
 
 
 

                             
 

Dalfsen, 28 februari 2023 

 
Aan:  
Raadsfracties gemeenteraad Dalfsen 
 
Onderwerp:  
Raadsvoorstel Biodiversiteitsplan februari 2023  

Geachte raadsleden, 

Wij reageren als Vereniging Groengebogen, Vereniging Vrienden van Dalfsen en Coöperatie 
Nieuwleusen Synergie (werkgroep Vergroenen) graag gezamenlijk op het raadsvoorstel ‘Beleidsplan 
Biodiversiteit Voor Elkaar in het groene landschap’, zoals geagendeerd voor de raadscommissie van 
13 maart 2023. 

1. Wat vinden wij goed aan het plan en het raadsvoorstel 

Een aantal voorstellen in het raadsvoorstel en het plan hebben onze instemming. Deze hebben 
voornamelijk betrekking op het beheer van de eigen gronden van de gemeente en het beschikbaar 
stellen van meer structurele en incidentele middelen daarvoor. Het betreft: 

- het ecologisch bermbeer op de eigen gronden;  
- de meer duurzame aanpak van de overlast door de eikenprocessierups en 
- de aanpak van invasieve exoten op de gemeentelijke gronden. 

In het raadsvoorstel staat de aansprekende zin: ‘Daarom is het nu nodig is om biodiversiteit als 
belangrijk uitgangspunt mee te nemen bij het realiseren van een duurzame en gezonde groene (leef) 
omgeving voor onze inwoners.’ Ook in het actie- en beleidsplan staat het belang van het werken aan 
biodiversiteit met een brede aanpak en focus mooi verwoord. 

Wij zijn blij dat de gemeenteraad het college in juni 2022 heeft gevraagd alsnog, conform het 
amendement Kadernota Groen en Biodiversiteit van de raadsvergadering van 26 april 2021, een 
participatieslag over dit beleidsplan in te lassen. Wij hebben elk als organisatie daarbij onze 
schriftelijke en mondelinge inbreng geleverd en zien dat het plan verbeterd is, maar wij vragen nog 
uw aandacht voor een drietal wezenlijke punten. 

2. ‘Participatieraad Natuur en Milieu’ 

In het beleidsplan staat dat er gestreefd wordt naar een goede samenwerking in een (open) netwerk 
en dat daarin geïnvesteerd wordt. Van de netwerkpartners wordt verwacht dat zij ook 
verantwoordelijkheid nemen om de biodiversiteit te versterken op hun eigen terreinen en in de 
eigen buurt en investeren in een gezamenlijke aanpak. Daartoe zijn onze organisaties graag bereid.  



Wij zien echter graag een minder vrijblijvende aanpak. Wij stellen voor het netwerk/platform om te 
zetten in een ‘Participatieraad Natuur en Milieu’ die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert, 
naar analogie van de Participatieraad voor het sociaal Domein. 

3. Brede(re) aanpak biodiversiteit 

De mooie woorden over het belang van biodiversiteit worden nauwelijks gevolgd door concrete 
voorstellen hoe de gemeente dit, buiten de gemeentelijke eigendommen, de komende tijd gaat 
oppakken. Dit is teleurstellend. Juist in onze gemeente zijn er volop kansen om ook buiten 
gemeentelijke eigendommen verbeteringen te realiseren. Vooral door slimme combinaties met  de 
energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouwopgaven, en de landbouwtransitie tot stand te 
brengen kan er veel worden bereikt. Het doet er toe hoe de gemeente zich hierbij opstelt, welke 
signalen daarbij worden afgegeven en op welke wijze initiatieven in de samenleving worden 
gestimuleerd en ondersteund. 

Wij vragen de raad hierover uitspraken te doen en nadere uitwerking in gang te zetten.   

4. Beleid voor het buitengebied 

De gemeenteraad heeft begin 2021 de Kadernota Groen en Biodiversiteit vastgesteld.  Een van de 
vastgestelde uitgangspunten is: ‘Behouden en versterken van de groene identiteit van de kernen en 
het buitengebied ter bevordering van de biodiversiteit.’.  

Wij constateren dat het buitengebied er in het Biodiversiteitsplan bijzonder bekaaid afkomt, terwijl 
juist in het agrarisch gebied de biodiversiteit dramatisch is teruggelopen. Verbetering en versterking 
moet daar plaatsvinden, voor behoud is het eigenlijk al te laat. 

In paragraaf 5.2 wordt beleid voor biodiversiteit in het buitengebied in feite doorgeschoven naar de 
op te stellen Plattelandsvisie. Uitgangspunten en doelstellingen voor het verbeteren van de 
biodiversiteit op het platteland missen wij echter. En die horen toch zeker thuis in een beleidsplan 
Biodiversiteit.  

De gemeenteraad heeft op 28 februari 2022 bij de behandeling van de Omgevingsvisie een 
amendement aangenomen waarin staat dat bij de plattelandsvisie de volgende thema’s in ieder 
geval relevant zijn: 

- Balans tussen wonen, werken en recreatie;  
- Versterken van de natuur, landschap en cultuurhistorische waarden in het algemeen en de 

biodiversiteit in het bijzonder;  
- Positie en perspectief van nieuwe ontwikkelingen in het gebied. 

Wij hopen dat de gemeente dit daadwerkelijk inhoud gaat geven en vragen ons af hoe wij dan als 
groene organisaties bij het opstellen van de plattelandsvisie fundamenteel betrokken worden, want 
tot nu toe zijn we in het geheel niet betrokken. 

Verschuivend perspectief. 
Wanneer omstandigheden geleidelijk veranderen, verschuift in de beleving van die veranderingen 
bij elke nieuwe generatie het referentiepunt. De nieuwe generatie ervaart een verarmde situatie 
als normaal. Dat verklaart waarom veel inwoners van onze gemeente niet beseffen wat er in de 
laatste decennia met name in het buitengebied aan biodiversiteit verloren is gegaan. Waardoor 
ook de van oorsprong verschillende landschapstypen in onze gemeente steeds meer op elkaar gaan 
lijken in eenvormigheid. 



5. Groenstructuurplan 

In het raadsvoorstel staat dat het Groenstructuurplan wordt ingetrokken. Daar kunnen wij ons iets bij 
voorstellen maar een aantal beleidsonderdelen komen dan te vervallen terwijl daarvoor het nieuwe 
beleid volgens het Biodiversiteitsplan nog geformuleerd moet worden, bijvoorbeeld het 
Bomenbeleid. 

Wij denken dat het beter is het Groenstructuurplan pas in te trekken als alle onderdelen door nieuw 
beleid gedekt zijn.  

6. Conclusies 

Wij stemmen graag in met de voorstellen voor de eigen gemeentelijke gronden.  

Wij stellen voor een Participatieraad Natuur en Milieu op te richten, die gevraagd en ongevraagd 
advies kan uitbrengen om in samenspraak met onze inwoners beleid voor biodiversiteit verder te 
ontwikkelen. 

Wij verwachten een actievere opstelling tot verbetering van de biodiversiteit in de hele gemeente en 
daarbij koppelingen te zoeken met andere urgente opgaves voor de gemeente. 

De gewenste uitwerking van biodiversiteit in de Plattelandsvisie, zoals door de gemeenteraad eerder 
per amendement opgedragen, daadwerkelijk inhoud te (laten) geven en de groene organisaties 
hierbij te betrekken. 

 

Vereniging Groengebogen 

Vereniging Vrienden van Dalfsen  

Coöperatie Nieuwleusen Synergie, werkgroep Vergroenen 

 


