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Voorstel:
in te stemmen om in het kader van ‘Investeren met Gemeenten’, op grond van art. 6.5 lid 3 Besluit 
omgevingsrecht, een categorie aan te wijzen waarvoor geen “verklaring van geen bedenkingen” vereist is. 
Deze categorie betreft de projecten: 
- Opwaarderen passantenhaven; 
- Herinrichting de Stokte; 
- Realisatie waterbelevingspark en herinrichting Vechtvliet; 
- Realisatie uitkijktoren.
 


 
Toelichting:
Op 28 juni 2010 heeft u, op basis van het programmaboek Symfonie aan de Vecht, ingestemd met de 
realisering van Symfonie aan de Vecht, inclusief het beschikbaar stellen van het noodzakelijke krediet. 
 


Symfonie aan de Vecht bevordert de aantrekkelijkheid van (de omgeving van) de kern Dalfsen en de 
Vecht. Door een optimale combinatie van functies en activiteiten ontstaat een prettige woon- en 
leefomgeving vol beweging en levendigheid. Het betreft de volgende zeven projecten: 


• Opwaarderen Passantenhaven; 


• Opwaarderen bijgebouwen Westermolen; 


• Herinrichting de Stokte; 


• Realisatie van een uitkijktoren; 


• Realisering van een waterbelevingspark en herinrichting Vechtvliet; 


• Culturele invulling van de Cichoreifabriek in het Waterfront; 


• Inrichting openbaar gebied Waterfront. 


Korte samenvatting van het voorstel: 
De provincie heeft voor zeven projecten subsidie toegezegd. Deze projecten moeten uiterlijk 31 
december 2011 in uitvoering zijn. Voor vier projecten lijkt deze termijn niet haalbaar te zijn in verband 
met voorbereidingen en planologische procedures. Het is mogelijk de planologische procedures te 
versnellen. De gemeenteraad wordt gevraagd voor deze vier projecten een besluit te nemen, 
waardoor een tijdswinst kan worden gerealiseerd van minimaal 12 tot 16 weken. 
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Voor deze zeven projecten, aangeduid met Symfonie aan de Vecht – Rondje Vecht, heeft de provincie 
Overijssel in oktober 2010 een subsidiebeschikking afgegeven, ter waarde van € 1,1 miljoen. Voor de 
inrichting openbaar gebied Waterfront heeft de gemeente, op verzoek van de provincie, de notitie 
‘Ruimtelijke Kwaliteit Waterfront’ opgesteld. De verwachting is dat de provincie Overijssel, op basis van de 
notitie, in december 2010 de subsidiebeschikking Symfonie aan de Vecht – Inrichting openbaar gebied 
Waterfront verleend. 
 
De provincie Overijssel hanteert in de subsidiebeschikking een stevige tijdsdruk voor de realisatie van de 
afspraken. Voor Symfonie aan de Vecht- Rondje Vecht dient uiterlijk 31 december 2011 de schop de grond 
in te gaan. In een eerdere brief over de financiële afhandeling van Investeren met Gemeenten wijst de 
provincie de gemeente erop dat ‘bij het niet behalen van de afgesproken resultaten op het afgesproken 
tijdstip de provincie de subsidie lager of op nihil kan vaststellen en het verleende voorschot kan terug 
vorderen’.
 
Per project lopen verschillende onderzoeken om te komen tot definitieve ontwerpen. Deze voorbereiding is 
onmisbaar als input voor de noodzakelijke planologische procedures. De planologische procedures zijn het 
slotstuk om tot uitvoering over te kunnen gaan en kunnen een langdurige doorlooptijd hebben.  
 
Hieronder treft u vier projecten aan, vallend onder Symfonie aan de Vecht, die door de nog te volgen 
voorbereidingen en planologische procedures onder grote tijdsdruk komen te staan waardoor de gestelde 
termijn waarschijnlijk niet gehaald wordt. (De tekst is overgenomen uit het programmaboek Symfonie aan 
de Vecht (onderdeel besluit gemeenteraad juni 2010)). 
 
Opwaarderen passantenhaven 
De passantenhaven ligt naast het gemeentehuis, aansluitend op het plangebied Waterfront. De inrichting 
voldoet niet meer aan de huidige en toekomstige inrichtingseisen. Van een upgrading van de haven zelf, 
inclusief het omliggende terrein, zal een positief effect uitgaan. Naast het faciliteren van de pleziervaart 
biedt een opgewaardeerde haven ook voorzieningen en mogelijkheden voor andere vormen van 
(water)recreatie.  
 
Realisering Waterbelevingspark én Vechtvliet 
De aanleg van een waterbelevingspark is een kwalitatieve toevoeging in de ruimtelijke kwaliteit van de 
dorpsrand en de uiterwaarden van de Vecht. Binnen diverse beleidskaders zal een evenwichtig ontwerp 
recht doen aan de wensbeelden van een halfnatuurlijke laaglandrivier, natuurontwikkeling en 
natuurbeleving in samenhang met extensieve vormen van recreatie. Waterbeleving en educatie zijn een 
essentieel onderdeel van het plan. Het gebied fungeert als een logische overgang tussen de Vecht, de 
kern Dalfsen (Waterfront) en het gebied Vechtvliet.  
 
Door ontsluiting van Vechtvliet wordt de toegankelijkheid van een landelijke randzone als uitloop- en 
verblijfsgebied verbeterd. Door het gebied te voorzien van fiets- en wandelpaden en parkvoorzieningen 
blijft de uitstraling een focus houden op groen, waardoor de ruimtelijke kwaliteit een impuls krijgt. Met dit 
project kan ook het bestaande pompgebouw van het waterschap ruimtelijk beter ingepast worden. 
 
Realisering van een uitkijktoren 
Plaatsing van een uitkijktoren passend bij de omgeving (nabij de Vecht) om de Vecht en het Vechtdal van 
grotere hoogte te kunnen bekijken. 
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Herinrichting de Stokte 
Ontwikkeling van een pleisterplaats op de voormalige vuilstort De Stokte. Een openbare ruimte die overdag 
voor iedere inwoner en toerist toegankelijk is met laagdrempelige voorzieningen (picknickbankjes en 
informatiebord). 
 
Voor het Waterfront start de planologische procedure zeer spoedig. Het ligt dan ook niet in de verwachting 
dat de gestelde termijn, voor projecten gekoppeld aan het Waterfront, door de planologische procedure 
wordt overschreden. Voor de opwaardering van de bijgebouwen van de Westermolen worden in eerste 
instantie geen problemen worden verwacht. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden (Wabo). Met de 
Wabo wordt één nieuwe omgevingsvergunning geïntroduceerd op het gebied van de fysieke leefomgeving. 
Wij zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen. 


 
Omdat de vier genoemde projecten niet passen in het geldende bestemmingsplan moet de uitgebreide 
procedure gevolgd worden. Bij toepassing van de uitgebreide procedure moeten wij een “verklaring van 
geen bedenkingen” bij u aanvragen. Uw raad brengt deze verklaring eerst uit in ontwerp. Dit ontwerp wordt 
gezamenlijk met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Vervolgens stelt u een definitieve 
verklaring van geen bedenkingen op. Deze definitieve verklaring wordt bij de omgevingsvergunning 
gevoegd. 
 
De procedure zoals hierboven omschreven brengt een extra tijdsbeslag met zich mee van minimaal 12 tot 
16 weken. Door dit extra tijdsbeslag is het zeer waarschijnlijk dat niet kan worden voldaan aan de 
voorwaarde van de provincie, dat de projecten uiterlijk 31 december 2011 in uitvoering moeten zijn. 
 
In het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de mogelijkheid geboden aan de gemeenteraad om een lijst van 
categorieën vast te stellen waarbij een dergelijke verklaring van geen bedenkingen niet afgegeven hoeft te 
worden. In die gevallen is het college bevoegd om een omgevingsvergunning te verlenen zonder dat 
daaraan voorafgaand door de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven moet 
worden. Gelet op het belang van de genoemde projecten en het veiligstellen van de provinciale subsidie, 
stellen wij u voor om de genoemde vier projecten als categorie “projecten in het kader van Investeren met 
gemeenten” vast te stellen waarvoor u geen verklaring van geen bedenkingen af hoeft te geven. 
 
Als uw raad hiertoe besluit houden wij uw raad op de hoogte van de te volgen procedures. Daarmee stellen 
wij uw raad in de gelegenheid om een inhoudelijke reactie te geven voordat wij tot besluitvorming overgaan 
(het verlenen van de omgevingsvergunning). 
 
Alternatieven:
Planologische versnellingsmogelijkheden niet benutten.
 
Financieel kader:
Niet van toepassing
 
Communicatie:
Besluit communiceren met provincie Overijssel (contactpersonen Investeren met Gemeenten en 
Ruimtelijke Ordening)   
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Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 








 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 november, nummer 158; 
 
overwegende, dat: 
- de gemeenteraad op 28 juni 2010 heeft ingestemd met de realisatie van programma Symfonie aan de 


Vecht en het noodzakelijke krediet beschikbaar heeft gesteld; 
- het programma een grote impuls betekent voor de omgeving van de kern Dalfsen; 
- het van groot belang is dat de projecten van het programma uiterlijk 31 december 2011 in uitvoering 


zijn; 
- het daarom gewenst is de planologische procedure te versnellen; 
 
gelet op artikel 6.5. lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor); 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
de volgende vier projecten aan te wijzen als een categorie waarvoor geen “verklaring van geen 
bedenkingen” is vereist (zoals bedoeld in artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht): 
- Opwaarderen passantenhaven; 
- Herinrichting de Stokte; 
- Realisatie waterbelevingspark en herinrichting Vechtvliet; 
- Realisatie uitkijktoren. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 13 december 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H. Keizer  





