
Beste Gerben,

Naar aanleiding van het raadscommissievoorstel met betrekking tot de huisvesting van de 
wijkteams heb ik nog een aantal vragen.

1. Er worden in de notitie wat ruwe gedachtenrichtingen aangegeven en er staan wat 
'wazige' aannames in over het verduurzamen van de gemeentewerf. Wordt een en ander 
nog verder uitgewerkt en onderzocht?
2. Is de komst van de medewerkers van de Stichting Dalfsen Werkt ('toename mensen en 
materieel') de hoofdreden van het ruimtegebrek? 
3. Is bij de optie nieuwbouw onder andere ook uitgebreid onderzocht naar de korte en lange 
termijn investeringen/consequenties? 

Alvast dank voor je reactie!

Vriendelijke groet,

Peter Meijerink.

Aan: Peter Meijerink van Gemeentebelangen Dalfsen

Dag Peter,

Hierbij een reactie op de door jou gestelde vragen over het voorstel van de huisvesting van de 
buitendienst.

1) Verduurzamen gemeentewerf
De voorstellen van Energie Kennis Centrum worden verder uitgewerkt en onderzocht door de 
werkgroep Duurzaamheid.
Voor de realisatie van de verbouwplannen is een projectteam ingesteld.
Dit projectteam wordt ondersteund door diverse werkgroepen waaronder de werkgroep 
Duurzaamheid.
In de werkgroep Duurzaamheid zitten (beleid)collega’s en de gebruikers van de werf en 
brandweerkazerne.
De werkgroep is inmiddels operationeel en heeft al enkele onderdelen uitgediept.
Opdracht is om de duurzaamheidsmaatregelen binnen het budget van € 150.000 te 
realiseren.

2) Stichting Dalfsen Werkt
De komst van de medewerkers van Stichting Dalfsen Werkt is niet de hoofdreden van het 
ruimtegebrek.
De buitendienst van de gemeente Dalfsen is in de loop van de jaren gegroeid met 
medewerkers en materieel.
Met materieel is toegenomen om de medewerkers zo effectief en efficiënt mogelijk te laten 
produceren.
Daarnaast is het materieel ook nog eens in grootte toegenomen. Zie de ontwikkeling bij de 
loonlandbouwbedrijven.
Het gebouw en terrein aan de Prins Hendrikstraat is daardoor stap voor stap (over)vol 
geraakt.



3) Consequenties nieuwbouw
In het raadscommissievoorstel is aangegeven dat diverse alternatieven zijn onderzocht.
De bij deze alternatieven behorende investeringsbedragen zijn wel uitgezocht maar niet in het 
voorstel opgenomen.
De nieuwbouwalternatieven zijn globaal geraamd tussen de € 4,5 en € 5,3 miljoen.
In het alternatief waarbij de brandweer naar een andere locatie zou gaan kon bovendien de 
ruimtevraag voor de wijkteams Dalfsen en buitengebied niet worden ingevuld.
In het nu voorgestelde plan waarbij de bestaande werf wordt opgewaardeerd wordt de 
ruimtevraag deels opgelost door externe bedrijfsruimte te huren.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Conform de werkafspraken stuur ik dit antwoord in kopie aan de Griffie van de gemeente Dalfsen en 
aan wethouder Klaas Agricola.

Met vriendelijke groet,

Gerben Stokvis 

Medewerker Openbare Ruimte


