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

22 februari 2016 

Aanwezig:
Voorzitter Noten 
Griffier Leegwater 
Raadsleden 
Gemeentebelangen Hof, Jutten, Kappert, Kleine Koerkamp,

Meijerink, Ramaker, Schuurman, Snijder-Haarman 
CDA Kouwen, Koetsier, Logtenberg, Ramerman,

Schiphorst-Kijk in de Vegte, Uitslag 
ChristenUnie Lassche-Visscher, Nijburg, Nijkamp 
PvdA Wiltvank 
D66 Rooijakkers 
VVD Schuring 

Met kennisgeving afwezig:
Ellenbroek (Gemeentebelangen)

Tevens aanwezig:
Wethouders Agricola, van Leeuwen en von Martels, secretaris Berends.

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur.

Dhr. Ellenbroek (Gemeentebelangen) is met 
kennisgeving afwezig.

Spreekrecht burgers Geen.

3a. Vragenronde Er zijn 4 vragen ontvangen.
Mondelinge vragen 

Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) over 
woninginbraken. Dhr. Noten wijst op het belang 
van preventie. Hij neemt de suggesties mee naar 
het overleg met de politie.

Dhr. Ramaker over een zebrapad nabij het 
Kroonplein. Aansluitend Logtenberg 
over verkeersveiligheid bij het Kroonplein.
Wethouder van Leeuwen zegt toe dat hij de 
wenselijkheid van een zebrapad serieus zal 
bekijken en dat er daarnaast diverse maatregelen 
genomen worden om de verkeerssituatie te 
verbeteren.

Mw. Lassche (ChristenUnie) over een toezegging 
aan pashouders van de Regiotaxi. Wethouder Von 
Martels antwoordt dat de huidige Wmo-pashouders 
pas naar een alternatief vervoerssysteem 
overgezet kunnen worden na een goede 
communicatie, herindicatie en met inachtneming 
van een overgangstermijn.

Vragenronde Vragen van D66 over vliegbewegingen airport 
Schriftelijke vragen art. 44 RvO Lelystad. Het college heeft aangegeven meer tijd 

nodig te hebben voor de beantwoording. Het 
onderwerp komt terug op de volgende 
raadsvergadering.

Vaststelling agenda Conform.



Reconstructie Rechterensedijk 
Kennis te nemen van het rapport 
“Reconstructie Rechterensedijk 
Dalfsen” van verkeerskundig bureau 
BVA.
Te besluiten dat de passeerstroken 
aan de noordzijde van de 
Rechterensedijk worden aangelegd.
Het college op te dragen de 
herinrichting van de Rechterensedijk 
in uitvoering te nemen.

Stemverklaringen 
PvdA en VVD zullen tegenstemmen omdat zij qua 
verkeersveiligheid kiezen voor passeerstroken aan 
beide zijden.

Wethouder van Leeuwen zegt toe dat de 
passeerstroken goed zullen worden aangeduid,
ook met het oog op de zichtbaarheid nachts.

Het voorstel wordt met 18 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, D66) en 
2 stemmen tegen (PvdA, VVD) aangenomen.

12° herziening bestemmingsplan 
Lemelerveld, Heideparkweg 

De 12e herziening bestemmingsplan 
Lemelerveld 2006, Heideparkweg 14,
het GML-bestand 
NL.|MR0.0148.LLemhz12-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 
GBKN-versie van 21 oktober 2013,
langs elektronische weg en in 
analoge vorm vast te stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen.

ln antwoord op een vraag van Nijburg 
(ChristenUnie) geeft wethouder Agricola aan dat 
een termijn van opruimen wordt opgenomen in de 
vergunning, en dat hier op gecontroleerd wordt.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (20 stemmen) aangenomen.

Motie D66 maatregelen N340, N377 en 
Mennistensteeg 
D66 heeft een motie ingediend die het 
college verzoekt:

Zelfstandig de gevraagde maatregel 
te nemen voor de Mennistensteeg 
[afsluiting voor gemotoriseerd verkeer 
dat daar geen bestemming heeft];
Overige maatregelen bij de Provincie 
te bepleiten en te verzoeken 
eventuele kosten hiervoor in de 
Provinciale begroting te doen 
opnemen.

Dhr. Rooijakkers heeft kennisgenomen van 
de besluitvorming van Provinciale Staten en van 
de reactie van het college op de motie. Hij vindt dat 
dit onvoldoende ingaat op zijn argumenten en 
handhaaft de motie.

Andere fracties geven aan de zorgen over de 
veiligheid van fietsers te ondersteunen, maar de 
motie als een deeloplossing te zien.

Het CDA zou graag zien dat het autoverkeer 
ontmoedigd wordt om over de Welsummervveg te 
gaan. Gemeentebelangen heeft zorgen over het 
landbouvvverkeer en is bang voor toename van 
sluipverkeer vanwege Oosterdalfsen. ChristenUnie 
signaleert druk op parallelwegen als de afsluiting 
van de Welsummervveg een feit is. De fractie 
verzoekt het college om een uitwerking van de 
consequenties van de provinciale besluitvorming.
PvdA en VVD sluiten zich bij overige fracties aan.

Wethouder van Leeuwen zegt toe om de cijfers 
over verkeersintensiteiten Oosterdalfsen 
opnieuw aan de raad te sturen. Op een later 
moment zal ook een uitwerking op basis van die 
cijfers en de besluitvorming gemaakt worden,
waarover de raad in debat kan.

Gehoord de reactie van de raadsfracties en de 
toezegging van het college, trekt Rooijakkers 
zijn motie in. De voorzitter sluit daarmee de 
beraadslagingen op dit onderwerp.

Vaststellen besluitenlijsten 
25 januari 2016 

Zowel de openbare besluitenlijst als de 
besluitenlijst van het besloten gedeelte conform.



Ingekomen stukken en mededelingen k Conform afdoeningsadvies.

F Sluiting F De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
21 maart 2016.

De raad voornoemd,

Leegwater 


