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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 
de Raad van de gemeente Dalfsen, 

d.d. 15 april 2019 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  mw. E. van Lente  
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, mw. H.G. Kappert,   
  H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker, 

mw. J.B. Upper  
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,  
  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman 
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Afwezig: 
G.M.M. Jutten (Gemeentebelangen) 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends. 
 
 
 ONDERWERP RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur. 

Dhr. Jutten (GB) is afwezig. 
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Dhr. W. Lindeboom, mede namens de buurt, 
spreekt over De Westerhof te Dalfsen. In de strijd 
om de Groenste straat van Overijssel heeft deze 
straat de eerste prijs gewonnen in de categorie 
biodiversiteit. Hij roept raad en college op om de 
Westerhof groener, duurzamer en kindvriendelijker 
te maken door dit initiatief (ook financieel) te 
ondersteunen.  
 
Mw. A. Berghuis spreekt over de hellingbaan en 
de toegankelijkheid van het gemeentehuis. Zij 
roept het college op om gebruik te maken van 
externe expertise. Aanpassingen aan het voorplein 
zijn nodig in het kader van bereikbaarheid en 
toegankelijkheid voor mindervaliden.  
 

3. Vragenronde 
 

Geen. 
 

4. Vaststelling agenda De voorzitter meldt dat dhr. Schrijver heeft 
verzocht om agendapunt 5 als een bespreekstuk 
te behandelen.  
 
Voor het overige conform. 
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5. Kadernota woonvisie 2019-2023 
Voorstel: 
De Kadernota Woonvisie 2019 – 2023 vast te 
stellen. 

 
Dhr. Schrijver (D66) dient een motie in, waarmee 
het college opgedragen wordt: 
- in kaart te brengen wat de effecten zijn van 

een ruimer splitsingsbeleid (voor woningen) 
binnen de kernen. 

- de uitkomsten van deze analyse in juni voor te 
leggen aan de raad, tegelijk met de woonvisie 

- daarbij eveneens een werkbaar tijdpad te 
schetsen met de besluitvorming die plaats 
moet vinden om een ruimer splitsingsbeleid te 
implementeren, voor het geval daarvoor 
gekozen wordt. 

 
Wethouder Schuurman ontraadt de motie, 
vanwege de implicaties op het beleid.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.  
 
De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met 1 
stem voor (D66) en 19 stemmen tegen 
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, PvdA, 
VVD) verworpen. 
 

6. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
appartementen Pniël locatie 
Voorstel: 
1. Een ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor het realiseren 
van een appartementengebouw bestaande 
uit 21 woningen op het perceel 
Ruitenborghstraat/ Bloemendalstraat/ 
Schoolstraat Dalfsen (Pniël locatie).  

2. Deze ontwerpverklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te 
merken als   tegen het ontwerpbesluit van de 
omgevingsvergunning van dit bouwplan geen 
zienswijzen worden ingediend.  

 
Conform. 
 

7. Visie op integrale kindcentra 
Voorstel: 
1. De Visie op Integrale Kindcentra vast te 

stellen. 
2. Het college opdracht te geven om op basis 

hiervan mogelijkheden, wensen 
en  voorwaarden per kern in beeld te 
brengen en hierover te laten rapporteren in 
samenhang met het Integraal 
Huisvestingsplan. 

 
Conform. 
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8. Verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden 2019 
Voorstel: 
1. De ‘Verordening rechtspositie wethouders, 

raads- en commissieleden Dalfsen 2016’, 
zoals vastgesteld op 26 september 2016, in 
te trekken. 

2. De ‘Verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden 2019’ vast te stellen en 
daags na bekendmaking in werking te laten 
treden met terugwerkende kracht tot 
1 januari 2019.  

3. De begroting 2019 te wijzigen via bijgaande 
9e begrotingswijziging. 

 
Conform. 
 

9. Visie op inbreng Veiligheidsregio 2019-2022 
Voorstel: 
1. Vast te stellen de Visie op de 

Veiligheidsregio.  
2. Kennis te nemen van de Strategische 

Beleidsagenda 2019-2023 en het 
Risicoprofiel 2019-2023 Veiligheidsregio 
IJsselland. 

 
Conform. 
 

10. Berging vliegtuigwrak Millingen 
Voorstel: 
1. In te stemmen met de berging van het 

vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog in 
het buurtschap Millingen.  

2. Hiertoe een bedrag van € 400.000,- 
beschikbaar te stellen voor de te maken 
kosten die met de berging gemoeid zijn.  

3. De kosten te maken in 2019 te dekken uit de 
post Onvoorzien en voor de te maken kosten 
in 2020 een bedrag van € 400.000,- mee te 
nemen in de Perspectiefnota en te verwerken 
in de begroting 2020. 

 
Conform. 
 

11. Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) 
2019 
Voorstel: 
1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 

2019 vast te stellen en daarmee: 
 De gehanteerde uitgangspunten voor 

programmering, parameters en rekenrente, 
zoals opgenomen in hoofdstuk 3 vast te 
stellen. 

 In te stemmen met de gemaakte 
voorbereidingskosten 2018 van € 65.000, 
voor de toekomstige exploitaties en deze 
kosten bij te boeken op de boekwaarde van 
de immateriele vaste activa (ontwikkelkosten). 

2. Het positieve resultaat van € 857.000 ten 
gunste van de algemene reserve 
grondexploitaties te brengen en dit te 
verwerken in de jaarrekening 2018. 

3. De door het college opgelegde 
geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 25, 
tweede lid en artikel 55 lid 1 Gemeentewet, 
ten aanzien van de bijlage met 
kasstroomoverzichten te bekrachtigen, voor 
een periode van tien jaar. 

 
Conform. 
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12. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
zonnepark Waterinkweg 
Voorstel: 
1. Een ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor het realiseren 
van een zonnepark aan de Waterinkweg in 
Lemelerveld.  

2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te 
merken als hiertegen geen zienswijze wordt 
ingediend. 

De raadsleden Ellenbroek en Kleine Koerkamp 
onthouden zich van de beraadslagingen en 
stemming, vanwege persoonlijke betrokkenheid bij 
de realisatie van dit zonnepark. Dit is besproken 
met de voorzitter en de griffier. Zij verlaten de 
vergadering. 
 
Dhr. Ruitenberg (CDA) dient een amendement in, 
waarmee de raad in het belang van de goede 
ruimtelijke ordening wordt voorgesteld het 
volgende voorschrift aan de omgevingsvergunning 
te verbinden: 
- dat de beplanting wordt aangelegd voordat er 

wordt begonnen met produceren, tenzij de 
weersomstandigheden dit niet toelaten 
(droogte/ vorst). 

 
Dhr. Schrijver (D66) dient een amendement in, 
waarmee de raad wordt voorgesteld besluitregel 1 
te schrappen en te vervangen door het voorstel: 
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

af te geven voor het realiseren van een 
zonnepark op het perceel aan de Waterinkweg 
in Lemelerveld, waarbij in het belang van de 
maatschappelijke doelstellingen van dit plan 
nu en in de toekomst de volgende 
voorschriften aan de omgevingsvergunning 
verbonden worden: 
- dat een actieplan is uitgewerkt waaruit 

blijkt dat omwonenden in een straal van 
500 meter rond het plangebied worden 
geconsulteerd en waar is opgenomen hoe 
de compensatie van de omgeving is 
uitgewerkt (hierin in ieder geval de 
oprichting, juridische rechtspersoon en 
statutaire doelen en exploitatie van het 
nog op te richten buurtfonds en de 
haalbaarheid van een postcoderoos voor 
lokale energie). 

 
Dhr. Veldman (ChristenUnie) stelt voor om 
besluitvorming een maand uit te stellen, zodat 
initiatiefnemers in gesprek met omwonenden het 
buurtfonds te concretiseren.  
 
Wethouder Schuurman heeft geen moeite met het 
amendement van het CDA, omdat de beplanting al 
is toegezegd door initiatiefnemers. Hij ontraadt het 
amendement van D66 en het voorstel om 
besluitvorming uit te stellen, al geeft hij suggesties 
wel mee aan initiatiefnemers. Dhr. Veldman trekt 
zijn ordevoorstel hierop in. 
 
Het amendement-D66 wordt zonder hoofdelijke 
stemming met 1 stem voor (D66) en 17 stemmen 
tegen (Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, 
PvdA, VVD) verworpen. 
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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12. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
zonnepark Waterinkweg 
(vervolg) 
 

Het amendement-CDA wordt zonder hoofdelijke 
stemming met 11 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, CDA) en 7 stemmen tegen 
(ChristenUnie, PvdA, VVD, D66) aangenomen. 
 
De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (18 voor): 
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 

af te geven voor het realiseren van een 
zonnepark aan de Waterinkweg in 
Lemelerveld, waarbij in het belang van de 
goede ruimtelijke ordening het volgende 
voorschrift aan de omgevingsvergunning 
verbonden wordt: 
o dat de beplanting wordt aangelegd voordat 

er wordt begonnen met produceren, tenzij 
de weersomstandigheden dit niet toelaten ( 
droogte/ vorst) 

2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te 
merken als hiertegen geen zienswijze wordt 
ingediend. 

 
Stemverklaring 
Dhr. Schrijver (D66) vindt het plan passend in de 
omslag naar duurzame energie en vindt het 
ruimtelijk goed onderbouwd is. Hij heeft daarom 
voorgestemd, maar hoopt dat het lijn van zijn 
amendement wel gevolgd wordt.  
 

13. Verkeersmaatregelen Pr. Beatrixlaan –  
Kon. Julianalaan 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de maatregelen die 

worden voorgesteld voor de Prinses 
Beatrixlaan, Koningin Julianalaan en het 
fietspad richting Koningin Wilhelminalaan in 
Nieuwleusen; 

2. Te besluiten om het college opdracht te 
geven voor de verdere voorbereiding en 
uitvoering van deze maatregelen; 

3. Een bruto krediet beschikbaar te stellen van 
€ 820.000 voor de uitvoering van deze 
maatregelen; 

4. Dit krediet te dekken uit: 
 Een aan te vragen subsidie in het kader 

van de verkeersveiligheid € 227.500. 
 Een bijdrage voor afkoppeling van 

regenwater van € 35.000 te dekken uit de 
voorziening riolering. 

 Het restant € 557.500 af te schrijven in 25 
jaar vanaf 2020.  

5. De begroting 2019 te wijzigen via bijgaande 
begrotingswijziging. 

 
Dhr. Ellenbroek en dhr. Kleine Koerkamp maken 
weer deel uit van de vergadering.  
 
Wethouder van Leeuwen zegt toe dat hij een 
integraal mobiliteitsplan voor Nieuwleusen zal 
opstellen, maar dat dit afhankelijk is van de 
ontwikkelingen rond de N377.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 18 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, 
ChristenUnie, VVD, D66) en 2 stemmen tegen 
(PvdA) aangenomen. 
 

14. Besluitenlijst 25 maart 2019 Conform. 
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15. Ingekomen stukken Jaarverslag en werkplan Participatieraad 
Mw. Lassche (ChrU) complimenteert de 
participatieraad met het verslag en wenst hen 
succes met het werkplan.  
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies. 
 

16. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur. 
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
27 mei 2019. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
mw. drs. E. van Lente  drs. J. Leegwater 


