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Besluitenlijst van de digitale vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,

d.d. 15 november 2021

Aanwezig:
Voorzitter J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Commissiegriffier mw. M. van Spijker
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, G.M.M. Jutten, mw. I.G.J. Haarman, mw. H.G. Kappert, 

H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, J.G.J. Ramaker, 
mw. J.B. Upper

CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg, 
ChristenUnie mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
PvdA L. Broere
VVD G.J. Veldhuis
D66 B.H.M. Schrijver

Afwezig: mw. J.M.A. Eilert-Herbrink (PVDA) , D.J. van Gelder (ChristenUnie), H.W. 
Pessink (Gemeentebelangen)

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman, J. Uitslag, directeur H.J. van der Woude, ambtelijke 
ondersteuning: mw. C. Zwijnen (agendapunt 4), mw. T. Meibergen (agendapunt 6) en J. Leegwater 
(griffie).

1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom. 
Mw. Eilert-Herbrink (PvdA), Dhr. Van Gelder (ChristenUnie) en dhr. Pessink (Gemeentebelangen) 
zijn afwezig.
De aanwezigheid van de raadscommissieleden, wethouders en ambtelijke ondersteuning wordt 
hoorbaar en zichtbaar vastgesteld.
2. Spreekrecht burgers
Geen.

3. Vaststelling agenda
Conform.

4. Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte
Voorstel:
1. Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte voor de periode 2022-2026 ‘Buiten Voor Elkaar’ 

vast te stellen;
2. Hiervoor een implementatiebudget van €113.000 euro beschikbaar te stellen en dit te dekken 

uit de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar en hiervoor de begroting te wijzigen conform 
bijgevoegde begrotingswijziging;

3. Een reserve ‘Beheer Openbare Ruimte’ in te stellen

Advies van de commissie
Alle fracties zijn positief over de integraliteit in beleidsplan ‘Buiten voor Elkaar’. Inwoner-
betrokkenheid wordt door alle fracties genoemd. Belangrijk is om in te blijven spelen op ideeën en 
behoeften bij de inwoners en maatwerk te kunnen leveren. Voor de uitwerking in de praktijk zien de 
fracties ook uitdagingen zowel budgettair als in het afwegingskader.    

Ook bij overlast vindt Gemeentebelangen dat er aandacht moet zijn, zoals nu speelt in de 
Stickerstraat en de kern van Dalfsen. Speelvoorzieningen in de wijk horen in goede en veilige 
conditie te zijn. Gemeentebelangen vraagt aandacht voor het onderhoud van verharde wegen en 
voetpaden met onderhoudsniveau B/C. Gemeentebelangen ziet graag dat dit stapsgewijs naar 
onderhoudsniveau B gaat om grote achterstanden in het onderhoud te voorkomen. Vooral in het 
buitengebied. De fractie noemt de Rechterensedijk als voorbeeld. De fractie houdt haar oordeel in 
beraad en geeft aan met een stemverklaring te komen. 
Het CDA vraagt aandacht voor speelvoorzieningen en het budget om dit op het gewenste niveau te 
houden. De fractie wacht het aangekondigde plan van aanpak spelen en bewegen af en hoopt 
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daarbij op voldoende steun van andere fracties en vrijkomende middelen. Het CDA ziet de 
Stickerstraat als een voorbeeld hoe inwoners zelf het initiatief nemen en aan de gemeente vragen 
om samen breder te kijken naar koppelkansen gericht op de toekomst. Het CDA ziet geen reden 
om extra geld bij te plussen om het onderhoudsniveau op te hogen. Er wordt geen concessie 
gedaan op veiligheid of duurzaamheid door het huidige onderhoudsniveau aan te houden. 
Het voorstel van de ChristenUnie om een lijst van knelpunten op te stellen kan rekenen op steun 
van het CDA.

De ChristenUnie geeft de suggestie mee om een inventarisatie te maken van de belangrijkste 
knelpunten per kern met medewerking van Plaatselijk Belangen en Veilig Verkeer Nederland. Het 
gaat om wegen, stoepen en paden die last veroorzaken bij bepaalde doelgroepen. Een voorbeeld is 
de inrichting bij de Raadhuisstraat. De ChristenUnie vraagt om te kijken naar het effect van de 
bezuinigingen op speelvoorzieningen en hierop terug te komen bij de Perspectiefnota 2023. De 
ChristenUnie heeft twijfel of het laagste onderhoudsniveau B/C overal voldoende is. Kijken of er 
plekken zijn waar het onderhoudsniveau hoger moet zijn. De ChristenUnie kan instemmen met het 
beleidsplan.

De PvdA vindt het verdedigbaar dat het onderhoud duurder is in veelgebruikte gebieden ten 
opzichte van het buitengebied. Er mag echter voor de fractie geen verschil zijn in kwaliteit in 
inrichting of beheer in de kernen. De beleving is nu anders. Bij het afwegingskader geeft de fractie 
mee dat het locatie specifiek is welke factor leidend moet zijn. Dit is niet generiek te maken. De 
PvdA was tegen de bezuinigingen op de speelvoorzieningen en zien eventuele voorstellen om meer 
te investeren graag tegemoet. De PVDA vindt dat het beheer op orde is en opplussen van het 
onderhoudsniveau niet noodzakelijk. Ook is de fractie voor een opstellen van een knelpuntenlijst. 
De PvdA steunt het voorstel. 

De VVD kan zich vinden in het aangebrachte onderscheid tussen vervanging en onderhoud in het 
plan. Daarmee is de vervangingsopgave beter in kaart. De VVD vindt het getuigen van goed 
rentmeesterschap dat er een reserve wordt ingesteld ten aanzien van onderhouds- en 
vervangingskosten. De VVD is het eens met de gemaakte keuzes in het overzicht IBOR staat van 
onderhoud. Voor de VVD is zicht krijgen op de financiële consequenties belangrijk om antwoord te 
kunnen geven op de vraag van Gemeentebelangen. De openbare ruimte ligt er nu goed bij. De 
inventarisatie om knelpunten naar boven te halen van de ChristenUnie is een prima idee om te 
kijken waar er verbetering nodig is. De VVD gaat akkoord met plan.

D66 geeft aan dat maatwerk waar mogelijk op gespannen voet kan staan met een standaard 
afwegingskader. Het buitengebied, nu als één categorie aangemerkt, kent ook variatie net als de 
kernen. Vanuit financieel oogpunt bezien staat in dit voorstel een beter gebruik van de in 2017 
gewijzigde BBV voorschriften. In de begroting gaat hierdoor meer ruimte ontstaan tot 2035. De raad 
kan de ruimte die ontstaat anders bestemmen. De noodkreet van de bibliotheek is al binnen. D66 
roept op om de mooie en veilige wegen en stoepen te laten leiden naar een bibliotheek die in 
functie kan blijven. Hou het op orde en doe geen concessie aan de veiligheid is het antwoord van 
D66 op de vraag van Gemeentebelangen. De suggestie van de ChristenUnie past hier ook bij. D66 
is akkoord met dit voorstel. 

Wethouder van Leeuwen zegt toe om een top 5 of 10 te maken van de knelpunten en deze lijst 
jaarlijks met de raad te delen.  

De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 29 
november 2021 kan worden geplaatst.

5. Transitievisie warmte 1.0
Voorstel:
1. De Transitievisie warmte 1.0 vast te stellen;
2. Het college de opdracht te geven te starten met een verkenning naar de warmtenetten voor de 

buurten Polhaar en Dalfsen centrum;
3. Het college de opdracht te geven te starten met het uitwerken van de vertrekpunten voor de 

aanpak “natuurlijke momenten”;
4. De Transitievisie warmte 1.0 zo nodig binnen de periode van vijf jaar te herijken;
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5. Kennis te nemen van de notitie “taken m.b.t. de warmtetransitie benoemd in het 
Klimaatakkoord”. 

Advies van de commissie
Een verandering begint met een visie geeft D66 aan. De warmtetransitie wordt stapsgewijs 
benaderd. Er wordt gestart met verkenningen naar het warmtenet. De vraag is of dit haalbaar is. 
Overstappen naar duurzame warmte op natuurlijke momenten stimuleren met of zonder 
energiecoach. Isoleren is altijd goed. De hogere energieprijs helpt bij de bewustwording. Ook voor 
mensen die krap zitten is het een belangrijke visie met zicht op duurzame en betaalbare 
energielasten. Deze transitievisie bevat op zich goede stappen. Hopelijk gaan die stappen snel 
genoeg om de natuurlijke schrikmomenten van de klimaatverandering voor te blijven. D66 kan 
instemmen op dit moment met deze visie 1.0. Er zullen in de nabije toekomst snel nieuwe versies 
volgen. 

De VVD complimenteert de ambtelijke organisatie die dit moeilijke onderwerp begrijpelijk weet te 
maken. De VVD geeft een aantal aandachtspunten mee. Lastige transitie en raakt het warme nest 
en de portemonnee. De visie is nu vrijblijvend geschreven. Het zou kunnen helpen als duidelijkheid 
wordt gegeven wanneer de gaskraan definitief dicht gaat. Dat geeft inwoners de tijd om te 
schakelen. De fractie vraagt aandacht voor woningen die vanwege leeftijd of bouw lastig te isoleren 
zijn. Het succes van het plan staat of valt met draagvlak. De overheid moet het aantrekkelijk maken 
om de overstap te maken. Niet iedereen kan de overstap maken financieel gezien. De 
woningcorporaties hebben ook een belangrijke rol in deze transitie. De VVD kan zich vinden in het 
plan zoals het nu voorligt.

De PVDA noemt deze visie de start van de grootste opgave binnen de energietransitie in onze 
gemeente. Een onzeker traject. Dit vraagt om goede communicatie over de besluiten, de rol en 
speelruimte voor de inwoner en ruimte voor de vragen die inwoners leven. Het kaartje op pagina 25 
uit het plan betekent nogal wat voor inwoners als dit de werkelijkheid wordt. Een stappenplan kan 
helpen met welke besluiten worden genomen voor welke wijken. De technische analyse en sporen 
klinken logisch. Investeren wanneer het logisch en rendabel is. De PVDA maakt zich zorgen of 
inwoners zich wel bewust zijn wat er op hen afkomt. Extra aandacht is nodig voor de groepen die 
deze transitie niet zelf kunnen doormaken vanwege de financiële situatie of technische 
onmogelijkheden. De PVDA vindt dat deze transitie niet mag zorgen voor hogere huren. De PVDA 
kan instemmen met het voorstel.  

De ChristenUnie vindt dit de meest uitdagende transitie voor energie. Positief dat Vechthorst 
betrokken is. De ChristenUnie ziet graag concrete tussentijdse afspraken. Bijvoorbeeld in 2030 is 
30% gerealiseerd. Vraag is of de gemeente zicht heeft wie er wel en niet op het gas zit. Het 
formuleren van doelen op korte termijn biedt handelingsperspectief voor inwoners. De ChristenUnie 
vraagt aandacht voor het risico op het netwerkcapaciteit. Er is geen rekening gehouden met de 
elektrificering van auto’s. De uitkomsten van de verkenningen naar de collectieve aanpak kan 
aanleiding zijn om de visie eerder aan te passen. Natuurlijk momenten benutten. De fractie vraagt 
zich af hoe mensen tijdig in beweging kunnen worden gebracht. Dit vraagt om snelle duidelijkheid in 
de wijken waar de verkenningen plaatsvinden. Betaalbaarheid is een belangrijk aspect bij de 
inwoners. De ChristenUnie streeft naar een stappenplan met flexibiliteit. Met deze uitgangspunten 
kan de fractie instemmen met deze visie.

Iedereen van het aardgas af. Het CDA noemt deze kern uit de transitievisie warmte. Het leeft nog 
niet onder onze inwoners, zoals uit de enquête blijkt. Periodiek communiceren hierover is nodig. 
Het doel van het gas af is om CO2 te reduceren. Veel inwoners weten van de opgave in 2050, maar 
niet hoe dit te doen en waarmee. Het CDA is voor een stapsgewijs uitvoering en te zoeken naar 
meekoppelkansen. De stappen voor de verkenningen zijn logisch. Op de natuurlijke momenten 
moet de focus blijven liggen. De energiecoach kan hierin een waardevolle inbreng leveren. Het 
CDA waardeert dat de wethouder de energiecoach attendeert op het onderhouden van de 
contacten met de plaatselijke installatiebedrijven. Blijf communiceren met de inwoners. Veel 
technieken zijn nog in ontwikkelingen. De fractie kan zich vinden in de gekozen varianten. De visie 
moet eerder bijgesteld worden dan vijf jaar. Het CDA is ook geen voorstander van de optie om 
huurlasten te verhogen. Het CDA kan zich vinden in het voorstel.
Gemeentebelangen is tevreden met de heldere uitwerking. Goed om te starten met het verkennen 
en natuurlijke momenten te creëren. Vanuit het rijk is er financieel gezien veel onzeker. De fractie 
ziet terug in de visie dat er ruimte is voor de implementatie van nieuwe technieken. 
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Gemeentebelangen vindt communicatie belangrijk en zeker het communiceren over 
subsidiemogelijkheden. Het is belangrijk om de noodzaak van deze transitie te benadrukken. De 
stapsgewijze aanpak is een goede vorm. Het eens per 5 jaar actualiseren is te ruim gezien de 
snelle ontwikkelingen. Enexis geeft aan dat het elektriciteit netwerk onvoldoende is. 
Gemeentebelangen vraagt om een vinger aan de pols houden. Denk ook aan de toename van 
eclectische auto’s. Houd het tempo van de technische ontwikkelingen bij. Gemeentebelangen vindt 
isoleren altijd een goede investering. De uitvoering is lastig in verband met tekort aan 
gekwalificeerd personeel. Gemeentebelangen wenst de betrokkenen succes en kan instemmen met 
het voorstel. 

De voorzitter concludeert dat alle fracties akkoord kunnen gaan en het voorstel als akkoordstuk op 
de agenda van de raad van 29 november 2021 kan worden geplaatst.

6. Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026
Voorstel:
1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 vast te stellen;
2. Instellen van de voorziening exploitatie riolering.

Advies van de commissie
De ChristenUnie is blij dat de gemeente de boel goed op orde heeft tegen acceptabele kosten. Plan 
voor lange termijn en op tijd middelen reserveren. De fractie vindt het voorkomen van heftige 
fluctuaties in de kosten voor de burger van belang. De overlastsituatie van juli maken knelpunten 
inzichtelijk. De fractie is minder blij met de geprognosticeerde investeringen. De ChristenUnie 
vraagt nadere info over de verontreiniging van wadi’s in verband met veiligheid. Dit zijn vaak 
speelplaatsen voor kinderen. De fractie oppert het idee voor het vergroenen van platte daken om de 
overlast op het riool te beperken. Goed om te kijken naar collectieve initiatieven voor het afkoppelen 
van hemelwater. Het plan kan de goedkeuring wegdragen van de ChristenUnie. 

De PvdA spreekt haar dank uit voor het heldere plan en onderschrijft dit plan met de 
uitgangspunten. De PVDA kan instemmen met dit plan.

De VVD vindt het een mooi omschreven plan om het riool goed en sterk te houden De gemeente 
Dalfsen heeft het onderhoud goed op orde. De VVD houdt de riolen graag op het huidige niveau. 
De koppeling van de motie klimaatadaptie en het plan is goed uitgevoerd. De fractie houdt dit graag 
zo en met het instellen van de exploitatievoorziening kunnen de extra kosten beter aan. VVD is 
akkoord met plan.

D66 geeft een compliment voor het werken volgens de barometer duurzaam terreinbeheer en het 
hebben van een gouden certificaat. Dit mag extra benadrukt worden als enige gemeente in 
Nederland. Dit zegt iets over de inzet van de mensen van de gemeente. De riolering is een zeer 
belangrijke voorziening voor de gemeente. D66 kan instemmen met dit gewaardeerde 
gemeentelijke rioleringsplan.

In het plan is duidelijk beschreven wat men wil bereiken en welke resultaten vindt 
Gemeentebelangen. Hiermee voldoet dit aan de wettelijke zorgplichten, klimaat adaptatieplan en de 
invoering omgevingswet. Goede samenwerking door diverse partners. Een goede communicatie 
vindt Gemeentebelangen wederom belangrijk. De knelpunten zijn in beeld, doelen beschreven. De 
financiële organisatie ziet er goed uit inclusief een exploitatievoorziening. De fractie vindt de 
rioolheffing voor de inwoners is ook acceptabel in vergelijking met andere gemeenten. De 
stimuleringsheffing is ook een goed initiatief. Gemeentebelangen is akkoord met het voorstel.

Riolering is een voorziening die bij calamiteiten pas zichtbaar wordt. Het CDA geeft een compliment 
aan de organisatie dat het riool er goed bij ligt. De rioolheffing ligt relatief laag voor inwoners. 
Uitdagingen zijn de klimaatverandering en piekbuien. Houd hier rekening en probeer hier tijdig op te 
acteren. Het CDA geeft aan dat 100% controle niet mogelijk is en communiceer dat ook. Het CDA 
doet ook een beroep op de inwoners. Afkoppelsubsidie hemelwater verhoogd is goed idee. Voor 
het vervangen van tegels door groen hoopt het CDA om meer mogelijkheden onder de 
Omgevingswet om inwoners te prikkelen. Bij de knelpunten vindt het CDA belangrijk om opgaven te 
verbinden en effectgericht werken. De fractie herkent de knelpunten en vraagt om dit regelmatig te 
spiegelen aan de praktijk. Het CDA kan instemmen met het voorstel.
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Wethouder van Leeuwen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag betreft verontreiniging van 
de wadi’s en dit te onderzoeken. 
Wethouder van Leeuwen zegt toe om te kijken naar een maximum oppervlakte van bestrating. Dit 
wordt neergelegd bij wethouder Schuurman.

De voorzitter concludeert dat alle fracties akkoord kunnen gaan en het voorstel als akkoordstuk op 
de agenda van de raad van 29 november 2021 kan worden geplaatst.

7.  Afvalstoffenverordening 2022
Voorstel:
1. De Afvalstoffenverordening 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

Afvalstoffenverordening 2013.

Advies van de commissie
Alle fracties stemmen in met deze technische actualisatie van de Afvalstoffenverordening. Een 
wijziging in het beleid van afvalscheiding is niet noodzakelijk. Wel wordt aandacht gevraagd voor 
zwerfafval en risicogerichte handhaving. 

Wethouder Schuurman komt schriftelijk terug op de leveringsproblemen van de doneerringen en de 
privacyverklaring.

De voorzitter concludeert dat het voorstel zoals dat nu voorligt als akkoordstuk op de agenda van 
de raadsvergadering van 29 november kan worden geplaatst. Een daarin opgenomen fout zal door 
het college worden hersteld.

8. Besluitenlijst d.d. 11 oktober 2021
Conform.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 22:15 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 6 december 2021.

De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter, de commissiegriffier, 
J. Schiphorst-Kijk in de Vegte mw. mr. M. van Spijker


