
 

 
 

Motie 
 

  
  

 

 

Raadsvergadering 27 en 30 juni 2022 
 
 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in: 
 
gehoord de beraadslagingen over de Perspectiefnota 2023-2026; 
 
gehoord de beraadslagingen over de Integraal Beleidsplan Openbare ruimte 2022-2026 ‘Buiten Voor 
Elkaar’.  
 
overwegende dat: 

- de raad met het vaststellen van beleidsplan IBOR 2017 doelen heeft gesteld met betrekking tot de 
kwaliteit van onderhoud van de openbare wegen in onze gemeente 

- de kwaliteit van het onderhoudsniveau in het beleidsplan IBOR 2017 betreffende de verhardingen 
destijds op niveau B/C is vastgesteld 

- door achterstallig of onvoldoende onderhoud schade ontstaat of kan ontstaan aan het wegdek en 
de bermen en deze schade kan leiden tot gevaarlijke situaties voor al het verkeer. 

- gebruikers van de wegen in het buitengebied, deze als onveilig ervaren, onder andere bij passeren 
van breed en groot vervoer. 

- kosten van herstel van de schade aan het wegdek of de bermen bij achterstallig onderhoud hoger 
zullen uitvallen dan bij een hoger onderhoudsniveau 

- alle overige onderdelen in de onderhoudstabel paragraaf 4.1 blz. 24 en 37 paragraaf 8.2 van de 
beleidsnota IBOR 2022-2026 al op minimaal B niveau ingeschaald zijn 

 
spreekt uit dat: 

- onderhoudsniveau B meer recht doet aan de wens om inwoners van de gemeente Dalfsen op een 
veilige en comfortabele wijze gebruik te kunnen laten maken van onze wegen en trottoirs 

- het wenselijk is om de financiële consequenties van verhoging van het onderhoudsniveau 
inzichtelijk te hebben om hierover een verantwoord besluit te kunnen nemen 

 
verzoekt het college: 

- inzichtelijk te maken welke (incidentele en structurele) financiële consequenties verbonden zijn aan 
het verhogen van het onderhoudsniveau van de openbare wegen naar niveau B 

- in beeld te brengen in hoeverre er sprake zal zijn van een financiële besparing op lange termijn 
door het onderhoudsniveau te verhogen naar niveau B (ten opzichte van bestaand beleid) 

- de raad hierover in oktober 2022 met een raadsmemo te informeren. 
 
 
de indieners, 
 
 
 
J.W van Lenthe   R.H. Kouwen  J.B. Smalbraak  
Gemeentebelangen  CDA   D66   
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VVD    ChristenUnie 
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Toelichting 
Meerdere inwoners hebben ons benaderd i.v.m. het onveilige gevoel wat ze hebben op onze buitenwegen, 
vooral bij het passeren van brede en grote voertuigen. Dit werd ook nog eens bevestigd in de 
voorlichtingsessie van LTO Vechtdal. 
 
Het is van belang om de financiële consequenties van verhoging van het onderhoudsniveau inzichtelijk te 
krijgen, zodat de raad een verantwoorde keuze kan maken bij de begrotingsbehandeling in november.  

 


