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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 7 april 2014
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

H.A.J. Kleine Koerkamp
J. Leegwater
N.L. Agricola, J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker,
A. Schuurman, mw. I.G.J. Snijder-Haarman
R.H. Kouwen, M.R.H.M. von Martels, mw. A.J. Ramerman,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, J.W. Uitslag
mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp
J.J. Wiltvank
J.T.P.M. Rooijakkers
R.P. Schuring

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola, E. Goldsteen, M.R.H.M. von Martels
Directeur J.H.J. Berends
Afwezig:
T.B.M. Logtenberg (CDA), A. Westerman (Gemeentebelangen), Burgemeester H.C.P. Noten

AGENDAPUNT

COMMISSIEADVIES/BESLUIT

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vaststelling agenda

Conform.

4.

Presentatie nieuwe
organisatiestructuur

Dhr. Berends geeft een presentatie aan de
raadscommissie over de nieuwe
organisatiestructuur per 1 januari 2015.
Vanuit de commissie worden diverse vragen
gesteld, die worden beantwoord door wethouder
Goldsteen en dhr. Berends.

5.

De raadscommissie neemt de presentatie voor
kennisgeving aan.
Actualisering welstandscommissie
Wethouder Agricola zegt toe dat de
1. In te stemmen met hetgeen in de Nota welstandsnota wordt geëvalueerd over 1 jaar en
van Zienswijzen omschreven;
dat deze evaluatie aan de raad wordt gestuurd.
2. de Welstandsnota 2014 vast te stellen;
3. te besluiten dat aanvragen
De fracties van Gemeentebelangen, CDA,
omgevingsvergunning, voor zover het ChristenUnie en VVD geven aan zich in het
gaat om bouwwerken die vallen onder voorstel te kunnen vinden en zullen de raad
hoofdstuk 3 ‘Sneltoetscriteria voor
adviseren het voorstel aan te nemen. De fracties
kleine bouwplannen en objecten’ van
van PvdA en D66 hebben moeite met de
de Welstandsnota 2014, niet
voorgestelde verruimingsmogelijkheden, die naar
voorgelegd hoeven worden aan de
hun oordeel kunnen leiden tot verrommeling. Zij
welstandscommissie.
beraden zich op hun standpunt en komen daar in
de raadsvergadering op terug.
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als
bespreekstuk op de raadsagenda wordt
opgenomen.
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6.

Tussenuitspraak Afdeling
bestuursrechtspraak Raad van State
Bestemmingsplan Kern Dalfsen

De fracties van Gemeentebelangen en CDA
geven aan zich in het voorstel te kunnen vinden
en zullen de raad adviseren het voorstel aan te
nemen. De overige fracties worden geacht met
het voorstel te zullen instemmen.

De gedeeltelijke hervaststelling van het
bestemmingsplan Kern Dalfsen 2012 vast te
stellen in die zin dat:
1. Artikel 38 Wonen van de planregels van
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als
het bestemmingsplan Kern Dalfsen 2012
akkoordstuk op de raadsagenda wordt
als volgt wordt gewijzigd:
opgenomen.
- artikel 38.1 Bestemmingsomschrijving de
laatste regel van dit artikel als volgt aan te
vullen “met daarbijbehorende gebouwen,
bouwwerken, geen gebouw zijnde, tuinen
en erven, met dien verstande dat het
gebied op de verbeelding met de
aanduiding ‘voor bewoning bedoelde
bijbehorende bouwwerken uitgesloten’ (vbbbb) geen erf is zoals bedoeld in artikel
1 behorende bij bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht voor zover het gaat om
bijbehorende bouwwerken die functioneel
aan het hoofdgebouw zijn verbonden.”
- artikel 38.2.2 Bijbehorende bouwwerken
na sub g. opnemen “h. het bouwen van
een voor bewoning bedoeld aangebouwd
bijbehorend bouwwerk is niet toegestaan
waar dit met de aanduiding (-vbbbb) is
uitgesloten op de verbeelding;”. Het
huidige sub h. wordt sub i;
- artikel 38.5.1 Strijdig gebruik na sub a.
opnemen “de bewoning van aangebouwde
bijbehorende bouwwerken waarvan het
bouwen op de verbeelding met de
aanduiding (-vbbbb) uitgesloten is;”. Het
huidige sub b. wordt sub c.
2. De verbeelding van het bestemmingsplan
Kern Dalfsen 2012 voor het perceel
Haersolteweg 5 langs elektronische weg
en in analoge vorm wordt gewijzigd ten
opzichte van de verbeelding zoals
vastgesteld op 27 mei 2013, waarbij een
aanduiding wordt opgenomen dat voor
bewoning bedoelde aangebouwde
bijbehorende bouwwwerken zijn
uitgesloten voor dat aangeduide gedeelte,
zoals vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0148.Dalfsen2012-vs04, waarbij
voor het plangebied gebruik is gemaakt
van een ondergrond welke is ontleend aan
de GBKN-versie van 23 oktober 2012.
3. Dit besluit bekend te maken op de wettelijk
voorgeschreven wijze.
4. Dit besluit mee te delen aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State voor 7 mei 2014.

7.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur.

Aldus besloten door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
19 mei 2014.
De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter,
H.A.J. Kleine Koerkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

