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Consultatie:
De raad consulteren over het aangepaste Voorlopig Ontwerp 2 (VO2) Waterfront Dalfsen
 
 
Inleiding:
Als bijlage ontvangt u hierbij de handout van de presentatie voor de raadscommissie van 1 februari 2010 
van het VO2 van het Waterfront Dalfsen. 
De presentatie is tot stand gekomen in het projectteam Waterfront, waarin gemeente Dalfsen en Volker 
Wessels participeren. 
 
In het VO2 worden de opmerkingen en suggesties van de gemeenteraad bij het in april 2009 
gepresenteerde en gekozen VO1 van Volker Wessels meegenomen en uitgewerkt. 
De uitwerking van het plan Waterfront in een formeel vast te stellen VO2 en DO (definitief ontwerp) is een 
zelfstandige bevoegdheid van het college van B&W. De raad heeft echter bij de behandeling in april 2009 
aangegeven te willen worden betrokken bij de ontwikkeling van het plan. Het college heeft toen toegezegd 
de raad te willen informeren en horen over het aangepaste plan. Vandaar dat het VO2 nu wordt 
gepresenteerd in de commissievergadering van 1 februari a.s.. Wij zullen de uitkomsten van deze 
bespreking meenemen bij het besluit tot vaststelling van het VO2.  
 
 
Beleidskader en rol gemeente:
In het onderstaande zullen wij kort ingaan op de belangrijkste punten zoals deze door de raad zijn 
meegegeven aan het projectteam en de ontwikkelaar bij het verder ontwikkelen van het VO1 tot het VO2. 
 
Deze belangrijkste punten zijn: 

a. Verbreding woningtypologie, bredere doelgroep; 
b. Nader onderzoek bevoorrading winkels, verkeerssituatie en parkeren; 
c. Recreatieve route tussen bouwdeel 3 en de Vecht; 
d. Studie naar mogelijkheden gebruik atoomkelder; 
e. Onderzoek naar mogelijkheden voorzieningen t.b.v. jeugd  
f. Architectuurstijl en individualiteit; 
g. Verlaging bouwdeel 5; 
h. Behoud en zo mogelijk verbreding van groen 

 
 



 
 
 

  

 
   

 

a. Verbreding woningtypologie, bredere doelgroep 
Het plan Waterfront-VO1 bestaat uit grondgebonden woningen en appartementen. De grondgebonden 
woningen bestaan voor 2/3 deel uit rijenwoningen in ongeveer vergelijkbare prijsklassen en daarnaast uit 
een veel kleiner aantal halfvrijstaande woningen en vrijstaande woningen met, voor Dalfser begrippen 
kleine tuinen. Alle appartementen bestaan uit appartementen van een middengrote categorie (ca. 120 m2).  
Het plan Waterfront VO2 kent een veel grotere diversiteit. Zo zijn de grondgebonden woningen ongeveer in 
de verhouding 40/40/20 verdeeld in respectievelijk rijenwoningen, halfvrijstaande woningen en vrijstaande 
woningen met grotere tuinen dan in het eerste ontwerp. Als gevolg daarvan zijn het aantal grondgebonden 
woningen verminderd en is er in dit deel van het plan meer “ruimte”  gekomen. Bij de appartementen is 
gekozen voor een driedeling: kleinere appartementen ca. 90 m2 voor met name sociale huur en koop, 
middelgrote appartementen (ca. 120 m2) en een beperkt aantal grotere appartementen (>140 m2). Het 
aantal appartementen is als gevolg van deze wijziging vergroot. 
Door de grotere diversiteit is het aanbod gespreid over een veel grotere doelgroep. 
 
In onderstaande tabel zijn de aantallen woningen per typologie weergegeven voor het VO1 en het VO2. In 
de tabel is daarnaast aangegeven de wijziging in het aantal m2 ‘s commerciële ruimte. 

 

VO1 VO2 
Aantal Typologie Aantal Typologie 

24 Appartementen 120- 130 m2 19 Appartementen 90 m2 (sociale koop/ huur) 
  18 Appartementen 120 – 130 m2 
  5 Appartementen >140 m2 

24 Totaal aantal appartementen 42 Totaal aantal appartementen 

    
34 Rijwoningen 12 Rijwoningen 
10  Halfvrijstaand woningen 14  Halfvrijstaande woningen 
4 Vrijstaande woningen 6 Vrijstaande woningen 
48 Grondgebonden woningen 32 Grondgebonden woningen 

72 Totaal aantal woningen 74 Totaal aantal woningen 
    

2450 M2 ’s commerciële ruimte 2750 M2 ’s commerciële ruimte 
 
Bovenstaande tabel wijkt voor wat betreft de aantallen grondgebonden woningen in het VO1 iets af van de 
tabel in de presentatie. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de definitie van typologieën woningen. 
Hoewel het totaal aantal woningen in het VO2 iets groter is dan in het VO1, is door de verdunning die in het 
VO2 heeft plaats gevonden het aantal m2 ’s woningoppervlak verminderd met ongeveer 600 m2. Het 
oppervlak aan commerciële ruimte is met ongeveer 300 m2 toegenomen in het VO2. Genoemde 
wijzigingen heffen elkaar financieel globaal op, zodat er als gevolg van de voorgestelde wijziging geen 
financiële consequenties zijn. 
 

b. Nader onderzoek bevoorrading winkels, verkeerssituatie en parkeren 
In de eerste plaats is onderzocht de mogelijkheid van het combineren van de winkelbevoorrading met de 
entree van de parkeergarage. Als gevolg van de vereiste hoogte van de toegang ten behoeve van de 
winkelbevoorrading bleek al snel dat dit niet mogelijk is. Vervolgens is de mogelijkheid onderzocht om de 
winkelbevoorrading van de toekomstige supermarkt te laten plaatsvinden via de huidige locatie Beltestraat. 
Vanuit twee oorzaken blijkt dat niet mogelijk te zijn. In de eerste plaats heeft de supermarkt een minimale 
maatvoering nodig om voldoende kassaruimte te kunnen realiseren. De in het VO2 aangehouden 
beukmaat moet als minimaal noodzakelijk worden beschouwd. Vervolgens is gekeken naar de 
mogelijkheid om op de plaats van de huidige bloemenzaak een doorgang te creëren. Gebleken is dat de 



 
 
 

  

 
   

 

vereiste hoogte voor een doorgang van vrachtauto’s zo hoog is, dat dan het hele pand moet worden 
gesloopt (d.w.z. zowel de winkel als de bovenwoningen). Financieel is dat niet haalbaar gebleken. 
Om die redenen is de winkelbevoorrading gehandhaafd langs de oorspronkelijke route Raadhuisstraat – 
Verlengde Beatrixstraat – Molenstraat. Vergeleken met de bestaande winkelbevoorrading gaat het hier 
overigens om slechts enkele vrachtwagenbewegingen per dag, die binnen afgesproken bloktijden kunnen 
aankomen en vertrekken. 
Onder andere als gevolg van het bovenstaande zijn ook de functies van de verschillende straten in het plan 
nog eens nader beschouwd. Wij zijn van mening dat in het VO2 een betere functieverdeling van de straten 
heeft plaats gevonden. Er zijn straten waar doorgaand verkeer een belangrijke rol heeft zoals de 
Raadhuisstraat en er zijn woonstraten voornamelijk voor fietsers en voetgangers waar de auto te gast is of 
zelfs niet toegestaan. Voorbeelden van het laatste zijn de wandelpromenade en het plein bij de Witte Villa. 
Ten aanzien van parkeren is in het VO2 meer parkeerruimte gevonden op eigen erf (grondgebonden 
woningen) en er is meer parkeerruimte gevonden door de ondergrondse parkeergarage uit te breiden. 
 

c. Recreatieve route tussen bouwdeel 3 en de Vecht 
In het VO2 is het volledige begane grond gedeelte van bouwdeel 3, een commerciële ruimte geworden. 
Dat betekent dat er langs de wandelpromenade aan de Vecht ruimte komt voor commerciële voorzieningen 
als winkels en horeca. 
Deze ontwikkeling versterkt de recreatieve route langs de Vecht en biedt tevens de mogelijkheid om op de 
verdieping op deze plaats ruime appartementen te realiseren. 
 

d. Studie naar mogelijkheden gebruik atoomkelder 
Door de raad is uitdrukkelijk gevraagd de mogelijkheden te bezien tot het mogelijk inpassen van de 
atoomkelder in de plannen. Hierbij werd gedacht aan het gebruik als jeugdvoorziening (jeugdhonk). 
Gebleken is echter dat op de locatie van de atoomkelder grondgebonden woningen met tuinen zijn 
voorzien. De bovenzijde van de atoomkelder is een betonvloer op maaiveldniveau. Dat betekent dat deze 
betonvloer niet gehandhaafd kan worden omdat in de tuinen een teelaarde laag van ongeveer 1 meter 
hoog nodig is. Handhaving van de betonvloer (het dak van de atoomkelder) zou betekenen dat het 
maaiveld van de tuinen ongeveer ruim 1 meter boven de rest van het maaiveld zou uitsteken.  
Een kleiner deel van de atoomkelder is onder de woningen voorzien. Ook hier moet verwacht worden dat 
als gevolg van de constructieve eisen aan de woningen, de atoomkelder hier niet kan worden 
gehandhaafd. 
 

e. Onderzoek naar mogelijkheden voorzieningen t.b.v. jeugd 
In het plan krijgt de locatie van de voormalige cichoreifabriek een maatschappelijke functie eventueel 
gecombineerd met ondersteunende horeca. Het is denkbaar dat op deze locatie voorzieningen komen ten 
behoeve van sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen. Daar kunnen ook voorzieningen voor 
jeugd onder worden verstaan. Een dergelijke functie is goed te combineren met de woonfunctie in het 
gebied. Echter een gebruik als jeugdhonk of kelder is naar onze mening niet te combineren met de functie 
van woonwijk. 
 

f. Architectuurstijl en individualiteit 
Er is gevraagd om de uitingen van architectuur meer aan te sluiten bij de Sallandse bouwstijl. Hoewel de 
verdere uitwerking van de gevels pas in een vervolgfase definitief gaat worden, is uit de gevelaanzichten 
wel te zien dat deze aansluiting bij het VO2 naar onze mening beter tot haar recht is gekomen. Ook in het 
VO1 was al nadrukkelijk aandacht gegeven aan de individualiteit van de woningen, dat is in het VO2 
gehandhaafd of waar mogelijk versterkt. 
 

g. Verlaging bouwdeel 5 
Bouwdeel 5 is het gedeelte van het plan dat het dichtst tegen het nieuwe gemeentehuis is gesitueerd. Door 
de raad was de vrees uitgesproken dat twee forse bouwmassa’s naast elkaar op deze plek te massief zou 



 
 
 

  

 
   

 

ogen en vanaf de overzijde van de Vecht een negatieve uitstraling zou hebben op het gewenste dorpse 
karakter van Dalfsen. 
Om die reden heeft de architect de zuidelijke kant van bouwdeel 5 met één bouwlaag verlaagd. 
Dit gedeelte bestaat nu uit twee lagen met kap en is daardoor duidelijk ondergeschikt aan het 
gemeentehuis. Het gebouw sluit daarmee ook beter aan bij de naast gelegen woningen en de andere 
woningen in het plan. 
 

h. Behoud en zo mogelijk verbreding van groen 
In het plan staan een aantal grote en buitengewoon mooie bomen. Deze bomen zijn beeldbepalend voor 
dit deel van Dalfsen. De architect heeft getracht in zijn ontwerp zoveel mogelijk van dit bestaande 
waardevolle groen te handhaven. Uit de beelden in de presentatie is duidelijk zichtbaar dat het plan vanaf 
de overzijde van de Vecht een duidelijk groene uitstraling zal krijgen. 
Op een groot aantal plaatsen zal het groen worden aangevuld om een groene begeleiding van de straten 
te verkrijgen. 
Het parkeerterrein voor het gemeentehuis zal verlaagd worden aangelegd en worden voorzien van 
dakplatanen en hagen. 
 
Alternatieven:
Niet van toepassing 
 
Financieel kader:
De voorgestelde wijzigingen in dit VO2 hebben geen financiële consequenties ten opzichte van het VO1. 
 
Communicatie:
Nieuwsbrief is begin januari in de kern Dalfsen verspreid. Nadere informatie omtrent Waterfront is ook te 
raadplegen via www.waterfrontdalfsen.nl. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


