Beantwoording mondelinge vragen ChristenUnie over draagvlakmeting BIZ, Raad 29 oktober 2018
1. Op welke wijze heeft het college uitvoering gegeven aan de draagvlakmeting en welke
zorgvuldigheidsmaatregelen zijn hierbij genomen?
Ondernomen stappen Stemming Bedrijven Investering Zone d.d. 26-07-2018:
Opvragen lijst GBLT.
Van GBLT is lijst met WOZ-objecten incl. Gebruikers/eigenaren ontvangen (uitdraai van 26 juni
2018). Deze lijst is als basis gehanteerd voor de BIZ-stemming.
Lijst van GBLT is niet helemaal compleet daarom aangevuld door afdeling GEO informatie van
gemeente Dalfsen.
Een aantal (+/-30) stembiljetten retour vanwege onjuiste tenaamstelling of niet meer bestaan van
bedrijf op deze locatie. Op basis van de kennis bij de stichting en met de controle van de afdeling
GEO informatie zijn de gegevens aangepast en waar nodig nieuwe stembiljetten verstuurd.
24 juli interne controle van de stemlijst. Conclusie: m.u.v. het bedrijfsverzamelpand is de lijst
compleet. In het bedrijfsverzamelpand aan de Goldkampstraat blijken er meer ondernemers
gevestigd dan op de lijst van GBLT voorkomen. Deze hebben alsnog een stembiljet gekregen, waar
ze achteraf bezien geen recht op hadden.
Telling op 25 juli 2018 om 16.00 uur.
Hertelling op 26 juli 2018 om 11.00 uur.
2. Op welke wijze is objectiviteit in informatievoorziening geborgd?
Er zijn 135 stembiljetten verstuurd. De telling van de uitgevoerde draagvlakmeting is uitgevoerd
door notaris R. Lukas (Vechtstede Notarissen) en opgemaakt op basis van de ontvangen
antwoordenveloppen voor 25 juli 2018 16.00 uur met daarin de stembiljetten.
De uitslag is bekendgemaakt op de website middels een door de gemeente opgesteld persbericht.
Dit persbericht is door de stichting per mail gedeeld aan alle betrokkenen.
3. Op basis van welke gronden heeft het college besloten om te stoppen met de procedure voor de
invoering van de BIZ?
Uit intern onderzoek blijkt begin september 2018 dat de officiële draagvlakmeting tussen 9 juli en 25
juli 2018 juridisch onjuist te zijn uitgevoerd. Naar voren is gekomen dat van de 135 verstuurde
stembiljetten er 15 verstuurd zijn naar niet-stemgerechtigden.
Na het besluit van het college d.d. 25 sept 2018 zijn betrokkenen per brief op de hoogte gebracht
van dit besluit. Zie bijlage bij deze beantwoording.
4. Wat betekent deze vertraging voor de gerelateerde subsidie?
Wij hebben overleg gehad met de provincie over de in de beschikking afgegeven termijn van 1 maart
2019. Die termijn mag worden opgerekt, vooralsnog tot 1 juni 2019.

5. Wat vindt het college van het zonder vergunning plaatsen van inrichtingselementen op
gemeentelijke en particuliere gronden?
Het plaatsen zonder vergunning van de cameramasten is niet volgens beleid en niet handig. De
plaatsing van de cameramasten is op risico van de stichting uitgevoerd.
Inmiddels is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Er wordt nu onderzocht of en op welke
wijze de vergunning alsnog te verlenen is.
6. Welke weg wil het college nu bewandelen en is hiervoor opnieuw een besluit nodig van de
gemeenteraad?
De gemeente gaat in overleg met de stichting Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Dalfsen. Daarna
volgt een overleg door de gemeente en stichting Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Dalfsen met
ondernemers van het bedrijventerrein De Rondweg. Dit zullen we o.a. doen door het organiseren
van informatiebijeenkomsten.
In geval er een nieuwe draagvlakmeting moet worden uitgevoerd is hiervoor een nieuw besluit nodig
van de gemeenteraad.
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Geachte heer/mevrouw,

Ons college heeft bij de uitgevoerde draagvlakmeting onvolkomenheden vastgesteld. De
draagvlakmeting vormt een onderdeel van de invoeringsprocedure van de bedrijveninvesteringszone
(BIZ). Wij hebben daarom op 25 september 2018 het besluit genomen om de procedure voor de
invoering van de BIZ op dit moment te stoppen. Er volgt nog nader onderzoek hoe de BIZ op een
juiste manier ingevoerd kan worden.
Uit intern onderzoek blijkt de officiële draagvlakmeting tussen 9 juli en 25 juli 2018 juridisch onjuist te
zijn uitgevoerd. Naar voren is gekomen dat van de 135 verstuurde stembiljetten er 15 verstuurd zijn
naar niet-stemgerechtigden.
De gemeente gaat in overleg met de stichting Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Dalfsen. Daarna
volgt een overleg door de gemeente en stichting Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Dalfsen met
ondernemers van het bedrijventerrein De Rondweg. Dit zullen we o.a. doen door het organiseren van
informatiebijeenkomsten.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met U. Lautenbach door te bellen met (0529) 48 83 09 of
een e-mail te sturen naar u.lautenbach@dalfsen.nl. Vermeld het zaaknummer dat bovenin deze brief
staat.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en Wethouders,

U. Lautenbach
Beleidsmedewerker eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling

