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‘Bij Uitstek Dalfsen !’ Missie en Visie 2020 – Uitwerkingsplan. 
 
 
 

1. Bij Uitstek Dalfsen 2020. Na de vaststelling is Uitwerkingsplan volgende stap. 
Op 20 april 2009 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie “Bij Uitstek Dalfsen” vastgesteld. In de missie en visie wordt de strategische koers voor de periode 
tot 2020 vastgelegd.  
Missie | Visie Bij Uitstek Dalfsen! 2020 (hierna: BUD) is een document dat als doel heeft een betekenisvol en prikkelend kader te bieden voor het ontwikkelen 
en uitvoeren van beleid en projecten tot 2020.  
 
De strategische opgaven vanuit BUD kunnen als volgt worden samengevat (zie pag. 15 BUD): 

• het behoud van de vitaliteit en kwaliteit van leven in de kernen staat centraal 

• de groei van inwoners en bedrijven is eindig en de concurrentie tussen regio’s en steden neemt toe;  
dit vraagt om heldere keuzes en gerichte inzet van middelen 

• vanuit haar bestaande kernkwaliteiten wil Dalfsen zich ontwikkelen tot een onderscheidende woonplaats/gemeente;  
een plek waarvoor burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen kiezen omdat die iets bijzonders te bieden heeft 

• daarbij horen een op participatie gericht sociaal beleid, een ondersteunend economisch structuurbeleid en een op kwaliteit en duurzaamheid geënt 
ruimtelijk beleid; burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden actief gestimuleerd samen verder vorm te geven aan de ontwikkeling 
van Dalfsen. 

• het realiseren van de Missie en Visie vraagt een (deels) andere bestuursstijl: faciliterend en activerend waar mogelijk, initiërend en leidend waar 
nodig. 
 

Zoals  bekend is de centrale missie van BUD: 
 

Het ontwikkelen van vitale gemeenschappen in een onderscheidende woonplaats van groene signatuur. 
 
Vitale gemeenschappen, onderscheidende woonplaats en groene signatuur zijn hierin opvallende thema’s. 
Deze centrale missie en de hiervoor genoemde thema’s en opgaven, moeten verder worden uitgewerkt in programma’s en projecten met concrete 
doelstellingen. Een uitwerkingsplan dus. 
Inmiddels is, na de vaststelling in 2009, een nieuwe realiteit ingetreden: de gemeenteraad heeft een pakket aan ombuigingen voor de jaren 2011-2014 
vastgesteld. Dat werpt een zekere nuchterheid over BUD. Van de andere kant biedt het wellicht ook kansen.  
Overigens zijn in zowel het Raadsdocument 2010-2014 als in het Coalitieakkoord 2010-2014 relevante opmerkingen opgenomen over BUD. In het 
Raadsdocument is verwoord dat naast de in dat document opgenomen thema’s sociale cohesie, leefbaarheid, duurzaamheid en financiën ‘Bij Uitstek 
Dalfsen een belangrijke leidraad is voor de komende periode.’ En: ‘Gelet op de financiële positie is temporisering en prioritering van de uitgangspunten aan de 
orde.’ 
In het Coalitieakkoord is opgenomen dat ‘De missie en visie Bij Uitstek Dalfsen! een belangrijke leidraad blijft.’ En: ‘Verdere definitie en invulling van 
basisvoorzieningen zal uiterlijk in 2011 (als uitvloeisel van Missie en Visie) worden uitgewerkt.’ 
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2. Het Uitwerkingsplan, de thema’s. 
 
Bij Uitstek Dalfsen 2020 kent een aantal nieuwe thema’s waar de gemeente Dalfsen zich de komende 10 jaar extra wil onderscheiden. 
Op voorhand is hierbij belangrijk op te merken dat dit nieuwe accenten zijn. Dat betekent dat een groot deel van het bestaande beleid gecontinueerd wordt, 
tenzij er temporisatie plaats vindt, bijvoorbeeld in het kader van de bezuinigingen voor de jaren 2011-2014. 
 
Hier volgen kort de belangrijkste thema’s die uitgewerkt moeten worden. Er volgt telkens een korte aanduiding van het thema, de aanpak en de planning. 
In het overzicht in paragraaf 5 vindt een schematische opsomming plaats. 
 
 
 
I. Dalfsen ontwikkelt vitale gemeenschappen. 
Ambitie:  
“Dalfsen dichtbij”. Het inzetten op de ontwikkeling van een sociale en vitale gemeente met ruimte voor eigen initiatief. 
Dalfsen wil bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief betrekken bij beleid en uitvoering en hen zo betrokken maken bij en invloed geven op 
de ontwikkeling en het beheer van de eigen leefomgeving. De kernen van Dalfsen blijven beschikken over een goed pakket aan basisvoorzieningen. 
De diversiteit en eigenheid van de kernen is een kwaliteit. Verschillen tussen kernen mogen ontstaan. 
Initiatief wordt gestimuleerd en beloond’.  
Aldus een paar citaten uit Bij Uitstek Dalfsen! Bij het ontwikkelen van vitale gemeenschappen gaat het om 2 zaken: om materiële voorzieningen, zeg maar 
accommodaties (de ‘stenen’) en om immateriële voorzieningen: zorg voor elkaar, in de breedste zin van het woord, waarin een duurzame samenleving in 
buurten en dorpen centraal staan. Het ontwikkelen van zelfsturing en zelfvoorziening door dorpen/wijken. 
De gemeente gaat bewoners actief stimuleren om eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
 
Het eerste thema heeft momenteel volop aandacht. Door het college zijn inmiddels, in overleg met de gemeenteraad, en in samenspraak met verenigingen en 
instellingen, een aantal accommodaties opgepakt en uitgevoerd. Een deel ervan wordt op dit moment voorbereid. Denk aan: kulturhusconcepten de Schakel 
Nieuwleusen, Hoonhorst en De Trefkoele in Dalfsen, sportpark Gerner in Dalfsen.  
Kulturhusen zijn de motor waarmee sociale cohesie in dorpen en wijken versterkt wordt. Ze bieden een ontmoetingsplek voor bewoners, hebben een rol in het 
vormen van nieuwe netwerken en zijn de aanjager van activiteiten. Samenwerking wordt op een breder terrein gezocht en kulturhusen gaan ondernemender 
denken en handelen. Initiatieven rond zorg, wonen, onderwijs, cultuur en samenwerking met commerciële partners maken dit zichtbaar. Woonzorgzones 
dragen bij aan deze ontwikkeling. 
 
Aanpak, planning, kosten. 
In 2011 worden/zijn deze accommodaties aan de gemeenteraad voor besluitvorming voorgelegd. 
Een ander en uitdagend (nieuw) thema heeft te maken met de vraag hoe wij in onze gemeenschappen (in kleine kernen, in grotere kernen op wijkniveau) zorg 
voor elkaar op termijn kunnen organiseren. De woonzorgzones in combinatie met de kulturhusen moeten het antwoord geven. Zorg in immateriële zin. Hier 
komen zorg als sociaal element (denk aan de WMO), zorg voor een duurzaam dorp (denk aan klimaat en duurzaamheid) en goed wonen met ruimtelijke 
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kwaliteiten bij elkaar. Een voorbeeld van dit thema is het plan vanuit Hoonhorst: “Op weg naar een duurzaam Hoonhorst 2050, Groen, Gezond, 
Gemeenschappelijk’ van juni 2010. 
We gaan onderzoeken in hoeverre (onderdelen uit) dit concept ook in andere dorpen toegepast kan worden. 
Het voorstel is om meerdere workshops te organiseren. Deelnemers zijn: plaatselijke belangen, instellingen en verenigingen die dragers zijn van 
gemeenschappen (besturen kulturhusen), professionals, Trendbureau Overijssel, Duurzaam Hoonhorst (ambassadeur, ervaringsdeskundigen) en 
beleidsmedewerkers. 
Planning:  
Actiepunt 1. Workshops met o.a. de besturen van de Kulturhusen en Plaatselijke Belangen over het doorontwikkelen van Kulturhusen in de kernen. Verder 
over het ontwikkelen van woonservicegebieden in de 3 hoofdkernen. 
Wanneer ?: 2

e
 helft 2011 starten (doorloop tot 2015). 

Kosten: indicatief € 30.000. 

     
 
 
 
II.  Hoogwaardige stedenbouw, woningbouw, landschap. 
Ambitie: 
Dalfsen is een plek waar elke Dalfsenaar kan wonen en elke Nederlander wel wil wonen. 
De belangrijkste kracht van het Dalfsen van 2020 zijn de onderscheidende woonmilieus met hun bijzondere kwaliteiten. Hoogwaardige en vernieuwende 
architectuur en duurzaam bouwen zijn daarbij de ambitie. Architecten, stedenbouwkundigen en landschaps-architecten krijgen de kans om met verrassende 
ontwerpen te komen. Dit vraagt voor de gemeente een creatieve invulling van het opdrachtgeverschap. 
Dalfsen wil een markante woongemeente worden. Lef, bijvoorbeeld in het durven kiezen voor een andere stedenbouwkundig benadering (minder 
‘voorspelbaar’) en diversiteit (geen eenheidsworst) zijn daarbij belangrijk. Uiteraard is het de kunst de bereikbaarheid en betaalbaarheid voor de diverse 
doelgroepen als voorwaarde overeind te houden. En dat het toch ook dicht bij Dalfsen blijft (d.w.z. experimenten zoals bijvoorbeeld in Almere lijken een stap 
te ver). Hoogwaardig maatwerk is daarom van belang. 
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Aanpak, planning, kosten. 

We moeten ons laten inspireren ! Wat hier belangrijk is, is dat we een combinatie moeten zoeken van inspirerende bijeenkomsten/workshops (durven 
dromen) én kijken naar goede voorbeelden elders in het land (excursies). 
We kunnen daar een aantal aansprekende instituten op het gebied van stedenbouw, architectuur en landschap bij inschakelen, zoals Architectuur Lokaal, het 
Oversticht en misschien lokale professionals/inwoners (het organiseren van ateliers/inspirationals). 
Deelnemers zijn: gemeenteraad, college, beleidsmedewerkers, externe professionals, lokale professionals/inwoners. 
Bügel Hajema heeft na aanbesteding de opdracht gekregen voor het opstellen van de Structuurvisie en het Bestemmingsplan voor het buitengebied van de 
gemeente Dalfsen. Daarin zullen de aspecten ruimtelijke kwaliteit en ecologisch, sociale en economische duurzaamheid worden uitgewerkt.  
 
Planning:  
In het kader van de op te stellen Structuurvisie Buitengebied en het project Streekeigen huis en Erf, zijn al een aantal stappen gezet samen met het Oversticht 
en Bügel Hajema. Verder staat er druk op i.v.m. de ontwikkeling van een nieuwe woonwijken in de kernen Dalfsen en Lemelerveld. Het voorstel is daar bij aan 
te sluiten en verder uit te bouwen. Met het oog op de gewenste ruimtelijke en beeldkwaliteit zal rekening worden gehouden met de bestaande 
gebiedskenmerken. Ook is duurzaamheid een belangrijke peiler onder deze planontwikkelingen. 
Periode: 1

e
 helft 2011, met doorloop naar 2011/2012. 

Actiepunt 2. Workshops/inspirationals en excursies over aansprekende en duurzame stedenbouw en architectuur. Deelnemers: gemeenteraad, college, 
beleidsambtenaren, professionals, corporatie, inwoners.  
Wanneer ?: 1

e
 helft 2011, met doorloop naar 2011/2012.  

Kosten: indicatief € 10.000 – € 25.000. 
 
 
 
 



 6

III. Stimuleringsplan woongerelateerde en nieuwe bedrijvigheid. 
Ambitie: 
Dalfsen is een aantrekkelijke gemeente voor bestaande en nieuw te vestigen kleine, hoogwaardige en innovatieve bedrijven. 
Het accent lig daarbij op de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld en op het buitengebied. 
Nieuwe economische ontwikkelingen zijn ondersteunend aan het ontwikkelen van Dalfsen als vitale en groene woonplaats. 
M.a.w. ontwikkeling van een op het wonen gerichte economische structuur met accent op dienstverlening, recreatie, m.n. in midden- en kleinbedrijf. 
Hierbij is het van belang nieuwe ontwikkelingen die voor een economische impuls kunnen zorgen mee te nemen. Welke kansen biedt de nieuwe structuur van 
de N48 en N340 ons als gemeente? 
Behoud van lokale werkgelegenheid in een robuuste diverse economische structuur met onder meer een vitale agrarische sector. 
Kansen ook voor zorg, kleinschalige innovatieve bedrijven (mkb) en andere passende en vooral vernieuwende vormen van dag- en verblijftoerisme. Denk 
aan: congressen zakelijke ontmoetingen, wellness, gezondheidsfarms, leisure. 
 
Aanpak, planning en kosten. 
Het organiseren van workshops. Deelnemers: college, creatieve ondernemers, out of the box-denkers, futurologen/trendwatchers, ondernemerskringen, 
Trendbureau Overijssel. 
Planning: 1

e
 helft 2012. 

Actiepunt 3. Workshop(s) woongerelateerde en nieuwe bedrijvigheid. Deelnemers: college, creatieve ondernemers, out of the box-denkers, trendwatchers, 
ondernemerskringen, Trendbureau Overijssel. Wanneer ?: 1

e
 helft 2012. 

Kosten: indicatief € 5.000. 
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IV. Opstellen toetsingskader ruimtelijke kwaliteit landelijk gebied. 
Ambitie: 
Het verder ontwikkelen van de omgeving en het gebruikmaken van de omgevingskwaliteiten 
specifiek gericht op gebiedsontwikkeling in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. 
Betere benutting potenties Vecht: natuurontwikkeling stroomdal Vecht, rivier wordt voorkant Vechtdal. 
Evenwichtige ontwikkeling economie en ecologie. 
Behoud en ontwikkeling van landschappelijke en cultuurhistorische waarden door kwaliteitsverhogende ontwikkeling. 
Actieve landschapsontwikkeling, gericht op dynamische ruimtelijke kwaliteit, met mogelijkheden voor kleinschalig wonen en werken. 
 
Aanpak, planning en kosten. 
In het kader van het opstellen van de Structuurvisie Buitengebied en het Bestemmingsplan Buitengebied zal het begrip ruimtelijke kwaliteit nader uitgewerkt 
worden op gebiedsniveau en ook de relatie worden gelegd tussen investering in ruimtelijke kwaliteit en landschapontwikkeling en ontwikkeling van functies en 
het landschappelijk inpassen van ontwikkelingen. Dit zal verder uitwerking krijgen in de regels van het bestemmingsplan. 
Bügel Hajema zal een in samenspraak met de gemeente en deelnemers als Het Oversticht (ervenconsulent), maar ook een klankbordgroep vanuit diverse 
betrokkenen, een toetsingskader in de Structuurvisie Buitengebied en de actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied verwerken. Als het 
noodzakelijk blijkt, eventueel nog gevolgd door een nadere uitwerking op basis van het uitvoeringsplan van de Structuurvisie Buitengebied, waarbij ook een 
relatie gelegd kan worden met de gemeentelijke welstandsnota. 
Planning: 1

e
 kwartaal 2011. 

Actiepunt 4. Verweven ruimtelijke kwaliteit landelijk gebied in de Structuurvisie en bestemmingsplan Buitengebied. Deelnemers: college, raad, Het 
Oversticht (ervenconsulent).  
Wanneer ?: 2011-2012, volgens Plan van aanpak Structuurvisie.  
Kosten: Deze zijn meegenomen in procedure Structuurvisie Buitengebied. 

 
De Structuurvisie Kernen is reeds vastgesteld. Hierin zijn de ruimtelijke kaders van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit concreet vertaald naar locatiekeuzes 
voor woningbouw, bedrijvigheid, maar ook groen in en rond de dorpen.  
Als uitvoering van deze structuurvisie zijn op dit moment de woonuitbreidingen van Dalfsen en Lemelerveld in beeld. Bij deze planontwikkelingen zijn door 
middel van een aantal workshops, begeleid door professionals op het vlak van duurzame stedenbouw en architectuur, concrete handvaten aangereikt hoe om 
te gaan met duurzaamheid in bebouwd gebied. Zaken als sociale duurzaamheid, beperking van verstening, duurzame watersystemen, gunstig beheer en 
energievoorziening zijn voorbeelden van concrete uitwerkingen, die zijn weg kunnen vinden in deze plannen. Hiermee neemt Dalfsen een voortrekkersrol in 
op het gebied van onderzoek naar de toepassing van duurzaamheid in Overijsselse dorpen. 
Op het gebied van ruimtelijke kwaliteit is in de plannen voor Dalfsen en Lemelerveld bijzondere aandacht voor de landschappelijke inpassing, verwevenheid 
van stedelijk en landelijk gebied en niet in de laatste plaats onderscheidende woonmilieus. 

 
 
V. Bestuur.. 
Ambitie:  
De vraagstukken van de komende jaren vragen meer differentiatie in en/of een nadrukkelijker keuze voor een (deels) andere bestuursstijl. 
De stijl die Dalfsen tot nu toe vooral hanteerde was die van: initiërend en sturend. De uitdaging is vooral om (meer) aan te sluiten bij initiatieven vanuit de 
lokale gemeenschappen. Deels omdat de betekenis van de overheid/gemeenten in de samenleving als dominante factor aan het afnemen is; het zijn steeds 
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vaker (ook) allerlei (keten)partners die de samenleving maken tot wat het is; de gemeente is er één van. Daar komt bij: van de overheid kan en mag niet meer 
alles verwacht worden. Het is dus de uitdaging vooral ook aan te sluiten bij de dynamiek van de lokale samenleving. Gechargeerd: laat zaken vooral ook over 
aan die gemeenschap, faciliteer vooral, coördineer, stimuleer/activeer en stuur waar nodig bij. Dus: we willen een gemeente die het beste uit de samenleving 
ondersteunt. 
 
Een vraagstuk dat in het verlengde ligt van het vorige thema is de wijze waarop maatschappelijke instanties en burgers bij beleidsvoorbereiding en –uitvoering 
betrokken worden. Het gaat hier om eigentijdse vormen van burgerparticipatie. Immers: steeds nadrukkelijker zijn ‘de burgers onze bazen’. Kunnen we naar 
de toekomst toe initiatieven/ideeën vanuit de gemeenschappen voldoende kanaliseren en versterken of gaan we door op de huidige manier van inspraak ? 
Kortheidshalve wordt verwezen naar het recente rapport van de Rekenkamercommissie over burgerparticipatie van november 2010 en de intentie van het 
college om de in 2011 op te stellen nota Communicatie haar visie op dit thema te verwoorden. 
De directie heeft daarnaast besloten om burgerparticipatie onderdeel te laten zijn van impuls dienstverlening. 
 
 
Aanpak, planning, kosten. 
Bestuursstijl.  
Hier volgen we geen apart traject voor. We willen dit vooral mee laten lopen in de aanpak van burgerparticipatie 
 
Burgerparticipatie. Voor 2011 staat gepland een nieuw nota Communicatie. Visievorming over burgerparticipatie krijgt daar een plek. 
Insteek is toch ook vooral een praktische: kijk wat goed gaat en sluit bij (andere vormen van) burgerparticipatie vooral ook aan bij de trajecten die hiervoor bij 
de andere thema’s zijn benoemd. Voorbeeld: ga in gesprek met instellingen en plaatselijke belangen over de doorontwikkeling van kulturhuzen. Dan doe je 
gewoon al aan burgerparticipatie. Maak de discussie hierover niet te zwaar ! 
Planning:  
Actiepunt 4. Workshop uitwerking van burgerparticipatie. Deelnemers: gemeenteraad, college/communicatiemedewerkers, professionals, burgers.  
Wanneer ?: 2

e
 helft 2011/2012. 

Kosten: indicatief € 5.000. 
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3. Overzicht kosten. 
 
Aan het organiseren van diverse workshops etc zijn kosten verbonden. Verder moet er een intern/extern communicatieplan gemaakt worden. 
Globaal gaat het om de volgende kosten (indicatief):  
 
Thema Kosten (eenmalig) 

I.  Dalfsen ontwikkelt vitale gemeenschappen. 

• Workshops  (= Actie 1) 
 

 
€  30.000 

II. Hoogwaardige stedenbouw, woningbouw, landschap. 

• Workshops/inspirationals etc (= Actie 2) 
 

 
€  10.000- € 25.000 

III. Stimuleringsplan woongerelateerde en nieuwe bedrijvigheid. 

• Workshops (=Actie 3) 

 
€   5.000 
 

IV.  Opstellen toetsingskader ruimtelijke kwaliteit landelijk gebied. 

• Wordt meegenomen in lopende procedure Structuurvisie 
buitengebied 

 
Zijn meegenomen in 
structuurvisie  

V. Bestuur 

• workshop burgerparticipatie (= Actie 4) 
 

 
€   5.000 * 

Interne en externe communicatie 
 

€   5.000 

Totaal 
Nog te dekken 

€ 55.000-€ 70.000  
volledig bedrag 

* bestaand budget € 15.000 raad is i.k.v. bezuinigingen 2011-2014 geschrapt. 
 

 
4. Het proces. Communicatie. 
 
Het proces moet goed gecommuniceerd worden en waar mogelijk misschien zelfs interactief (Nb burgerparticipatie) verlopen. 
D.w.z.: het tijdig betrekken van gemeenteraad en interne organisatie (betrokkenheid, draagvlak, meedenken). 
Binnen onze organisatie is er nog nauwelijks gecommuniceerd over BUD. Wat zijn de dominante thema’s, wat zijn de nieuwe accenten ?  
Ook extern is daarover nauwelijks gecommuniceerd. 
Waar mogelijk willen we bij de workshops in de gemeente woonachtige professionals betrekken. Mensen die het gebeid kennen en deskundige inbreng 
kunnen leveren. 
In overleg met de afdeling B&C moet dit punt verder uitgewerkt worden (wordt nog toegevoegd). 
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Actiepunt 5. Communicatieplan maken i.v.m. organiseren 1
.
 workshops en 2

.
 hoe dragen we BUD en Uitwerkingsplan uit ? Planning: ad 1 eerste helft 2011; 

ad 2. 2012. Kosten: indicatie: € 5.000. 
 
Aansturing van het project. 
Nog verder uitwerken. 
Opdrachtgever: gemeenteraad, door vaststelling Uitwerkingsplan. Rol/betrokkenheid raad ?? 
Bestuurlijk trekker: burgemeester. 
Projectgroep: PM . Te denken valt aan deelprojectleiders en werkgroepen. 
Overall projectleider: PM. 
Projectopdracht: vaststelling door directie. 
Inplannen acties in JWP 2011-2012. 
 
Actiepunt 6. Instellen projectstructuur (bestuurlijk/ambtelijk) met projectopdracht. 

 
 
 
 
 
 
 


