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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 1 september 2014 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.C.P. Noten 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp, 
  P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman,  
  mw. I.G.J. Snijder-Haarman, A. Westerman 
CDA  R.H. Kouwen, A.C. Koetsier, mw. A.J. Ramerman,  
   mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, J.W. Uitslag 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp 
PvdA  J.J. Wiltvank 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers  
VVD  R.P. Schuring 
    
Tevens aanwezig: 
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, secretaris J.H.J. Berends 
 
Met kennisgeving afwezig: 
T.B.M. Logtenberg 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 
De heer Logtenberg is met kennisgeving afwezig.  
 

2. Vaststelling agenda Conform 
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3. Uitspraak RvS BP recreatieterreinen en 
recreatiewoningen 
1. Aan de planregels van het 

“Bestemmingsplan recreatieterreinen 
en recreatiewoningen gemeente 
Dalfsen” een artikel 19.5 
(Persoonsgebonden overgangsrecht) 
toe te voegen, dat luidt:  

a. In aanvulling op het bepaalde in artikel 
6.5, onder a en artikel 19  is 
permanente bewoning van 
de recreatiewoning Rosengaardeweg 
47 door de heer J.H. Scholten en/of 
mevrouw J. Scholten-Orellanes  
toegestaan.  

b. Het persoonsgebonden 
overgangsrecht kan niet worden 
overgedragen aan of overgaan op een 
andere natuurlijke of rechtspersoon.  

c. Het persoonsgebonden 
overgangsrecht is uitsluitend van 
toepassing op de huidige locatie.  

2. De verbeelding van het 
bestemmingsplan “Recreatieterreinen 
en recreatiewoningen gemeente 
Dalfsen” voor het perceel 
Rosengaardeweg 47 langs 
elektronische weg en in analoge vorm 
wordt gewijzigd ten opzichte van de 
verbeelding zoals vastgesteld op 24 
juni 2013, waarbij een aanduiding 
wordt opgenomen die er toe strekt dat 
persoonsgebonden overgangsrecht op 
dit perceel van toepassing is als 
bedoeld in artikel 19.5 van de regels, 
zoals vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.RterwngDlfs-vs02, 
waarbij voor het plangebied gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke is 
ontleend aan de GBKN-versie van 5 
december 2012.  

3. Het besluit op de wettelijk 
voorgeschreven wijze bekend te 
maken en mede te delen. 

4.  Het besluit vóór 3 september 2014 toe 
te sturen aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. 

 

 
 
Het voorstel wordt unaniem (20 stemmen) zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen 
 

4. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 19:40 uur.  

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
22 september 2014. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


