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Voorstel:
1. kennis te nemen van de brief van Gedeputeerde Staten
2. kennis te nemen van de brief van VNO-NCW
3. kennis te nemen van de brief van Regio Zwolle
4. in te stemmen met de reactiebrief van het college

2

Inleiding:
Op 11 december 2013 heeft Provinciale Staten ingestemd met motie Nijhof, waarbij de
uitgangspunten van het PIP heroverwogen dienen te worden met als doel de vrijgevallen middelen
evenwichtiger in te zetten. GS heeft door middel van een brief de consequenties van deze motie in
beeld gebracht.
De consequenties van de motie zijn zoals u weet groot. Verschillende organisaties zoals de NCONCW en de Regio Zwolle gaan een brief sturen naar PS en deze brieven staan in de bijlage. Omdat
de belangen van de gemeente Dalfsen net iets anders liggen dan de overige organisaties, gaat het
college zelf ook een brief sturen. In deze brief wordt ingegaan op de gevolgen voor de gemeente
Dalfsen. Aandacht wordt voornamelijk gevraagd voor de situatie waarin de aanwonenden en de
betrokkenen verzeild zijn geraakt. Verder wordt aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en de
samenhang. De brief van het college is als bijlage toegevoegd aan het voorstel.
Voor het vervolg is de vraag of het PIP overeind kan blijven. In een reactie op het ontwerp PIP hebben
wij het volgende aangegeven: “

Argumenten:
4.1 Met het versturen van de brief spreken wij onze zorgen uit over de blijvers en de wijkers
De situatie voor de wijkers en blijvers blijft zorgelijk en door een brief naar PS te sturen vraagt het
college hier aandacht voor. Het college vraagt PS om snel duidelijkheid te verschaffen en om
ruimhartig de afgesproken verplichtingen na te komen.
4.2 Met het versturen van de brief vragen wij aandacht voor de verkeersveiligheid en samenhang
Naast de zorgen voor de wijkers en de blijvers vraagt het college in de brief aandacht voor de
verkeersveiligheid en samenhang. Bij de verkeersveiligheid is bij de N377 aandachtspunt de
bebouwde kom van Nieuwleusen en bij de N340 bestaande gelijkvloerse aansluitingen tussen
Ankummerdijk en Varsen. Daarnaast is de samenhang tussen bepaalde delen en bouwstenen
onvoldoende in beeld.
4.3 Met het versturen van de brief komen we op voor de belangen van onze inwoners
De consequenties van het aannemen van de motie zijn groot en daarom wil het college opkomen voor
de inwoners van onze gemeente. Het college wil voorkomen dat wij door een versobering kind van de
rekening worden.
Kanttekeningen en alternatieven:
Naast de brief is op ambtelijk en bestuurlijk niveau onze zorg uitgesproken. Wethouder Goldsteen is
nog voornemens om tijdens de commissievergadering van PS in te spreken en daardoor extra onze
belangen extra te behartigen. Naast deze inspanningen zijn er weinig tot geen alternatieven om onze
zorgen richting PS uit te spreken.
Financiële dekking:
Niet van toepassing
Communicatie:
De brief wordt alleen naar PS verstuurd, verder vindt er geen communicatie plaats.
Vervolg:
Na akkoord van de raad wordt de brief voor 5 februari verstuurd naar de PS leden.
Bijlagen:
1. Brief van GS van 21 januari
2. Reactiebrief van NCO-NCW
3. Reactiebrief van Regio Zwolle
4. Reactiebrief van het college
5. Brief met daarin reactie op Ontwerp PIP

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van d.d. 29 januari 2014;
overwegende dat het wenselijk is om een brief te sturen naar Provinciale Staten;
gelet op de zorgen die er leven;

besluit:

1. kennis te nemen van de brief van Gedeputeerde Staten
2. kennis te nemen van de brief van VNO-NCW
3. kennis te nemen van de brief van Regio Zwolle
4. in te stemmen met de reactiebrief van het college

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 3 februari
2014.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
J. Leegwater MSc

