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Onderwerp: Deskundigeninbreng inrichtingsvoorstellen Rechterensedijk –
Ondernemersvereniging Lemelerveld

Aanwezig: Dhr. H, Huetink, Ondernemersvereniging Lemelerveld (bestuur, logistiek&infrastructuur)
Dhr. R. Duteweerd, Ondernemersvereniging Lemelerveld (bestuur)
Dhr. R. Tielbeke, Ondernemersvereniging Lemelerveld (transportbedrijf)
Mevr. I. van Oenen, gemeente Dalfsen (beleidsadviseur verkeer)
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 toegelicht.
De ondernemersvereniging had de behoefte om i.s.m. PlaatselijkBelang via de Stentor (eind april) vanuit 
Lemelerveld de toezegging van de gemeente uit het verleden (verbinding Dalfsen-Lemelerveld) te 
benadrukken. De ondernemersvereniging begrijpt dat het lastige keuzes zijn ten aanzien van de 
Rechterensedijk, maar het is inmiddels een langdurig besluitvormingstraject. 

De belangrijkste argumenten bij toepassing / toetsing van de door de raad genoemde afwegingscriteria
 De economische impact is vooral terug te voeren op de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Via 

Ommen/Raalte is het omrijden met circa 14 km door te vertalen in extra (transport)kosten. 
Dhr. Tielbeke geeft aan dat het voor zijn bedrijf op jaarbasis om ongeveer 300.000 km gaat.

 Om economische redenen gaat het met name om de verbinding van Lemelerveld naar Dalfsen 
(bedrijven en scholen). 
In de andere richting op de Rechterensedijk (vanaf Dalfsen) speelt toerisme meer een rol.

 De verbinding is ook van belang voor de jeugd van Lemelerveld (o.a. het gebruik van het OV voor 
scholen).

 Leefbaarheid van de kern Lemelerveld.
 De wijze waarop de verbindingsweg Dalfsen – Lemelerveld wordt gerealiseerd, heeft ook te maken met 

de cohesie met Dalfsen. Voor de ondernemersvereniging speelt daarbij de vraag: zit Lemelerveld wel 
of niet logisch bij Dalfsen (of beter bij Ommen of Raalte). Dit dossier en het besluitvormingsproces van 
de Rechterensedijk heeft de kans in zich om dit weggedeelte op te pakken.

 De ondernemersvereniging benadrukt dat de Rechterensedijk onderdeel uit maakt van de verbinding 
Lemelerveld-Dalfsen-Zwolle. Deze verbinding is voor veel mensen, mede vanuit Lemelerveld, 
onderdeel van het (door)reizen naar Zwolle.

Per oplossing: uw advies of deze oplossing wel of niet geschikt is en waarom.
1. Goede oplossing. Geen rotonde, maar vloeiend aansluiten en dit dan voorbij de bocht.

Aanvullende variant die wordt ingebracht bij deze oplossing: de nieuwe zuidelijk aan te leggen rijbaan, 
bij de 2e bocht vanaf Dalfsen (dus zijde Vilsteren) wordt aangesloten op de huidige Rechterensedijk.

2. Geen voorkeur hiervoor, omdat het om de een oplossing van de ontsluiting van het verkeer gaat.
3. Zie oplossing 2.
4. Geen goede bereikbaarheid/doorstroom mee te realiseren.
5. Een nieuwe weg heeft de meeste voorkeur om voldoende doorstroming te geven en is meest optimaal 

voor goede bereikbaarheid van en naar Lemelerveld. Bij een nieuwe weg kan worden ingehaald in 
tegenstelling tot de oplossing 1. Voorkeur is om de weg als 80 km in te richten. Voldoende breedte van 
wegprofiel voor doorstroom is belangrijker dan snelheid op zichzelf.
Deze oplossing realiseren tot de bocht is niet optimaal. Het is beter dan voorbij de bocht bij de 
volgende kromming de aansluiting maken.



6. Zie oplossing 4.

Welke twee inrichtingsvoorstellen adviseert u de gemeenteraad.
De Ondernemersvereniging Lemelerveld heeft de eerste voorkeur voor oplossing 5 (nieuwe weg), dit is het 
meest optimaal, en daarna voor oplossing 1 (extra rijbaan).

Overige opmerkingen van deskundigen/adviseurs
 N.a.v. het artikel over het idee van Ardesch voor de Rechterensedijk, merkt de ondernemersvereniging 

op dat met aanpassingen van een aantal details hier een goed plan en oplossing van te maken is.
 Voor de Ondernemersvereniging Lemelerveld is het een optie dat deskundigen een compromis 

oplossing nastreven. De gemeente geeft aan dat het in deze stap van het besluitvormingsproces om 
de eigen inbreng van deskundigen gaat, vanuit eigen deskundigheid en bijbehorend afwegingscriteria.
Het is op later moment aan de gemeenteraad een besluit te nemen op basis van de inbreng van de 
verschillende deskundigen.

 De ondernemersvereniging heeft weinig waardering voor de zeer lange duur van dit gehele dossier. 
Daarnaast vinden zij het spijtig dat gemeente Dalfsen is teruggekomen op haar eigen besluit en de bal 
weer bij de bevolking legt. Dit getuigt niet van daadkracht.

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.
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