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

d.d. 24 februari 2020 
 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  mw. E. van Lente  
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen 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  
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,  
  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman 
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en  J.W. Uitslag, directeur H.J. van der Woude 
 
 

 ONDERWERP RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur. 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen. 

3. Vragenronde 
a. Mondelinge vragen 
 

Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) vraagt naar 
de overwegingen van het college om de Holleweg 
niet te hernoemen in Zandsteeg en de bereidheid 
dit besluit te heroverwegen. Burgemeester Van 
Lente geeft aan dat ook de naam Holleweg een 
historische oorsprong heeft en dat het college 
geen aanleiding ziet tot heroverweging. De 
waardering voor de inzet van dhr. Wim van Lenthe 
staat los van de straatnaamgeving. 

 

Mw. Haarman (Gemeentebelangen) vraagt of een 
voorziening mogelijk is zodat ouderen en 
mindervaliden dichter bij de Spil kunnen parkeren. 
Wethouder Van Leeuwen geeft aan dat er 
nagedacht wordt over opties, zoals het inrichten 
van parkeerplaatsen van ouderen. De suggestie 
over een tijdelijke parkeerkaart neemt hij mee. 

 

 b. Schriftelijke vragen art. 32 RvO 
 

De schriftelijke vragen van de PvdA over 
vuurwerkoverlast zijn beantwoord. Aanvullend 
wordt gevraagd naar het vervolgtraject, de 
evaluatie van gecentraliseerd vuurwerk in 
Hoonhorst uit 2015 en de handhaving door BOA’s. 
De voorzitter concludeert dat er bij de raad 
behoefte bestaat hierover te spreken. 
Burgemeester Van Lente zegt toe dat zij in overleg 
zal gaan met de agendacommissie over een 
voorstel aan de raad, waaraan alle relevante 
informatie zal worden toegevoegd.  
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4. Vaststelling agenda Dhr. Van Lenthe (Gemeentebelangen) verzoekt 
een motie vreemd aan de orde aan de agenda toe 
te voegen, over Lelystad Airport. Dit wordt 
toegevoegd als agendapunt 12a. 
 
Voor het overige conform. 
 

5. Integrale Fietsvisie en 
Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 
Voorstel: 
1. De reactienota vast te stellen; 
2. De Integrale Fietsvisie gemeente 

Dalfsen vast te stellen; 
3. Kennis te nemen van het 

Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 – 2022 

Stemverklaringen 
D66 constateert dat de ontbrekende schakel van 
de rotonde bij het station naar de zuidelijke 
Vechtdijk is toegevoegd aan de fietsvisie. De 
fractie ziet daarom af van het indienen van een 
amendement van die strekking en stemt in.  
 
Het CDA vindt het jammer dat de fietsvisie is 
toegespitst op het kernnet en niet gekeken wordt 
naar wat er speelt. De fractie hoopt dat bij de 
nieuwe visie in 2022 een andere richting voor de 
Strenkhaarsweg wordt gekozen.  
 
Conform. 
 

6. Verklaring van geen bedenkingen 
uitbreiding woonvorm Thuis, Knuvendijk 
Voorstel: 
1. Een ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor een 
kleinschalige uitbreiding van woonvorm 
Thuis (Knuvendijk 1) met toepassing van de 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.  

2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te 
merken als   tegen het ontwerpbesluit van 
de omgevingsvergunning van dit bouwplan 
geen zienswijzen worden ingediend. 

  

 
Conform. 
 
 

7. Kadernota parkeernormen 
Voorstel: 
De Kadernota Parkeernormen vast te stellen.  

Stemverklaring 
Het CDA is blij met de beantwoording over de 
afdwingbaarheid van elektrische laadpalen en ziet 
verdere uitrol met belangstelling tegemoet. 
 
Conform. 
 

8. Stedenbouwkundig plan Burg. Backxlaan 
370, Nieuwleusen 
Voorstel: 
Vast te stellen het stedenbouwkundig plan 
Burg. Backxlaan 370, Nieuwleusen (voormalig 
chinees restaurant). 
 

Stemverklaring 
De PvdA vindt dat voor alle doelgroepen gebouwd 
moet worden. Daarom is het van belang dat 
Vechthorst betrokken wordt. Zolang dit het geval 
is, steunt de fractie dit voorstel. 
 
Conform. 
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9. Kaders duurzame energieopwekking eigen 
gebruik 
Voorstel: 
Vast te stellen de Kaders duurzame 
energieopwekking eigen gebruik. 
  

 
Dhr. Schrijver (D66) dient een amendement in 
waarmee de raad wordt voorgesteld de kaders 
vast te stellen, maar dat: 
- de voorwaarde dat er alleen op eigen erf 

zonnepanelen op de grond mogen worden 
geplaatst als er geen geschikt dakvlak is komt 
te vervallen voor het buitengebied. 

- de maximale omvang van een zonneveld op 
eigen erf In het buitengebied komt te vervallen 

- in situaties in het buitengebied waar de 
omgeving een ashoogte van windturbines van 
20m ontoereikend maakt, in overleg met de 
erfconsulent maatwerk toegepast kan worden 
om een ashoogte tot 35 meter toe te staan. 

- kleine windturbines en/of zonnepanelen In het 
buitengebied ook worden toegestaan langs 
wegen en spoorlijnen waar dat inpasbaar is. 

 
Dhr. Broere (PvdA) dient, mede namens 
ChristenUnie, een amendement in waarmee de 
raad wordt voorgesteld de kaders vast te stellen, 
met dien verstande dat: 
- Een kleine windmolen met ashoogte tot 20 

meter kan worden toegestaan indien; 
o nabijgelegen dakoppervlak voorzien is 

van zonnepanelen; 
o of; als er voldoende reden is aan te 

nemen dat het dak op korte termijn 
ingezet gaat worden voor het opwekken 
van zonne-energie; 

o of; als alle mogelijkheden voor zon op 
dak voldoende onderzocht zijn en er 
afdoende onderbouwing is waarom het 
dak niet geschikt is. 

 
Dhr. Ruitenberg (CDA) dient, mede namens 
Gemeentebelangen, een amendement in 
waarmee de raad wordt voorgesteld de kaders 
vast te stellen, met dien verstande dat: 
- de maximale ashoogte van 25 meter kan 

worden toegestaan zolang het initiatief een 
combinatie van zonnepanelen en kleine 
windmolens betreft en de afwijking naar 
oordeel van het college voldoende wordt 
gemotiveerd 

 
Wethouder Schuurman ontraadt het amendement 
van D66, omdat deze discussie op zal leveren met 
de provincie over de zonneladder. Hij ontraadt het 
amendement van PvdA/ChrU, omdat het 
genoemde zonnedak voor derden niet past bij de 
doelstelling van eigen gebruik.  Hij heeft geen 
bezwaar tegen het amendement van CDA/GB en 
is bereid om nadere regels op te stellen. 
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
 



 

 
4

9. Kaders duurzame energieopwekking eigen 
gebruik 
(vervolg) 

 
De volgorde van stemming over de 
amendementen vindt plaats op basis van de 
verstrekkendheid van de inhoud daarvan.  
 
Het amendement-D66 wordt zonder hoofdelijke 
stemming met 1 stem voor (D66) en 20 stemmen 
tegen (GB, CDA, ChrU, PvdA, VVD) verworpen. 
 
Het amendement-PvdA/ChrU wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 5 stemmen voor (ChrU, 
PvdA) en 16 stemmen tegen (GB, CDA, VVD, 
D66) verworpen. 
 
Stemverklaring 
D66 zal voor het amendement-CDA/GB stemmen 
omdat dit meer ruimte geeft aan initiatiefnemers.  
 
Het amendement-CDA/GB wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 16 stemmen voor (GB, 
CDA, VVD, D66) en 5 stemmen tegen (ChrU, 
PvdA) aangenomen. 
 
Stemverklaring 
ChristenUnie en PvdA zien veel goede dingen in 
dit voorstel, maar stemmen tegen vanwege de 
harde eis dat eerst zonnepanelen eerst op daken 
worden gelegd.  
 
De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming met 16 stemmen voor (GB, CDA, VVD, 
D66) en 5 stemmen tegen (ChrU, PvdA): 
 
- de ‘Kaders duurzame energieopwekking eigen 

gebruik’ vast te stellen met dien verstande dat: 
 

- de maximale ashoogte van 25 meter kan 
worden toegestaan zolang het initiatief 
een combinatie van zonnepanelen en 
kleine windmolens betreft en de afwijking 
naar oordeel van het college voldoende 
wordt gemotiveerd 
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10. 5e herziening bestemmingsplan Kernen, 
Locatie Agnietencollege 
Voorstel: 
1. Het bestemmingsplan 5e herziening Chw 

bestemmingsplan Kernen gemeente 
Dalfsen 2016, Zwaluwlaan 23 (locatie 
Agnietencollege) met daarin de 
geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.NKernen2016hz5-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 en BRK versie van 
22 januari 2019 vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
3. Het beeldkwaliteitsplan Agnietencollege als 

invulling van de gebiedsgerichte criteria uit 
de welstandsnota 2014 wat betreft dit 
plangebied vast te stellen. 

 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 19 stemmen voor (GB, CDA, ChrU, VVD, 
D66) en 2 stemmen tegen (PvdA) aangenomen. 
 
 

11. 1e wijziging Legesverordening 2020 
Voorstel: 
De eerste wijziging van de Legesverordening 
2020 inclusief de wijziging van de 
tarieventabel behorende bij de verordening op 
de heffing en invordering van leges 2020 vast 
te stellen.  
 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 19 stemmen voor (GB, CDA, ChrU, VVD, 
D66) en 2 stemmen tegen (PvdA) aangenomen. 
 

12. 5e wijziging GR GGD 
Voorstel: 
Het college van burgemeester en wethouders 
toestemming te geven tot de vijfde wijziging 
van de Gemeenschappelijke regeling GGD 
IJsselland, conform de bepalingen 
opgenomen in het bijgevoegde concept 
‘Besluit tot de vijfde wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland’ 
van het algemeen bestuur van GGD 
IJsselland. 
 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen. 
 

12a. Motie vreemd aan de orde van de dag, 
Lelystad Airport 

Dhr. Van Lenthe (Gemeentebelangen) dient, mede 
namens D66, PvdA en CDA, een motie in 
waarmee het college wordt verzocht om 
communicatieactiviteiten te ontplooien m.b.t. de 
gevolgen van de opening van Lelystad Airport en 
de mogelijkheid voor inwoners om via een 
stuitingsbrief een schadeclaim in te dienen 
wegens waardevermindering van de woning. 
 
Wethouder van Leeuwen kan het amendement 
ondersteunen, als indieners bereid zijn een 
nuancering aan te brengen in de 1e beslisregel. 
Indieners zijn hiertoe bereid en wijzigen de motie. 
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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12a. Motie vreemd aan de orde van de dag, 
Lelystad Airport 
(vervolg) 
 

 
De gewijzigde motie wordt zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (21 voor) 
aangenomen.  
 
De raad verzoekt in de motie het college met 
inachtneming van zowel de indieningstermijn van 
1 april 2020 m.b.t. de stuitingsbrieven, als het 
politieke besluitvormingstraject in de Tweede 
Kamer, om de volgende communicatieactiviteiten 
te ontplooien: 

1. via de lokale kranten, website en/of 
andere media de inwoners over de 
dreigende opening van  
Lelystad Airport te informeren en wat het 
laagvliegen kan gaan betekenen voor de 
inwoners van de gemeente Dalfsen, voor 
onze lokale economie en de toeristische 
sector als Vechtdalgemeente en onze 
kostbare en kwetsbare natuur; 

2. de inwoners daarbij te attenderen op de 
mogelijkheid om vóór 1 april via een 
stuitingsbrief een schadeclaim 
waardevermindering van de woning bij het 
ministerie in te dienen, de voorbeeld 
stuitingsbrief te publiceren; 

  

13. Besluitenlijst 27 januari 2020 Conform. 

14. Ingekomen stukken Conform afdoeningsadvies. 
 

15. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:07 uur. 

 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
23 maart 2020. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
mw. drs. E. van Lente  drs. J. Leegwater 


