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Vraag 1. Wat is de tijdslijn (historie en toekomst) met betrekking tot de regiodeal?

- Idee, aanvraag, toekenning, uitvoeringstermijnen. Hierbij ook de planontwikkeling betrekken.

Beantwoording 1. 

Idee, aanvraag en toekenning: november 2019 opvoeren ideeën in programmateam Ruimte voor de 
Vecht binnen 2 weken om mee te doen met lobby van Regio Zwolle. Dit moesten concrete projecten 
zijn die binnen 3 jaar gerealiseerd zouden kunnen worden (afhankelijk van besluitvorming). Daarna 
heeft een intensief proces plaatsgevonden van het fijn slijpen van de ideeën tot concrete 
projectfiches, lobby richting het rijk en heeft de adviescommissie Jansen wegingen aangebracht in de 
verdeling binnen de actielijnen van Regio Zwolle. Dit advies is overgenomen, waarna bekend werd 
welke bedragen werden toegekend aan de verschillende actielijnen en daaronder vallende projecten, 
zoals de Klimaatwinkelstraat Dalfsen. Over het proces van dealmaking is de raad geïnformeerd door 
middel van een raadsinformatiebrief, die als bijlage is bijgevoegd bij deze beantwoording.

In december 2020  hebben de gezamenlijke partners van Ruimte voor de Vecht de formele ASV 
aanvraag ingediend bij het Rijk i.v.m. de start van de uitvoering van de Regiodeal. Onderdeel van de 
formele aanvraag is de samenwerkingsovereenkomst die de Vechtdal partners hebben ondertekend 
om gezamenlijk de Regiodeal projecten te realiseren. Projectkosten zijn overigens subsidiabel met 
terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020. In de aanvraag is een uitgavenplanning opgenomen die er 
vanuit gaat dat in 2021 de eerste uitvoeringskosten gemaakt worden en in december 2023 de 
Regiodeal projecten zijn afgerond. Voor de Klimaatwinkelstraat Dalfsen betekent dit concreet dat 
Prinsenstraat en Kerkplein dit jaar worden uitgewerkt in een uitvoeringsontwerp dat in het najaar 
wordt voorgelegd aan de raad met een definitief investeringsvoorstel. Vanuit het Rijk is aangegeven 
dat de concreetheid van projecten een belangrijk criterium is voor de toekenning van subsidie en het 
ook van belang is dat hier in 2021 al zaken concreet zichtbaar van worden. Te denken valt aan 
bijvoorbeeld het vervangen van de lichtmasten in de Prinsenstraat conform de door de raad 
vastgestelde Lichtvisie 'Thuiskomen in Dalfsen' (2014) waarbij is bepaald dat de uitvoering en het 
beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet wordt meegenomen bij het Centrumplan. 
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Vraag 2. Welke afhankelijkheden zijn er voor de uitvoering van dit voorstel?

Beantwoording 2. 

De Prinsenstraat en Kerkplein kunnen worden heringericht op basis van het bestaande 
bestemmingsplan. Dat maakt het risico om het project niet binnen 3 jaar te realiseren kleiner. Een 
deel betreft ook het terrein van voormalig garage Fokkens, waarvan het bestemmingsplan gewijzigd 
moet worden. Vanwege de generieke korting op de Regiodeal projecten van 30% op de subsidie, is 
de mogelijkheid gegeven om eventueel te faseren en een deel na de termijn van 3 jaar uit te voeren. 
Dit is dan echter niet meer subsidiabel. Andere afhankelijkheid is de herinrichting van de groene 
ruimte op het Kerkplein. Dit is afhankelijk van de bereidheid van de Grote Kerk als grondeigenaar.

Vraag 3. Wat is het geheel van uitvoeringskaders verbonden aan het verkrijgen van de subsidie?

Beantwoording 3.

In de aanvraag is als kader de vastgestelde Centrumvisie Dorp aan de Vecht ingebracht. Om aan te 
haken bij Ruimte voor de Vecht was wel de relatie hiermee van belang. Inhoudelijk is de aansluiting 
gevonden bij het eerder ingezette Symfonie aan de Vecht (Waterfront, Prinsenstraat, Kerkplein). 
Meer inhoudelijk is het kader van de actielijn 4 uit de Regiodeal van belang, namelijk 
Klimaatprojecten. In brede zin zal het project zodanig ingericht moeten worden dat het hieraan 
bijdraagt. Meer op detailniveau zal dit uitgewerkt moeten worden in samenspraak met het 
waterschap die hun bijdrage hebben toegezegd.

Vraag 4. Hoe realistisch is de uitrit vanuit gebied achter Fokkens naar de Vechtstraat (onderdeel 
scenario 3)? 

Beantwoording 4.

De gemeente is met uitzondering van een klein perceel volledig eigenaar van de gronden die 
hiervoor nodig zijn. Mocht de raad een voorkeur geven aan het onderzoeken van deze ontsluiting, zal 
het college in gesprek gaan met de eigenaren.


