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

d.d. 11 september 2017 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.A.J. Kleine Koerkamp 
Plv. griffier  J. Leegwater 
Raadsleden:  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker,  
   mw. I.G.J. Snijder-Haarman   
CDA A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, W. Massier,  
  mw. A.J. Ramerman, mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp 
PvdA  - 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers 
VVD  - 
 
Commissieleden: 
PvdA  L. Broere 
VVD  R. Warmelink 
 
Afwezig: 
mw. H.G. Kappert  (Gemeentebelangen), A. Schuurman (Gemeentebelangen), J.J. Wiltvank (PvdA),  
G.J. Veldhuis (VVD) 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends, 
ambtelijke ondersteuning: F. Mosterman (punten 4, 5 en 6), H. Nijkamp (punten 7 en 8).  
 
 AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur. 

Afwezig zijn mevrouw Kappert (Gemeentebelangen) 
en de heren Schuurman (GB), Veldhuis (VVD) en 
Wiltvank (PvdA). Dhr. Wiltvank wordt vervangen 
door dhr. Broere en dhr. Veldhuis wordt vervangen 
door dhr. Warmelink (VVD). 
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Dhr. Scherpenkate, inzake het agendapunt 
“Herziening Provinciaal Inpassingsplan N340”. Hij 
roept op tot samenwerking tussen de gemeenten 
Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Twenterand, Almelo, 
Hellendoorn en Wierden om zo de totale provinciale 
infrastructuur te verbeteren. Het plan-Scherpenkate 
is dan de beste oplossing.  
 

3. Vaststelling agenda Conform. 

4. Bestemmingsplan ’t Febriek – deelgebied 
Stappenbelt 
Voorstel: 
1. Het bestemmingsplan ’t Febriek deelgebied 

Stappenbelt, het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.LFebriekStappenblt-vs03 met 
daarin de geometrisch bepaalde planobjecten, 
de bijbehorende bestanden, toelichting en de 
bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een 
ondergrond die is ontleend aan de BGT en 
BRK versie van 20 april 2017 vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen; 
3. De bebouwde kom grens op grond van de 

Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen 
voor het plangebied ’t Febriek deelgebied 
Stappenbelt;  

4. De geurverordening vast te stellen voor 
het projectgebied ’t Febriek deelgebied 
Stappenbelt. 

 
Wethouder Van Leeuwen bevestigt dat het initiatief 
voor het gesprek over maatregelen omtrent 
verkeersveiligheid op de Handelsweg bij de 
gemeente ligt.  
 
Alle fracties geven aan blij te zijn met dit voorstel en 
de mogelijkheden tot uitbreiding van het 
bedrijvenpark. De verkeersveiligheid is wel een 
aandachtspunt, het is goed dat het college dit 
oppakt.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgevoerd. 
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5. Verbreden fietspad Oude Oever 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de notitie Oude 

Oever. 
2. Te kiezen voor variant 1, te weten het 

verbreden van het fietspad van de Oude 
Oever. 

3. Het college opdracht te geven om de 
verbreding van het fietspad in uitvoering 
te nemen. 

4. Het bijbehorende krediet van € 380.000,- 
beschikbaar te stellen. 

5. De structurele lasten m.i.v. 2019 van 
€ 5.600 in de begroting 2018-2021 te 
verwerken. 

 

 
Wethouder Van Leeuwen zegt toe dat de 
verkeersveiligheid bij schoolroutes voortvarend zal 
worden opgepakt zodra een nieuwe 
beleidsmedewerker is aangesteld.  
 
D66, PvdA en ChristenUnie hebben vragen bij het 
gebruikte afwegingskader als het gaat om financiën 
en integraliteit. Deze fracties houden het voorstel in 
beraad tot aan de raadsvergadering.  
 
VVD, CDA en Gemeentebelangen gaan akkoord 
met het voorstel. De VVD is blij met deze duurzame 
investering om het fietspad te verbreden. Het CDA 
is blij met de toezegging over de andere fietsroutes. 
Veilig passeren is belangrijk bij het fietspad Oude 
Oever. Gemeentebelangen kiest voor variant 1, al 
moet door kap- en snoeiwerk het overzicht door de 
bochten wel verbeteren.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
bespreekstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgevoerd. 
 

6. Herziening Provinciaal Inpassingsplan 
Voorstel: 
In te stemmen met de bijgevoegde reactie op 
Ontwerp herziening PIP N340/N48 Zwolle-
Ommen 2017  en daarmee te voldoen aan 
het verzoek van Gedeputeerde Staten om 
een reactie in het kader van artikel 3.26 Wro. 
  

 
Wethouder Van Leeuwen zegt toe dat hij bij de 
provincie zal navragen hoe het zit met de financiële 
ruimte voor compensatie bij terugbestemmen en het 
risico op planschade. Hij zal de raad informeren 
over de mogelijkheden tot inspraak.  
 
Alle fracties kunnen zich vinden in de door het 
college afgegeven zienswijze. Het college verdient 
een compliment voor de alertheid en adequate 
reactie. De raadscommissie adviseert de raad om in 
de reactiebrief nog extra aandacht te besteden aan: 
- Veiligheid op parallelwegen, m.n. voor fietsers 
- Communicatie aan direct betrokkenen en niet-

genoemde adressen 
- Financiële compensatie bij terugbestemmen 

van woningen 
- Geen toename van woningen in het 

buitengebied (niet meer bestemmen dan 
oorspronkelijk aantal) 

- Geluidsbelasting op woningen 
De reactiebrief zal hierop worden aangepast. De 
voorzitter concludeert dat het voorstel desondanks 
als akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgevoerd.  
 

7. Beleidsplan Integraal Beheer Openbare 
Ruimte (IBOR) 
Voorstel: 
1. Het beleidsplan ‘Integraal Beheer 

Openbare Ruimte’ vast te stellen en 
daarmee te kiezen voor scenario 1; 

2. Kennis te nemen van het 
wegenbeheerplan en het beheerplan 
civiele kunstwerken. 

3. De financiële dekking af te wegen bij de 
behandeling van de begroting 2018-2021.  

 
 

Gemeentebelangen is trots op de openbare ruimte 
en vindt dat de buitendienst een groot compliment 
verdient. De fractie wil de huidige kwaliteit 
handhaven, al is een C’tje hier en daar niet erg. De 
fractie kan akkoord gaan met dit voorstel.  
 
Het CDA is het eens om te kiezen voor een hogere 
kwaliteit bij dorpscentra en begraafplaatsen. 
Participatie en maatwerk op buurtniveau moet 
worden uitgewerkt, maar niet als bezuiniging of 
onder druk. De fractie verwacht veel van monitoring, 
een C op wegen moet worden voorkomen. De 
financiën worden afgewogen bij de begroting, maar 
voor nu kan de fractie instemmen met het voorstel.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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7. Beleidsplan Integraal Beheer Openbare 

Ruimte (IBOR) 
(vervolg) 
 

 
D66 constateert dat de uitgevoerde meting betere 
resultaten laat zien dan de gestelde doelen, maar 
dat met kennis van nu gespeculeerd wordt op 
dalende metingen. Daar moet over een aantal jaren 
over gerapporteerd worden. De fractie kan akkoord 
gaan met het beleidsplan, maar roept het college op 
werk te maken van participatie en daar op een 
andere manier naar te kijken.  
 
De VVD is blij met het IBOR. De fractie is het eens 
met de keuzes omtrent gewenste kwaliteit. Er 
moeten geen financiële verrassingen ontstaan. De 
fractie gaat akkoord met het voorstel. 
 
De PvdA vindt IBOR een stap in de goede richting, 
maar zoekt meer duidelijkheid over het vervolg en 
de controlerende rol van de raad via monitoring. De 
fractie kan zich in de kwaliteitsniveaus vinden en wil 
geen concessies doen aan veiligheid. Participatie 
vraagt nog om de nodige aandacht. De fractie 
neemt het onderwerp mee terug naar de factie.  
 
De ChristenUnie vond het beleidsplan in eerste 
instantie goed werkbaar als sturingsinstrument, 
maar mist in het stuk de mondeling gemaakte 
opmerkingen over het voorkomen van 
kwaliteitsverlies. Verkeersveiligheid is belangrijk en 
afhankelijk van het gekozen kwaliteitsniveau. De 
fractie wil daar graag over nadenken en houdt het 
oordeel in beraad.  
 
Wethouder Agricola zegt in reactie op een vraag 
van de VVD toe dat hij de benchmark aan de raad 
zal sturen.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
bespreekstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgevoerd. 
 

8. Extra zonnepanelen werf Dalfsen 
Voorstel: 
1. In te stemmen met de plaatsing van 465 

extra zonnepanelen op de gemeentewerf 
te Dalfsen, mits SDE-subsidie wordt 
verkregen. 

2. De geraamde kosten van € 141.500 ten 
laste te brengen van het reeds 
beschikbaar gestelde krediet voor Klimaat 
en Duurzaamheid ad. € 300.000 (dekking 
is reserve Milieu). 

3. Een bedrag van €141.500 over te hevelen  
naar de bestemmingsreserve dekking 
kapitaallasten verbouw werf Dalfsen, ter 
dekking van de kapitaallasten 
zonnepanelen. 

4. De begroting 2017 overeenkomstig te 
wijzigen (betreft alleen mutatie tussen 
reserves). 

5. De kapitaallasten op te nemen in de 
begroting 2018 – 2021. 

 

 
Het CDA vindt het een prima voorstel. Zonder 
subsidie kan dit niet uit. De fractie vindt de 
voorgestelde dekking oneigenlijk, want het 
beschikbaar gestelde krediet was bedoeld voor 
maatregelen die ten goede kwamen aan inwoners. 
Voor nu kan de fractie akkoord gaan, maar wel met 
bedenkingen over de financiële paragraaf.  
 
D66 vindt het verstandig de SDE-subsidie aan te 
vragen. Onderzoek naar panelen op andere daken 
en/of een postcoderoos is een goed idee. De fractie 
gaat akkoord. De VVD hecht belang aan 
energieneutraliteit en stemt met het voorstel in.  
 
Gemeentebelangen was kritisch op het voorstel 
over de huisvesting van de buitendienst, maar kan 
zich vinden in het voorstel om extra zonnepanelen 
te plaatsen. De fractie gaat akkoord.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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8. Extra zonnepanelen werf Dalfsen 

(vervolg) 
 
De ChristenUnie vindt het voorstel prima passen in 
het kader van duurzaamheid, maar wil het wel 
rendabel houden. De fractie ziet graag een ander 
voorstel voor de besteding van de reserve Milieu. 
De fractie houdt het oordeel in beraad. De PvdA 
sluit zich hier bij aan.  
 
Wethouder Agricola zegt toe: 
- Extra onderbouwing aan te leveren over de 

onmogelijkheid van verrekening van energie  
- Een voorstel aan de raad te doen over de 

besteding van de gelden uit de reserve milieu. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
bespreekstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgevoerd. 
 

9. Evaluatie duurzaamheidsparagraaf in 
voorstellen 
Doel: 
Kennis te nemen van de voorgestelde 
verbeteringen voor het gebruik van de 
duurzaamheidsparagraaf. 
 

 
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat bij ieder 
voorstel over duurzaamheid wordt nagedacht. De 
fractie kan zich vinden in de aanpak en 
kernboodschap. CDA, PvdA, D66 en VVD sluiten 
zich daarbij aan. De ChristenUnie vindt dat de 
checklist er anders uit zou moeten zien als je kijkt 
naar de functie van materiële en sociale 
duurzaamheid, anders schrappen.  
 
De voorzitter concludeert dat het hiermee afdoende 
is behandeld en het college hiermee verder kan.  
 

10. Vaststelling besluitenlijsten d.d.  
6 juni 2017 en 12 juni 2017 

Beide besluitenlijsten conform.  

11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:12 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 9 
oktober 2017. 
 
De raadscommissie voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
H.A.J. Kleine Koerkamp  drs. J. Leegwater


