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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 22 april 2013 

 
Aanwezig: 
De leden: 

J.M.A. Eilert-Herbrink,  J.G. Ellenbroek,  H.A.J. Kleine Koerkamp,  H. Lassche-Visscher,  
T.B.M. Logtenberg, H.W. Mekelenkamp, L.M. Nijkamp,  J.G.J. Ramaker,  G. Schoonhoven, J.W. 
Uitslag,  P.J. van Zanten (na 21.15 uur meegestemd met de agendapunten 7 en 9), I.G.J. Snijder-
Haarman, J.J. Wiltvank,  A.J. van Dijk, P.B.M. Meijerink, A. Nijburg, J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, 
A.J. Schuurman, A.J. van de Hoek, R.W.J. van Leeuwen, K.G.W. Broekman 

   
Met kennisgeving afwezig: 
  - 
 
Namens het College van Burgemeester en Wethouders: 
H.C.P. Noten, M.R.H.M. von Martels, N.L. Agricola, E. Goldsteen en H. Zwart 

 
Voorzitter:    Griffier: 
H.C.P. Noten N.A. IJnema 
 
 VRAGENRONDE Toezegging: de ligging en aard van 

hoogspanning en het aantal omwonenden 
(bestaand en nieuwbouw) zal in beeld 
worden gebracht 
CDA: Hoogspanningskabels 

   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening  

2. Spreekrecht burgers 

 
De heer Hof, sluiting Veldzicht 
Mevrouw Feenstra, idem 
Mevrouw Besselink, idem 
De heer Knotters, normen en waarden 

3. Vaststelling agenda 
 

Motie vreemd aan de orde van de dag GB 
wordt als 3a geagendeerd 
Agendapunten 7 en 9 worden later 
behandeld  
Agendapunt 11 wordt van de agenda 
afgevoerd en in de agendacommissie 
teruggelegd 

3a. Motie vreemd aan de orde van de dag: 
sluiting TBS kliniek Veldzicht 

Unaniem (20 stemmen) aangenomen 

4. Beëdiging commissielid VVD 
Voorgesteld wordt conform deze voordracht de 
persoon: 
Barones E.M. Schimmelpenninck van der Oije 
e/v Kalsbeek VVD 
Te benoemen en te installeren tot 
commissielid, zodat zij deel kan nemen aan de 
beraadslagingen van 
raadscommissievergaderingen bij afwezigheid 
van één van de leden uit die fractie. 
De persoon zoals voorgedragen door de 
fractie voldoet aan de eisen. 

Conform  

5. Groenstructuurplan 2012-2016 
1. Vast te stellen: het groenstructuurplan 

Gemeente Dalfsen 2013-2017 met de 
aanpassingen zoals die in de inspraaknota 
zijn verwoord. 

2. De incidentele uitgaven à € 129.800,- te 
dekken uit de verkoop openbaar groen. 

Conform  
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6. Grondexploitaties 
1. De bij dit besluit behorende herziene 

exploitatiebegrotingen per 1 januari 2013 
conform vast te stellen en de noodzakelijke 
kredieten voor 2013 beschikbaar te stellen; 

2. De bijdrage van € 25.000, - per jaar voor 
duurzaamheid, per lopend 
woningbouwcomplex, met ingang van 2013 
in te trekken. 

Conform  

7. Vervolgonderzoek verkenning 
Rechterensedijk 
Het voorstel voor het instellen van een 
vervolgonderzoek Rechterensedijk – inclusief 
de definiëring van de inhoud - vast te stellen. 

De wethouder zal bij het onderzoeken en 
invoeren van het voorstel tussentijds 
terugkomen in de raad als de exacte 
consequenties bekend zijn. 
 
Amendement ‘beide zijden kappen’ 
verworpen met 9 stemmen voor (GB en 
VVD) en 12 stemmen tegen (CDA, CU en 
PvdA) 
 
Mondeling amendement ‘extra rijbaan aan 
zuidzijde bomen’ aangenomen met 12 
stemmen voor (CDA, CU en PvdA) en 9 
stemmen tegen (GB en VVD) 
 
Conform   

8. Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf 
1.  Kennis te nemen van de 

voortgangsrapportage onderzoek Lokaal 
Duurzaam Energiebedrijf (LDEB). 

2.  Het LDEB laten ontstaan vanuit 
bewonersinitiatieven. 

3.  De invulling van de rol van de gemeente 
vorm te geven overeenkomstig het Voorstel 
invulling Programmamanagement 
duurzame energie in 2013. 

Stemverklaring: PvdA kan zich o.a. niet 
vinden in het aanstellen van een 
programmamanager en stemt tegen 
 
Met hoofdelijke stemming met 18 stemmen 
voor aangenomen 

9. Windturbines gemeente Dalfsen 
1. Alleen mee te werken aan drie extra 

windturbines in de gemeente Dalfsen indien 
de exploitatie komt te liggen bij  
Nieuwleusen Synergie en voor de 
exploitatie van de windturbines een aparte 
BV wordt opgericht. 

2. Dit schriftelijk aan Gedeputeerde Staten en 
Nieuwleusen Synergie mee te delen.  

Toezeggingen: het woordje ‘alleen’ wordt uit 
het voorstel en besluit geschrapt, het college 
heeft bij dit proces oog voor de 
volksgezondheid en zal op klachten van 
bewoners over hun gezondheid actief 
inspelen, Nieuwleusen synergie moet wel in 
actie komen, de termijn is niet onbeperkt. 
 
De heer Schoonhoven onthoudt zich van 
stemming 
 
Met hoofdelijke stemming met 12 stemmen 
voor (CDA, CU en PvdA) en 8 stemmen 
tegen (GB en VVD) aangenomen 

10. Beleidsplan openbare verlichting 
1. Het beleidsplan Openbare Verlichting 2013 

– 2017 vast te stellen 
2. Het onderdeel burgerparticipatie conform 

bijlage 7 toe te voegen aan hoofdstuk 5 van 
het beleidsplan 

Toezegging dat bij verwijdering of renovatie 
van verlichting burgerparticipatie zal worden 
toegepast. 
 
Conform  

11.  Handhaving permanente bewoning 
recreatiewoningen 
Het beleidsplan “Handhaving permanente 
bewoning recreatiewoningen” vast te stellen. 

Van de agenda afgevoerd 

12. Algemene 
subsidievoorwaardenverordening 
De Algemene subsidieverordening gemeente 
Dalfsen te wijzigen op de onderdelen                
indientermijnen en subsidieplafonds en vast te 
stellen. 

De wethouder zegt toe het tendersysteem 
na een jaar te evalueren en de raad te 
informeren. 
  
Conform  
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13. Bodembeleid 
1. Vast te stellen het gebiedspecifieke 

bodembeleid zoals omschreven in de nota 
bodembeheer en bodemkwaliteitskaart 
regio IJsselland. 

2. Delegatie te verlenen aan het college voor 
het erkennen van nota’s bodembeheer en 
bodemkwaliteitskaarten van andere 
gemeenten. 

Conform, met 19 stemmen voor (Dhr. 
Uitslag was tijdelijk uit de zaal) 

14. Afvalstoffenverordening 
De afvalstoffenverordening 2013 vast te 
stellen. 

Conform  

15. Vaststelling 14
e
 herziening BP Nieuwleusen 

2007 (uitbreiding kerkgebouw Rehoboth) 
1. Het bestemmingsplan “14

e
 herziening 

Bestemmingsplan Buitengebied 
Nieuwleusen (uitbreiding kerkgebouw 
Rehoboth) en de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.BNlshz14-vs01 met de 
bijbehorende bestanden en toelichting, 
waarbij voor het plangebied gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke is 
ontleend aan de GBKN-versie van 11 
september 2012, langs elektronische weg 
en in analoge vorm ongewijzigd vast te 
stellen; 

2.  Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Conform  

16. Ingekomen stukken en mededelingen Conform   

17. Vaststelling besluitenlijst d.d. 25 maart 
2013 

Conform  

18. Sluiting 22.58 uur 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 mei 2013. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
H.C.P. Noten  N.A. IJnema 


