
 
Donderdag 23 maart 2017 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, geachte burgermeester en 
wethouders,  
  
Via deze mail wil de Industriële Kring Dalfsen (ICD) haar verontrusting uitspreken over 
de ontwikkelingen rond het plan ‘Slingerdael’. Hier verrijst vlak naast de zwaarste 
categorie bedrijven die wij hier in Dalfsen hebben en binnen de zones waar zij ruimtelijk 
en vergunningtechnisch recht op hebben een wooncomplex voor senioren. Twee 
activiteiten die zich moeilijk tot elkaar verhouden op een onderlinge afstand die de 
wetgever vanwege geluid, geur en stof eigenlijk uitsluit. Hoewel het college garandeert 
dat de ondernemers op het industrieterrein niet aangetast zullen worden in hun huidige 
en toekomstige rechten, is niet uit te sluiten dat zij bij aanhoudende, ook niet terechte 
klachten, in de problemen zullen komen.  
 
De ICD vraagt daarom nu uw aandacht voor het vertrouwen en de rechtszekerheid die 
ondernemers in de overheid hebben, niet te schaden. Door dit soort initiatieven als deze 
zou dit vertrouwen ernstig in het gedrang kunnen komen. De ondernemers in Dalfsen 
investeren veel tijd en geld in hun bedrijven en bieden aan vele gezinnen in ons dorp en 
de regio werkgelegenheid. Een uiterst belangrijk gegeven voor onze regio.  
  
De ICD begrijpt dat er vanuit de ondernemers en leden de heren Kemerink (Dabeko) en 
Brouwers (Classic Job) een brief gezonden is naar de gemeenteraad en fractie 
voorzitters met daarin verwoord de belangen omtrent huisvesting, vergunningen en 
toekomstplannen omtrent hun bedrijf.  Dit schrijven heeft u afgelopen maandag 20 
maart van de heren ontvangen. Ons verzoek is om de inhoud van dit schrijven ter harte 
te nemen en de belangen van deze ondernemers in uw besluitvorming mee te wegen.  
  
Tot slot willen wij als ondernemers van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen als 
deze niet onmogelijk maken of in de weg staan, tegelijkertijd vragen wij wel harde 
toezeggingen vanuit de Raad en College om het bestaan en de toekomst van al onze 
bedrijven  nadrukkelijk te betrekken bij deze en toekomstige besluitvorming. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
B. Buitenhuis 
Voorzitter ICD


