraken in 
het overleg tussen ons college en het college van gedeputeerde staten van Overijssel op 10 november 
2009. Wij hebben u daarover geïnformeerd in een bijeenkomst met de raad op 30 november 2009.
 



 

 

 

  

 

   

 

In het kort komen de afspraken met GS op het volgende neer. 

De provincie investeert een bedrag van € 1,1 miljoen in de volgende deelprojecten van het project ‘Rondje 
Vecht’: realisering van een waterbelevingspark, herinrichting de Stokte, realisatie van een uitkijktoren in 
Hessum en het opwaarderen van de passantenhaven, onder de voorwaarden dat: 

1. de gemeenteraad van Dalfsen uiterlijk in februari 2010 akkoord gaat met versnelde aanpak en 
uitvoering en van de andere deelprojecten binnen ‘Rondje Vecht’, te weten de ontsluiting van  
Vechtvliet, opwaardering molengebied en bezoekerscentrum Westermolen en een culturele invulling 
van de cichoreifabriek in het Waterfront; en daar zelf ook financiering van minimaal € 1,1 miljoen 
tegenover zet; 

2. dat de gemeente Dalfsen initiatiefnemer blijft voor de vier projecten die GS voor 100 procent  
subsidiëren; 

3. dat alle genoemde deelprojecten obstakelvrij zijn voor eind 2010 (passantenhaven, de Stokte) en begin 
2011 (waterbelevingspark en uitkijktoren Hessum); 

4. dat de gemeente Dalfsen onverkort akkoord gaat met het masterplan Ruimte voor de Vecht (hetgeen is 
gebeurd in de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober 2009). 

 
Een globale beschrijving van de deelprojecten treft u in de bijlage aan. Niet alle deelprojecten zijn al even 
‘hard’. Deze zullen nog nader uitgewerkt moeten worden en aan de provincie worden voorgelegd. Het 
deelproject ‘culturele invulling cichoreifabriek’ is nog met vraagtekens omgeven. Mocht dit project 
onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan zal met zowel de provincie als uw raad opnieuw overleg 
plaatsvinden over een alternatieve besteding.  
 
Willen wij gebruik kunnen maken van het aanbod van de provincie, dan zal er dus op korte termijn door uw 
raad een besluit moeten worden genomen. In dit voorstel wegen we de voor- en nadelen af, schetsen we 
globaal de betreffende projecten (die nog een nadere uitwerking vergen; zie bijlage ‘projecten IMG’) en 
doen we u een voorstel over de inzet van middelen. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Via de eerder genoemde brief en mailberichten en middels de informatieve raadsbijeenkomst van 30 
november 2009, bent u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond Investeren met Gemeenten. 
De betreffende correspondentie treft u bij de achterliggende stukken aan. Kortheidshalve verwijzen wij daar 
naar. 
 
De kernvragen zijn: a)of de gemeenteraad bereid is om (een deel van) de opbrengsten van de verkoop van 
Essent te investeren in een aantal projecten, en b)of daarbij gebruik zal worden gemaakt van het aanbod 
van de provincie om gezamenlijk te investeren.  
 
De gemeente is volledig autonoom als het gaat om het inzetten van de middelen die vrij zijn gekomen door 
de verkoop van de aandelen Essent. Uw raad kan daarbij grofweg de volgende keuzes maken. 
 
1. De vrijgekomen middelen worden voorlopig geparkeerd. Pas nadat bekend wordt welke bezuinigingen 

het kabinet op de algemene uitkering gaat toepassen vinden besluiten plaats over de aanwending van 
de middelen. Daarbij kan worden gedacht aan het tijdelijk overbruggen van financieel zware jaren, of 
aan het investeren in projecten die zich op dat moment aandienen. 

2. De middelen worden doelgericht geparkeerd voor projecten waarvan nu bekend is dat die de komende 
jaren extra investeringen zullen vergen, zoals de Trefkoele en diverse infrastructurele werken.  

3. Er wordt € 1,1 miljoen aan de middelen onttrokken voor investeringen in projecten ‘Rondje Vecht’, 
waarmee tevens de investeringen van de provincie voor een bedrag van € 1,1 miljoen worden 
veiliggesteld. Het resterende bedrag uit de opbrengsten van Essent wordt geparkeerd. 



 

 

 

  

 

   

 

4. Er wordt alleen geïnvesteerd in projecten uit ‘Rondje Vecht’ waar de gemeenteraad een absolute 
prioriteit bij legt. 
 

Daarnaast zijn er uiteraard tussenvormen en mengvormen denkbaar. 
 
Het college staat met het oog op de dreigende begrotingstekorten een voorzichtig financieel beleid voor 
waarin in beginsel geen ruimte is voor extra structurele uitgaven of nieuwe grote investeringen. Het zou 
dus voor de hand liggen om te kiezen voor een van de eerste twee opties. Toch adviseren wij u om voor 
optie drie te gaan en wel om de volgende redenen. 
 
De drie projecten waarvoor Dalfsen de investering van € 1,1 miljoen op moet brengen, zijn deels 
onvermijdelijk en deels een uitvoering van wensen die in de raad kenbaar zijn gemaakt. Tot de eerste 
categorie behoort de opwaardering van de molenomgeving. De bijgebouwen van de molen verkeren in 
zeer slechte staat en zijn hard aan een renovatie toe. Tot de tweede categorie behoren de ontsluiting van 
Vechtvliet en de culturele invulling van de cichoreifabriek. De discussie in de raad over bebouwing binnen 
Vechtvliet heeft geresulteerd in een helder besluit; namelijk dat er niet gebouwd zal worden. Daarbij is 
echter wel de wens kenbaar gemaakt om het landschappelijk fraaie Vechtvliet meer toegankelijk te maken 
voor bewoners. Dat is voor het college de aanleiding geweest om de ontsluiting van Vechtvliet als project 
bij de provincie in te dienen. Ook een (gedeeltelijke) culturele invulling van de cichoreifabriek of van de 
atoomschuilkelder is een wens die door een aantal fracties van uw raad is uitgesproken. Nu blijkt dat de 
atoomschuilkelder niet beschikbaar zal zijn, resteert een culturele invulling van (een deel van) de 
cichoreifabriek.  
 
In de slipstream van deze deels onvermijdelijke, deels wenselijke investeringen, krijgen we een aantal 
fraaie projecten van de provincie ‘op de koop toe’. Het zijn projecten die niet door de provincie zijn bedacht, 
maar die (opnieuw) uit onze eigen projectenlijst komen. Kortom, niet alleen de provincie ziet daarin een 
belang voor het realiseren van haar beleidsdoelen; ook voor Dalfsen is dat het geval. Het 
waterbelevingspark, de herinrichting van de Stokte, de uitkijktoren in Hessum en de opwaardering van de 
passantenhaven (in het uitloopgebied van het Waterfront) mogen worden gezien als relevante projecten 
die bijdragen aan de landschappelijke, recreatieve en educatieve beleidsdoelen van raad en college en die 
tevens zijn gelieerd aan het programma Ruimte voor de Vecht.  
 
Daarnaast moeten we ons afvragen of we een bedrag van € 1,1 miljoen van de provincie voor 
voorzieningen willen laten schieten, omdat het ons op dit moment net niet uitkomt. Dat is een wel erg hoge 
rekening voor een principiële keuze om op dit moment voorzichtig financieel beleid te voeren. 
 
Een niet onbelangrijk neveneffect is dat gemeente en provincie gezamenlijk voor een bedrag van € 2,2 
miljoen investeren in de lokale en regionale economie, die nog altijd een steuntje in de rug kan gebruiken.  
 
Alternatieven:
De alternatieven voor ons voorstel die hierboven zijn beschreven hebben onmiskenbaar ook hun 
voordelen. Denk met name aan de renteopbrengsten wanneer de middelen in een reserve worden 
vastgezet. Alles afwegende slaat voor het college toch de balans door naar het investeren op korte termijn 
in maatschappelijk relevante projecten. 
 
Met de investering van € 1,1 miljoen wordt slechts een deel van de opbrengst uit de verkoop van Essent 
ingezet. Er resteert nog een bedrag van € 1,7 miljoen, waar later mogelijk nog significante bedragen aan 
zullen worden toegevoegd, wanneer resterende onderdelen van Essent alsnog worden verkocht. Dat geldt 
tevens voor de provincie die een gelijk bedrag voor Dalfsen gereserveerd houdt. Door de provincie is onder 
andere uitgesproken dat het investeren in een rotonde aan het Westeinde/Jagtlusterallee in Nieuwleusen 
kans van slagen heeft. 



 

 

 

  

 

   

 

Bij ons college gaan de gedachten onder andere uit naar investeringen in de Trefkoele. Daarover zullen wij 
opnieuw het gesprek aangaan met de provincie. Overigens zullen wij daarbij ook nadrukkelijk aandacht 
vragen voor een verruiming van de criteria die de provincie toepast en voor een andere verdeling van de 
bijdragen in projecten (op dit moment 50-50 verdeling). 
 
Financieel kader:
De opbrengst uit de eerste fase van de verkoop van Essent bedraagt circa € 2,8 miljoen. Dit bedrag 
hebben we reeds ontvangen en is voorlopig geparkeerd. 
 
Tegenover deze inkomsten staat het vervallen van de dividendopbrengsten uit de aandelen Essent. In de 
meerjarenbegroting is hiermee rekening gehouden. Aanvankelijk was het de bedoeling om de geraamde 
opbrengst van € 75.000,- stapsgewijze in vier jaar af te bouwen naar nihil. Omdat we voor de resterende 
delen van Essent nog dividend blijven ontvangen, ligt de te compenseren derving van dividendopbrengsten 
lager. In de onderstaande tabel is aangegeven met welke dividendopbrengst in de meerjarenbegroting 
rekening is gehouden en welke reserve daarbij moet worden aangehouden om via renteopbrengsten het 
verlies aan dividend te compenseren. 
 
Afdekking dividend

*
  Te blokkeren reserve 

- 2010: € 46.009,-     € 920.180,- 
- 2011: € 40.062,-     € 801.240,- 
- 2012: € 12.776,-     € 255.520,- 
- 2013: - € 2.224,-     € 0,- 
(
*
 Hierbij wordt de gebruikelijke rekenrente toegepast. De werkelijke rente ligt op dit moment lager). 

 
Omdat ook bij een aanwending van € 1,1 miljoen van de Essent-opbrengsten nog een bedrag van € 1,7 
miljoen resteert, blijft er voldoende in reserve om de komende jaren het dividendverlies op te vangen.  
 
Wanneer uw raad zou besluiten om de Essent-opbrengsten te blokkeren, dan bedraagt de jaarlijkse 
opbrengst aan (bespaarde) rente € 140.000,-. Wanneer deze middelen worden gebruikt om tot een 
sluitende exploitatie te komen, moet daarbij worden bedacht dat zo’n reserve tot in lengte van jaren in 
stand gehouden moet worden. Immers, zodra de reserve toch wordt aangesproken, ontstaat er een gat in 
de exploitatiebegroting. 
 
Naast de investeringen brengen de diverse deelprojecten ook exploitatiekosten met zich mee. We gaan 
daarbij uit van een bedrag van € 9.000,- per jaar. Daarbij moet worden aangetekend dat de 
exploitatiekosten voor de cichoreifabriek nog niet bekend zijn. 
 
Communicatie:
Met het college van gedeputeerde staten van de provincie zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke 
communicatie over het project Investeren Met Gemeenten. Wanneer uw raad instemt met het onderhavige 
voorstel, dan zal hierover worden gecommuniceerd met de provincie. In het halfjaarlijkse 
afstemmingsoverleg van ons college met het college van GS zullen vervolgens de ontwikkelingen worden 
besproken. 
 
Daarnaast zal met betrekking tot de deelprojecten afzonderlijk de gebruikelijke communicatie plaatsvinden 
met burgers (in het bijzonder omwonenden) en instellingen. 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 


