Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 17 juni 2019

Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen

CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

mw. E. van Lente
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,
H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker,
mw. J.B. Upper
R.H. Kouwen, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis
B.H.M. Schrijver

Afwezig:
W. Massier (CDA)
Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends

1.

Opening

ONDERWERP

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur.
Dhr. Massier (CDA) is afwezig.

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vragenronde

Mw. Lassche (ChristenUnie) vraagt het college
aandacht te vragen bij de provincie voor het
uitvoeren van werkzaamheden aan de N377,
inclusief het treffen van tijdelijke maatregelen.
Wethouder van Leeuwen zegt dit toe.

4.

Vaststelling agenda
Dhr. Schrijver (D66) verzoekt een motie over het
onderwerp Werkgroep RES, toe te voegen aan de
agenda. Dit wordt opgenomen als punt 15a.
De voorzitter meldt dat dhr. Schrijver heeft
verzocht om agendapunt 5 als een bespreekstuk
te behandelen. De volgorde van de vergadering
wordt hier niet op aangepast.
Voor het overige conform.

1

5.

11e herziening bestemmingsplan
Buitengebied, locatie Westeinde 37
Voorstel:
1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen
en kennisgeving.
2. De 11e herziening bestemmingsplan
Buitengebied gemeente Dalfsen,
Westeinde 37 als vervat in de bestanden
set met planidentificatie
NL.IMRO.0148.BgemDlfshz11-vs01, met
daarin de daarbij bijbehorende toelichting
en de bijlagen langs elektronische weg en
in analoge vorm ongewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Dhr. Schrijver (D66) dient, mede namens PvdA en
VVD, een motie in waarmee het college wordt
verzocht om in overleg met de initiatiefnemer te
kijken naar concrete mogelijkheden ter beperking
van eventuele geluidsoverlast, eventueel in de
vorm van een aarden wal met beplanting.
Wethouder Schuurman laat het oordeel hierover
aan de raad.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.
De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met 7
stemmen voor (ChrU, PvdA, VVD, D66) en
13 stemmen tegen (GB, CDA) verworpen.

6.

1e bestuursrapportage 2019
Voorstel:
1. De 1e bestuursrapportage 2019 vast te
stellen.
2. Het incidentele nadeel van de 1e
bestuursrapportage 2019 vast te stellen op
€ 1.092.200 op basis van scenario 3 en dit
bedrag ten laste te brengen van het
begrotingssaldo.
3. De begroting 2019 te wijzigen door
vaststelling van de 13e begrotingswijziging
2019 conform het hoofdstuk Financiële
samenvatting en de tabellen op blz. 42 t/m
46 van het boekwerk/bestand “1e
bestuursrapportage 2019”.
4. Het krediet PSA te verhogen met € 10.000
(zoals aangegeven in het hoofdstuk
Investeringen op blz. 37).

Stemverklaring
Mw. Upper (Gemeentebelangen) geeft aan dat
haar fractie de voorkeur geeft aan scenario 4 voor
de jeugdzorg, gelet op de kostenontwikkeling. De
fractie stemt desondanks voor het voorstel.
Conform.
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7.

Ontwerp VVGB Zonnepark Marshoek
Voorstel:
1. Een ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor het
realiseren van een zonnepark nabij de
Hooiweg in Dalfsen.
2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve
verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als hiertegen geen zienswijze wordt
ingediend.

Dhr. Ruitenberg (CDA) dient, mede namens
Gemeentebelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie,
een amendement in dat tot strekking heeft om
geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen af
te geven. Realisatie van het zonnepark voldoet
niet aan de eisen van een goede ruimtelijke
ordening, onder meer omdat de omvang van het
zonnepark te groot is voor deze locatie omdat de
karakteristiek van het gebied te zwaar wordt
aangetast, het ongewenst is het noordelijke deel
van het zonnepark direct aan de dijk en het
fietspad te positioneren en dit niet passend is als
toeristische entree van de gemeente, en het
participatieproces niet voldoet aan de eisen die de
raad gesteld heeft en daarmee de impact van het
ruimtegebruik niet gerechtvaardigd kan worden.
Wethouder Schuurman constateert dat de raad in
meerderheid het amendement zal steunen. Als de
raad hiertoe besluit, zal hij dit uitvoeren.
Het amendement wordt zonder hoofdelijke
stemming met 19 stemmen voor (GB, CDA, ChrU,
PvdA, VVD) en 1 stem tegen (D66) aangenomen.
De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke
stemming met 19 stemmen voor (GB, CDA, ChrU,
PvdA, VVD) en 1 stem tegen (D66):
Geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen
af te geven voor het realiseren van een
zonnepark nabij de Hooiweg in Dalfsen.

8.

6e herziening bestemmingsplan Kernen,
locatie Koesteeg
Voorstel:
1. Voor wat betreft de ontvankelijkheid, de
inhoud en de overwegingen ten aanzien
van de zienswijzen te besluiten
overeenkomstig de Nota van Zienswijzen
en kennisgeving van april 2019.
2. De 6e herziening “Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen 2016, Koesteeg”
en de geometrisch bepaalde planobjecten
als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0148.DKernen2016hz6-vs01 met
de daarbij behorende bestanden en
toelichting, waarbij voor het plangebied
gebruik is gemaakt van een ondergrond
welke is ontleend aan de BGT versie van
10 juli 2018, langs elektronische weg en in
analoge vorm ongewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

De voorzitter meldt dat er één zienswijze is
ingetrokken. Dit betekent dat er een kleine
wijziging moet worden doorgevoerd in het
raadsvoorstel bij de overwegingen en in de eerste
besluitregel. De raad stemt hiermee in.
De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke
stemming met algemene stemmen (20 voor):
1. Voor wat betreft de ontvankelijkheid, de inhoud
en de overwegingen ten aanzien van de
overgebleven zienswijze van 27 februari 2019 te
besluiten overeenkomstig de Nota van
Zienswijzen en kennisgeving van april 2019.
2. De 6e herziening “Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen 2016, Koesteeg” en
de geometrisch bepaalde planobjecten als
vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0148.DKernen2016hz6-vs01 met de
daarbij behorende bestanden en toelichting,
waarbij voor het plangebied gebruik is gemaakt
van een ondergrond welke is ontleend aan de
BGT versie van 10 juli 2018, langs
elektronische weg en in analoge vorm
ongewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

3

9.

5e verzamelplan Buitengebied
Voorstel:
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen
en wijzigingen.
2. Het 5e verzamelplan bestemmingsplan
Buitengebied gemeente Dalfsen als vervat
in de bestandenset met planidentificatie
NL.IMRO.0148.5eVerzamelplan-vs01, met
daarin de daarbij bijbehorende toelichting
en de bijlagen langs elektronische weg en
in analoge vorm gewijzigd vast te stellen.
3. De provincie Overijssel te vragen het
besluit eerder bekend te mogen maken dan
de wettelijk voorgeschreven termijn van zes
weken (artikel 3.8 lid 4 van de Wet
ruimtelijke ordening).
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

De voorzitter meldt dat er twee zienswijzen zijn
ingetrokken. Dit betekent dat er een kleine
wijziging moet worden doorgevoerd in het
raadsvoorstel bij de overwegingen en in de eerste
besluitregel. De raad stemt hiermee in.
Dhr. Broere (PvdA) dient, mede namens VVD en
D66, een amendement in dat tot strekking heeft de
ontwikkeling aan de Markeweg 5 uit het
verzamelplan te halen en het college opdracht te
geven deze ontwikkeling separaat aan de raad ter
besluitvorming voor te leggen.
Wethouder Schuurman ontraadt het amendement
omdat hij vindt dat het participatieproces met
terugwerkende kracht wordt beoordeeld aan de
hand van de leidraad. Deze was er nog niet bij de
start van het verzamelplan.
Stemverklaring
Dhr. Jutten (Gemeentebelangen) vindt dat niet
duidelijk is gecommuniceerd, maar dat het plan
wel voldoet aan de gestelde kaders. Deze kaders
mogen wel geëvalueerd worden in verband met de
omgevingsvisie. De fractie stemt met het
verzamelplan in.
Het amendement wordt zonder hoofdelijke
stemming met 4 stemmen voor (PvdA, VVD, D66)
en 16 stemmen tegen (Gemeentebelangen, CDA,
ChristenUnie) verworpen.
De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke
stemming met 16 stemmen voor
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie) en 4
stemmen tegen (PvdA, VVD, D66):
1. Voor de overgebleven zienswijzen in te
stemmen met de Nota van zienswijzen en
wijzigingen.
2. Het 5e verzamelplan bestemmingsplan
Buitengebied gemeente Dalfsen als vervat in de
bestandenset met planidentificatie
NL.IMRO.0148.5eVerzamelplan-vs01, met
daarin de daarbij bijbehorende toelichting en de
bijlagen langs elektronische weg en in analoge
vorm gewijzigd vast te stellen.
3. De provincie Overijssel te vragen het besluit
eerder bekend te mogen maken dan de wettelijk
voorgeschreven termijn van zes weken (artikel
3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening).
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Naar aanleiding van de beraadslagingen wenst
dhr. Broere (PvdA) een motie in te dienen. Dit
wordt opgenomen als agendapunt 15b.
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10.

Bestemmingsplan ’t Febriek Zuid
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
Voorstel:
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.
en kennisgeving;
2. Het bestemmingsplan ’t Febriek Zuid Lemelerveld, het GML-bestand
NL.IMRO.0148.LFebriekZuid-vs01 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 versie van 25 maart
2018, vast te stellen;
3. De grondexploitatie ’t Febriek Zuid vast te
stellen.

11.

Bijdrage nationaal fonds asbestdaken
Voorstel:
1. Per 1 januari 2020 deel te nemen aan het
landelijke asbestfonds (in oprichting);
2. Ten behoeve van asbestdak-eigenaren in
de gemeente Dalfsen een bedrag van
€ 150.000 toe te voegen aan het Nationaal
Asbestfonds via de stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten.

12.

Verbod oplaten ballonnen
Voorstel:
1. Een verbod in te stellen voor het oplaten
van ballonnen en hiertoe de Algemene
Plaatselijke Verordening Dalfsen 2018 als
volgt te wijzigen:

Wethouder Schuurman geeft aan dat het
onderwerp terugkomt op de agenda, omdat een
verordening moet worden vastgesteld. Hij zegt toe
om cijfers over het aantal daken aan de raad te
sturen als die beschikbaar zijn.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met 19 stemmen voor (GB, CDA, ChrU, PvdA,
D66) en 1 stem tegen (VVD) aangenomen.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.

Aan hoofdstuk 4 wordt toegevoegd:
Artikel 4:9a Verbod oplaten ballonnen
1. Het is verboden één of meerdere
ballonnen, van welk materiaal dan ook,
door middel van hete lucht afkomstig van
vuur, dan wel door middel van helium of
andere gassen, op te laten stijgen.
2. Onder ballon wordt mede verstaan:
herdenkingsballon, vuurballon,
gelukslampion, Thaise wensballon,
papierballon, geluksballon, etc.
3. Het verbod uit het eerste lid is niet van
toepassing op vaartuigen als bedoeld in de
Wet luchtvaart.
2. Hiertoe de 2e wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening Dalfsen 2018 vast
te stellen.
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13.

Openingstijden winkels op feestdagen
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
Voorstel:
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.
1. De openingstijden voor winkels op
feestdagen op te nemen in het huidige
artikel 5:67 van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Dalfsen door lid 1
en 2 te wijzigen en lid 3 daaraan toe te
voegen:
1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en
onder a en b, van de Winkeltijdenwet
vervatte verboden geldt een vrijstelling op
de door burgemeester en wethouders
aangewezen zon- en feestdagen.
2. In aanvulling op lid 1 op de zondag, met
uitzondering van eerste Paasdag en eerste
Pinksterdag, openstelling tussen 12:00 en
18:00 toe te staan.
3. In aanvulling op lid 1 op de feestdagen
tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede
Pinksterdag en tweede Kerstdag (niet op
zondag) openstelling tussen 10:00 en 18:00
toe te staan.
2. Hiertoe de 3e wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening Dalfsen 2018 vast
te stellen.

14.

Aanvraag vangnetuitkering 2018
Voorstel:
In te stemmen met de aanvraag
Vangnetuitkering 2018.

Dhr. Ellenbroek (Gemeentebelangen) verlaat
tijdelijk de vergadering.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (19 voor) aangenomen

15.

Accountantsdiensten boekjaar 2020 e.v.
Voorstel:
1. In te stemmen met het voorgenomen
collegebesluit om een overeenkomst te
sluiten met BDO Accountants B.V. voor het
verrichten van accountantsdiensten.
2. Hiertoe in te stemmen met de afwijking van
het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de
gemeente Dalfsen.
3. BDO Accountants B.V. aan te wijzen als
accountant belast met de
accountantscontrole voor de boekjaren
2020 en 2021, met één jaar als optie tot
verlenging.
4. De meerkosten van € 5.000 voor 2020 en
2021 mee te nemen bij het opstellen van de
Perspectiefnota 2020.

Dhr. Ellenbroek maakt weer deel uit van de
vergadering.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen
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15a. Motie vreemd aan de orde, Democratische
totstandkoming Regionale Energie
Strategie

Dhr. Schrijver (D66) dient een motie in waarmee
het college wordt verzocht:
- bij de stuurgroep aan te dringen op de vorming
van een werkgroep van afgevaardigde
volksvertegenwoordigers uit de betrokken
gemeenteraden en andere
volksvertegenwoordigende organen die in
nauw contact met de stuurgroep betrokken zal
zijn bij de totstandkoming van het bod
- bij het ministerie van BZK informatie in te
winnen over de wijze waarop zij aankijken
tegen een dergelijke werkgroep en welke
ondersteunende faciliteiten zij daarin te bieden
hebben en tijdig met een voorstel richting
betrokken raden te komen.
Dhr. Broere (PvdA) zal zich op dit onderwerp van
de beraadslagingen zal onthouden, omdat hij in
zijn dagelijks werk betrokken is bij de
voorbereiding. Dit is overlegd met de
burgemeester en de griffier.
Wethouder Schuurman ontraadt de motie. Hij acht
deze overbodig, omdat het vormen van een
werkgroep al wordt opgepakt.
De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met
1 stem voor (D66) en 19 stemmen tegen (GB,
CDA, ChrU, PvdA, VVD) verworpen.

15b. Motie vreemd aan de orde, Werkwijze
verzamelplannen

Dhr. Broere (PvdA) dient, mede namens VVD en
D66, een motie in waarmee het college / de
burgemeester wordt verzocht:
- de procedure rondom dit [5e] verzamelplan
[buitengebied] te evalueren en met een
verbetervoorstel te komen waarin duidelijk
omschreven staat hoe de gemeenteraad
individuele plannen binnen een verzamelplan
kan beoordelen, aanpassen en/of verwerpen.
Wethouder Schuurman zegt toe dat hij een
evaluatie zal verrichten en een notitie met de raad
zal bespreken. Daarbij tekent hij aan dat hij de
voortgang van het 6e verzamelplan ten behoeve
van aanvragers niet wil frustreren.
Indieners trekken daarop de motie in.

16.

Besluitenlijst 27 mei 2019

Conform.

17.

Ingekomen stukken

Brieven omwonenden Westerveldweg
Dhr. Broere (PvdA) en dhr. Kouwen (CDA)
verzoeken het college aan te geven hoe de
ruimtelijke procedure eruit ziet. Wethouder
Schuurman komt hier schriftelijk op terug.
Voor het overige conform afdoeningsadvies.
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18.

Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering om 22:39
uur. De raad vergadert daarna in beslotenheid
verder.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23:23 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
23 september 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
mw. drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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