




 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2010, nummer 133; 
 
 
overwegende dat; 
 
er in het kader van het provinciale project tot het opwaarderen van de provinciale weg N340-N48 Zwolle-
Ommen woningen moeten wijken; 
 
een beleidskader voor de herbouw van deze woningen gewenst is; 
 
het wenselijk is het aantal nieuwe woningen in het buitengebied te beperken en de wijkers vanwege het 
maatschappelijke belang  ook op enige manier te faciliteren; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 


1. vast te stellen de Nota Wijkersbeleid N340 -N48 Zwolle-Ommen;  
2.       kennis te nemen van ons besluit om wijkers uit de gemeente Dalfsen voorrang te geven bij een 


gemeentelijke kaveluitgifte. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 22 november 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H. Keizer 
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Voorstel:
De Nota Wijkersbeleid N340 - N48 Zwolle - Ommen vast te stellen
 
 
Inleiding:
Voor de opwaardering van de N340 Zwolle-Ommen door de provincie tot een stroomweg is extra ruimte 
nodig. Hiervoor moeten woningen wijken voor het algemene maatschappelijke belang. Door het 
voorkeursalternatief zoals dat door GS openbaar is gemaakt, wordt het ook steeds meer duidelijk welke 
woningen moeten gaan wijken.  
 
Om aan de wijkers houvast te geven en voor gelijke behandeling van dezelfde soort gevallen bij eventuele 
herbouw van een woning, is het zaak dat de betrokken gemeenteraden wijkersbeleid vaststellen.  
De provincie heeft daarom in overleg met de gemeenten Dalfsen en Ommen de notitie wijkersbeleid 
N340/N48 opgesteld. Deze is tevens besproken in de consultatiegroep N340 en akkoord bevonden door de 
Stuurgroep N340.  
 
Beleidskader en rol gemeente
De wijker moet zelf de keuze maken of men een bestaande woning koopt of gaat huren of een woning gaat 
herbouwen. Het wijkersbeleid is er op gericht om duidelijkheid te geven wat de grenzen zijn voor de 
herbouw van woningen die moeten wijken.  
Grofweg zijn voor herbouw  twee mogelijkheden: 
1 Aansluitend aan of in een kern binnen de gemeenten. Dit beleid geldt in principe voor alle kernen 


binnen de gemeenten Ommen en Dalfsen. 
2 In de groene ruimte binnen een in het beleid opgenomen gebied rond de huidige N340. In het 


beleid zijn nog een heel aantal uitsluitingsgebieden en randvoorwaarden hiervoor opgenomen. 
Voor een duidelijk overzicht van de stappen wordt verwezen naar het schema bij het wijkersbeleid. Voor 
het overige wordt verwezen naar de notitie wijkersbeleid.  
 
Omdat dat het wenselijk is het aantal nieuwe woningen in het buitengebied te beperken en de wijkers toch 
op enige manier te faciliteren hebben wij besloten om, in aanvulling op de notitie wijkersbeleid, de wijkers 
voorrang te geven bij een gemeentelijke kaveluitgifte. De wijkers uit Dalfsen krijgen dan voorrang binnen 
de gemeente Dalfsen, Ommen hanteert voor Ommen een gelijke regeling.  
 







 
 
 


  


 
   


 


Het wijkersbeleid geeft de kaders op hoofdlijnen en vergt in alle situaties nog een nadere toetsing en 
nadere afspraken met de individuele wijker en het specifieke beleid van de gemeente.  
 
Voor (agrarische) bedrijven die eventueel moeten wijken geldt dat dit altijd maatwerk zal zijn, omdat dit 
slechts enkele specifieke situaties zal betreffen.  
 
Alternatieven:
Door het vaststellen van wijkersbeleid geeft uw raad de kaders voor de wijkers aan. Als er geen beleid 
wordt vastgesteld zal ieder verzoek afzonderlijk beoordeeld moeten worden door de gemeente en kan ook 
elke gemeente afzonderlijk haar eigen kaders gaan stellen. Met de vaststelling geeft uw raad aan dat u 
bereid bent ruimte te geven voor de wijkers om zich in de groene ruimte te vestigen. Dit in afwijking van het 
reguliere ruimtelijke beleid waarbij nieuwe woningen in het buitengebied zijn uitgesloten.  
 
Financieel kader:
Voor het opstellen van de herzieningen van de bestemmingsplannen worden leges betaald door de wijker.  
Ook eventuele planschade kosten en andere bijkomende kosten worden (door het sluiten van een 
overeenkomst) verhaald op de wijker. Dit omdat de gemeente geen financiele middelen heeft voor deze 
eventuele kosten.   
 
De provincie geeft aan dat bij aankoop van woningen van wijkers die elders in het buitengebied willen 
herbouwen, in de schadeloosstelling ook rekening wordt gehouden met bijkomende kosten. Planschade 
die de herbouw van een woning veroorzaakt, wordt niet vergoed door de provincie. Wijkers worden -door 
dat zij zelf de eventuele planschade kosten moeten dragen- zelf ook verantwoordelijk om het planschade 
risico zo veel als mogelijk te beperken. Ook als gemeente zullen we bij de planologische toetsing van een 
eventuele herbouwlocatie de wijker wijzen op eventuele planschaderisico’s.  
 
Communicatie
Alle directe wijkers en eventuele indirecte wijkers zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd door de provincie.  
Ook de gemeente Ommen en Dalfsen hebben in een gezamenlijke brief  deze mensen nader 
geïnformeerd.  
 
Wijkers worden door de provincie doorverwezen naar de gemeente als zij herbouw van de woning wensen.  
Ook in de nieuwsbrief over het project N340 is aandacht besteed aan het wijkersbeleid.  
 
Het vastgestelde wijkersbeleid wordt bekendgemaakt in de Dalfser Marskramer en zal via de website van 
de gemeente en de provincie te raadplegen zijn.     
  
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


 





