
VERSLAG

Bespreking op : 21 mei 2015

Onderwerp: Deskundigeninbreng inrichtingsvoorstellen Rechterensedijk - Industriële Club 
Dalfsen (ICD)

Aanwezig: Dhr. H.J.H van Lenthe, Industriële Club Dalfsen
Dhr. J. Ardesch, Industriële Club Dalfsen
Dhr. P. la Roi, gemeente Dalfsen (projectleider)

Welkom, kennismaking
Er is een korte kennismaking en vanuit de gemeente Dalfsen wordt de stand van zaken van het huidige 
besluitvormingsproces geschetst. 
De ICD heeft als voorbereiding op het gesprek een uitwerking gemaakt van de economische impact 
(bijlage/onderdeel bij dit verslag).

De belangrijkste argumenten bij toepassing / toetsing van de door de raad genoemde afwegingscriteria
Onderstaande argumenten zijn toegelicht en doorgerekend in de bijlage.
 De vertraging en beperkingen voor grote voertuigen in de huidige situatie. 
 Extra CO2-uitstoot en milieubelasting en tevens het negatief effect daarvan voor betrokken bedrijven 

bij aanbestedingen en gunning.
 Materiële schade (bijv. spiegels en carrosserieën).

Per oplossing: uw advies of deze oplossing wel of niet geschikt is en waarom.
1. Geschikt is variant B met 80 km/u.
2. Geschikt is variant A en C met 80 km/u.
3. Geschikt is variant A met 80 km/u.
4. Vanuit economische afweging niet geschikte oplossing.
5. Geschikt is variant A met 80 km/u.
6. Vanuit economische afweging niet geschikte oplossing.
De ICD heeft op de geschikte oplossingen en varianten een toelichting uitgewerkt (zie bijlage).
In het advies bij de oplossingen heeft ICD de 80 km/u naar voren gebracht en doorpratend hierop is 
aangegeven dat met name de doorstroming zonder tijdsverlies (wachten/uitwijken bij passeren) van groot 
belang is in de economische afweging. Met voldoende wegbreedte zou 60 km/u ook een optie kunnen zijn.

Welke twee inrichtingsvoorstellen adviseert u de gemeenteraad.
ICD heeft de voorkeur voor de oplossingen waarbij op de weg voldoende breedte voor grote voertuigen 
wordt gerealiseerd (1, 2, 3 of 5). ICD geeft aan dat op basis van een inschatting van de totale kosten 
(inclusief economische schade) de verbreding m.b.v. de oplossingen 1 en 5 het meest voordelig zijn.

Overige opmerkingen van deskundigen/adviseurs
 ICD hoopt dat de verschillende oplossingen tijdens de bijeenkomst op 7 september inhoudelijk aan de 

orde komen en emoties worden vermeden.

Afsluiting
De heer La Roi stuurt een verslag van belangrijkste gesprekspunten per email. 
Er wordt op 7 september een openbare informatiebijeenkomst door de gemeenteraad georganiseerd. Het 
wordt op prijs gesteld wanneer de deskundigen daarbij ook aanwezig zijn. De raad kan de betrokken 
deskundigen rechtstreeks om een aanvullende toelichting vragen over het gegeven advies. Over de avond 
volgt nog een aanvullend bericht en uitnodiging.


