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Voorstel


1. Kennis te nemen van de varianten zoals deze in de rapportage van bbn ‘Drie scenario’s voor De 
Trefkoele gekozen en uitgewerkt’ van 20 oktober 2010; 


2. Scenario 2 (renovatie met aanbouw van de openbare bibliotheek) uit te werken, zoals is 
omschreven in de notitie ‘De Trefkoele Welke weg slaan wij in?, van 16 november 2010.


 


 
Inleiding
Uw raad heeft het college gevraagd een aantal modellen te ontwikkelen voor de toekomst van 
Ontmoetingscentrum De Trefkoele in de kern Dalfsen. U heeft nadrukkelijk gevraagd een stuk te 
ontvangen op basis waarvan een discussie kan plaatsvinden en de richtingkeuze bepaald kan worden. In 
dit voorstel met bijbehorende notitie ‘De Trefkoele Welke weg slaan wij in?’ leggen wij u drie 
basisscenario’s voor, waarbij wij u adviseren welke richting voor een haalbaarheidsonderzoek te kiezen. 
U heeft inmiddels de rapportages van bbn ‘Drie scenario’s voor De Trefkoele gekozen en uitgewerkt van 20 
oktober 2010 ontvangen. 
 
Beleidskader en rol gemeente
De Trefkoele is één van de accommodaties die onderdeel uitmaakt van de Grote projecten. Het 
ontmoetingscentrum is geprivatiseerd en in volledig eigendom van de Stichting Ontmoetingscentrum 
Dalfsen. De gemeente heeft een subsidierelatie met de stichting en heeft op die manier invloed op het te 
voeren beleid. 
 
In bijgaande notitie ‘De Trefkoele, Welke weg slaan wij in?’ worden drie scenario’s behandeld (de nummers 
van de scenario’s komen overeen met de nummers in de bbn-rapportage), die als vertrekpunt voor een 
discussie in uw raad kunnen dienen. Scenario 1 is het renoveren van de huidige Trefkoele, zonder 
toevoeging van functies; het 2


e
 scenario is het renoveren van De Trefkoele met een aanbouw van de 


openbare bibliotheek, waarbij de functies van het Beatrixgebouw worden overgebracht naar de vernieuwde 
Trefkoele en het 4


e
 scenario betreft het handhaven van hal 2 van de huidige Trefkoele met volledige 


nieuwbouw en aanbouw met de openbare bibliotheek.  
Wij geven u in overweging de scenario’s te beoordelen op grond van de kaders zoals u die voor de Grote 
projecten heeft vastgesteld en de visie die u heeft neergelegd bij het vaststellen van het Wmo Beleidskader 
Gemeente Dalfsen 2008-2011 thema 3: leefbaarheid en participatie. Thema 3 is een uitwerking van de 
Missie en Visie Bij Uitstek Dalfsen. 
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De scenario keuze 
De ligging van De Trefkoele is gunstig voor de scholen en activiteiten voor ouderen. De Trefkoele neemt 
een centrale plaats in de kern Dalfsen in.  
Een splitsing van De Trefkoele,  waarbij een volwaardige sporthal herbouwd moet worden, betekent met 
alle bijkomende kosten grofweg een extra investering van 3 tot 3,5 miljoen euro bovenop de noodzakelijke 
verbouwing(en) van De Trefkoele en een tweede exploitatie die eveneens tot een fors tekort zal leiden. 
Daarbij komt, dat het organiseren van grote(re) evenementen met de daarbij behorende inkomsten dan niet 
meer mogelijk is. Ook dit heeft invloed op het exploitatieresultaat. De locatie De Trefkoele heeft wel een 
belangrijke beperking (parkeren), waarbij met de keuze van het scenario rekening moet worden gehouden. 
 
Parkeren/(geluids)overlast 
Parkeren is een onderwerp, dat bij alle scenario’s uw aandacht vraagt. Wij vinden dat er goede 
maatregelen genomen moeten worden. In algemene zin zijn er relatief goedkope oplossingen (benutten 
van het openbaar groen, kosten circa € 355.000) en dure oplossingen (parkeerdek ( 2,6 miljoen euro en 
parkeergarage 6,3 miljoen euro) of een combinatie daarvan, afhankelijk van het te kiezen scenario. 
De geluiden die met het parkeren en het vertrekken van voertuigen te maken hebben zijn niet oplosbaar. 
Wij realiseren ons, dat dit door een aantal direct omwonenden als een probleem wordt ervaren. 
 
Advies 
Er zijn drie basisscenario’s ontwikkeld. Bij ieder scenario is iets op of af te plussen. Op pagina 11 onder 
Conclusies van de notitie De Trefkoele Welke weg slaan wij in? wordt een variant van scenario 2 in 
overweging geven. Die variant is uit een oogpunt van exploitatie interessant, omdat er ook overdag de loop 
in het ontmoetingscentrum wordt gebracht. Wij denken op die manier ook een aantal accommodatieve 
knelpunten (Beatrixgebouw en aflopen huurcontract voormalige MAVO) op te lossen en gronden voor 
andere beleidsdoeleinden beschikbaar te krijgen (locatie ’t Gruthuuske/Gastouderbureau).  
Er wordt niet tegemoet gekomen aan de wens van de binnensportverenigingen om meer sportruimte 
beschikbaar te krijgen. Wij menen, dat die behoefte in de gemeente Dalfsen oplosbaar is en zodoende ook 
een bijdrage kan leveren aan de exploitatie(verbetering) van die betreffende accommodaties. De oplossing 
van het parkeervraagstuk kan in het openbaar groen rond of in de nabijheid van De Trefkoele gevonden 
worden. Bij grote(re) evenementen is een vorm van parkeerbeheer noodzakelijk om overlast naar de 
omgeving tot een minimum te beperken. Wij zijn inmiddels gestart met het tellen van voertuigen bij en rond 
De Trefkoele, het Beatrixgebouw en de voormalige Mavoschool om een gefundeerd beeld van de 
parkeerbehoefte onder normale omstandigheden te krijgen.  
 
Alternatieven
Het kiezen van een ander scenario.
 
Financieel kader
Voor een variant van scenario 2 is circa 8 miljoen euro nodig exclusief de kosten voor extra 
parkeerplaatsen. Er is beschikbaar € 1.888.000  ten laste van de post Grote projecten en € 350.000 voor 
een jeugdsoos.  
De Trefkoele draagt 25% van de kosten bij. De effecten van deze 25% zijn vertaald in de rapportage van 
bbn op pagina 31 en bijlage 9. De bijdrage leidt tot een kapitaallast van 140.000 euro op de nieuwe 
exploitatie. Daarvoor is geen dekking. De rest van het ongedekte tekort van 45.000 euro is te herleiden tot 
de bezuinigingstaakstelling 2010 en het jaarlijks subsidie dat De Trefkoele minimaal nodig zou hebben om 
te kunnen reserveren voor groot onderhoud. Bij de uitwerking van scenario 2 onderzoeken wij of en hoe de 
25% bijdrage door derden gefinancierd kan worden. 
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Communicatie
Het bestuur van De Trefkoele hebben wij inmiddels over dit voorstel geïnformeerd. De mogelijk 
toekomstige participanten en de (direct) omwonenden zijn via een brief op de hoogte gesteld. Nadat uw 
raad een scenario heeft gekozen wordt met het haalbaarheidsonderzoek fase 1 gestart. Daarbij worden de 
toekomstige participanten nadrukkelijk betrokken zoals is aangeven in de kaders van de Grote projecten en 
zullen wij met de (direct) omwonenden de parkeersituatie bespreken. Parkeren wordt een nadrukkelijk 
uitwerkingspunt binnen het haalbaarheidsonderzoek. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


 








 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen: 


• het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2010, nummer 160; 


• de notitie ‘De Trefkoele, Welke weg slaan wij in?’ met bijlagen; 
 
overwegende dat het toekomstbestendig maken van Ontmoetingscentrum De Trefkoele in de kern Dalfsen 
noodzaak is; 
 
gelet op de Voorjaarsnota 2008 en de aangepaste notitie Accommodatieprojecten welzijn en sport in 
Dalfsen van november 2008; 
 
 
  b e s l u i t : 
 
een variant van scenario 2 uit te werken, zoals is beschreven in de notitie ‘De Trefkoele, Welke weg slaan 
wij in’ van 16 november 2010.  
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 31 januari 2011. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de  griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             N.A. IJnema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





