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

d.d. 6 juni 2017 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.A.J. Kleine Koerkamp 
Plv. griffier  J. Leegwater 
Raadsleden:  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert, P.B.M. Meijerink, 

 A. Schuurman, 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  J.J. Wiltvank 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers 
VVD  G.J. Veldhuis 
 
Afwezig: 
J.G.J. Ramaker (Gemeentebelangen) 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, directeur A. Goeree, ambtelijke 
ondersteuning: F. Mosterman (punt 4), P. la Roi (punt 5), U. Lautenbach (punt 6). 
 

 AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur. 
Afwezig is dhr. Ramaker (Gemeentebelangen). 

2. Spreekrecht burgers 
 

Mevr. F. van Veen namens het actiecomité Behoud 
Bomen Jagtlusterallee. Zij geeft aan dat met de 
uitkomst van het participatieproces te weinig is 
gedaan. Verder vindt zij het kappen van bomen niet 
passen bij de ambities over duurzaamheid. Dit zou 
bovendien een 80 km weg onveiliger maken. Zij 
adviseert de raad te kiezen voor de 60 km variant.  
 

3. Vaststelling agenda Conform.  

4. Jagtlusterallee 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de notitie 

“uitwerking varianten Jagtlusterallee”. 
2. De voorkeur uit te spreken voor de 

varianten 1 en 3. 
3. Het beschikbaar stellen van het 

benodigde (bruto) krediet van € 2.625.000 
(inclusief subsidie) mee te nemen bij de 
integrale afweging in de perspectiefnota.  

4. Na beschikbaar stellen van het krediet het 
college op te dragen de herinrichting van 
de Jagtlusterallee in uitvoering te nemen. 

 

Gemeentebelangen vond de keuze tussen het 
volgen van het GVVP of afwaarderen naar 60 km 
een lastige, dit is bepalend in de toekomst. Gelet op 
de adviezen en de wens van de bevolking kan de 
fractie het voorstel niet steunen. De fractie kiest 
voor een 60 km variant zonder een rotonde bij 
Zandspeur. Dit scheelt ook aanmerkelijk in de 
kosten. De fractie ziet het voorstel graag gewijzigd 
en zal desnoods een amendement indienen.  
 
De ChristenUnie is verbaasd over de keuze voor de 
varianten 1 en 3 gelet op de uitkomsten van het 
proces. Er komt meer drukte en meer onveiligheid 
als het voorstel van het college wordt gevolgd. De 
landschappelijke waarde wordt aangetast en de 
kosten in bomen en euro’s zijn te hoog. De fractie 
kiest voor een 60 km variant. 
 
Het CDA heeft drie uitgangspunten: maximale 
veiligheid, landschappelijke waarde door niet meer 
te kappen dan nodig en lage kosten. De 80 km weg 
beantwoordt hier niet aan. De fractie mist effecten 
op de omliggende wegen. De uitwerking van optie 1 
ligt nu voor de hand, gezien de adviezen en de 
inbreng van de bevolking. De rotonde bij Zandspeur 
is dan ook niet nodig bij een 60 km weg.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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4. Jagtlusterallee 
(vervolg) 

De PvdA stelt dat we niet om de adviezen heen 
kunnen. Het veiligheidsaspect speelt een grote rol. 
Ook de cultuurhistorische waarde, milieuaspecten, 
aanzuigende werking van verbreding en het sterke 
signaal van de bevolking wijzen op de conclusie dat 
voor variant 2 gekozen moet worden. 60 km, zonder 
rotonde bij Zandspeur.  
 
D66 heeft veel reacties ontvangen op dit voorstel. 
Het gevolgde participatieproces is goed gestart, 
maar niet goed afgerond. Het volgen van het GVVP 
zou onvermijdelijk tot deze uitkomst leiden. De 
fractie vindt dat het kappen van enkele bomen en 
opnieuw asfalteren afdoende was geweest. Gelet 
op de adviezen, stelt de fractie voor dit te volgen en 
daarbij niet meer geld uit te geven dan nodig.  
 
De VVD ziet dat het onderwerp sterk leeft in 
Nieuwleusen. De fractie heeft geen 1,5 miljoen extra 
over voor beperkte tijdswinst. Gekozen wordt voor 
variant 2. Kosten, veiligheid en weggebruik laten dit 
zien. De laanstructuur van de bomen blijft zo ook 
behouden. Positief van variant 1 is het fietspad aan 
het noordelijke deel van de Jagtlusterallee. Een 
rotonde aan de Zandspeur is niet nodig.  
 
Wethouder van Leeuwen geeft aan dat het de raad 
vrij staat anders te handelen dan het GVVP, maar 
hij wijst de kritiek op het participatieproces van de 
hand. De voorzitter concludeert dat alle fracties 
voorstander zijn van een 60 km variant. Het voorstel 
kan als bespreekstuk op de agenda van de raad 
worden opgevoerd. 

5. Afronding fase 2 en start fase 3 Kulturhus 
De Spil 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de rapportage 

Uitvoering van fase 2 kulturhus De Spil 
Nieuwleusen als afronding van fase 2. 

2. De beschikbaar gestelde kredieten samen 
te voegen tot een krediet voor de 
realisatie van kulturhus De Spil. De 
eerdere dekkingen uit de Algemene 
Reserve vrij besteedbaar aan te passen 
aan de gewijzigde voorschriften en om te 
vormen tot een bestemmingsreserve. 

3. De fase 3 van kulturhus De Spil te starten, 
de opdracht voor de bouw (engineer & 
build) te gunnen, een aanvullend krediet 
van € 749.000 beschikbaar te stellen voor 
aan de bouw gerelateerde kosten. Voor 
het bedrag van € 475.000 (duurzaamheid) 
een bestemmingsreserve te vormen ter 
dekking van de kapitaallasten en deze te 
dekken uit de Algemene Reserve vrij 
besteedbaar. Het bedrag van € 274.000 
(bouwrijp/projectorganisatie) te dekken uit 
de Algemene Reserve vrij besteedbaar. 

4. Een krediet van € 45.000 beschikbaar te 
stellen voor onderzoek en aanvullende 
kosten. 

5. Een krediet van € 200.000 beschikbaar te 
stellen voor het kulturhus De Spil. 

6. Het totale bedrag van € 245.000 van de 
onderdelen 4 en 5 te dekken uit de 
Algemene Reserve vrij besteedbaar. 

 
Alle fracties nemen kennis van de rapportage ter 
afronding van fase 2 en kunnen instemmen met het 
samenvoegen van kredieten. Er kan gestart worden 
met fase 3 en de gevraagde kredieten kunnen 
worden verleend.  
 
Wel heeft de raadscommissie moeite met de 
omvang van het totaal van de kredieten. Er zou 
geen extra krediet aanvraag meer bij moeten 
komen, met uitzondering van de buitenruimte.  
 
Wethouder van Leeuwen zegt toe: 
- de raad te zullen informeren over gezamenlijke 

programmering binnen het kulturhus; 
- het onderzoek naar huisvesting basisonderwijs 

zo op te zetten dat dit meerdere jaren mee kan; 
- de raad schriftelijk te informeren over de basis 

voor de 9%-eis lokale inkoop. 
- de raad voor de raadsvergadering te informeren 

over de afspraken met Flash. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgevoerd. Desgewenst kan een 
stemverklaring worden afgegeven.  
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6. Detailhandelsstructuurvisie 
Voorstel: 
1. De detailhandelsstructuurvisie vast te 

stellen. 
2. Het incidentele uitvoeringsbudget van 

€ 20.000,= te betrekken bij de integrale 
afweging bij de perspectiefnota 2018.   

  

Wethouder Agricola komt schriftelijk terug op de 
vraag van ChristenUnie over de cijfers op kaart 1. 
Hij zegt aan Gemeentebelangen toe een globale 
fasering van de uitvoering aan de raad te sturen.  
 
Gemeentebelangen is blij met de visie. Het bevat 
gedegen onderzoek en is goed besproken met 
ondernemers. Een actief gemeentelijk beleid is 
passend, de creativiteit moet van ondernemers zelf 
komen. De genoemde actiepunten dragen hier aan 
bij. De fractie kan instemmen met het voorstel. 
 
De ChristenUnie kan zich in de visie vinden. De 
concentratie is prima, maar moet niet leiden tot 
beperken van groeimogelijkheden bestaande 
ondernemers buiten die gebieden. Er is ook 
aandacht nodig voor differentiatie van parkeerduur. 
Verplaatsing van ondernemers kan ook de andere 
kant op (binnen naar buiten). De fractie is positief 
over het voorstel, m.u.v. zondagsopening. Deze 
aanbeveling moet uit het stuk. 
 
Het CDA is blij met dit stuk en de inbreng van de 
ondernemers in de voorfase. De relatie met de 
centrumvisie is helder. De fractie stemt in.  
 
De PvdA begrijpt de acties, maar heeft aarzelingen 
bij enkele aanbevelingen. Markten, standplaatsen 
en tijdelijke winkels kunnen juist trekker zijn. 
Verruiming van de zondagsopenstelling zou ook 
wenselijk zijn. De fractie pleit voor een steviger 
aanpak om de doelstellingen te bereiken.  
 
D66 vindt gemeentelijke acties voor een gezonde 
detailhandel belangrijk, maar ondernemers moeten 
het doen. Een goede follow-up in de contacten is 
nodig. Luisteren en faciliteren. De afbakening van 
het centrum Dalfsen is onjuist. Nieuwleusen-Noord 
zou anders moeten worden ingericht, waartoe 
enkele suggesties worden gedaan. De fractie kan 
zich in de meeste aanbevelingen vinden.  
 
De VVD ziet in de visie een aanpak die van de 
gemeente verwacht mag worden. De ondernemers 
hebben ruimte en maatwerk nodig. Onderzoek naar 
openstelling op zondag moet kunnen.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgevoerd. ChristenUnie en PvdA zullen 
een stemverklaring afleggen.  
 

7. Overzicht kosten evenemententerreinen 
Doel: 
Kennis te nemen van het overzicht 
evenemententerreinen gemeente Dalfsen en 
het gelijktrekken van de afspraken.  
 

De raadscommissie neemt kennis van het overzicht. 
Er is draagvlak voor het gelijkheidsprincipe.  
 
Wethouder Uitslag zegt toe te kijken welke 
mogelijkheden er zijn tot kwijtschelding van de 
WOZ-lasten dan wel aanpassen van de 
verordening.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel hiermee 
afdoende behandeld is.  
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8. Vaststelling besluitenlijsten d.d.  

8 mei 2017 en 15 mei 2017 
Beide besluitenlijsten conform.  

9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 11 september  2017. 
 
De raadscommissie voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
H.A.J. Kleine Koerkamp  drs. J. Leegwater 


