
  

Vereniging VRIENDEN VAN DALFSEN

Inspreeknotitie voor de raadscommissie van 7 februari 2022

Onderwerp: agendapunt 4 Vaststelling Omgevingsvisie 1.0
Betreft: reactie 3 in Reactienota

Onze Vereniging, de doelstelling is bij u bekend, heeft uitgebreide studie gemaakt van de ter 
visie gelegde Omgevingsvisie.
Dit heeft geleid tot een uitgebreide reactie van onze kant. Verheugend vinden we dat, naast 
ons, veel inwoners en instanties de moeite hebben genomen om een reactie in te sturen. 
We moeten echter wel constateren dat die reacties, waaronder de onze, nauwelijks hebben 
geleid tot aanpassingen. Opmerkingen  van externe  instanties worden vlot overgenomen 
maar de reacties uit de eigen gemeente lijken minder serieus te worden genomen. Alleen de 
aanpassing van de zone ten zuiden van de nieuwe N340 en ten noorden van de Vecht stelt 
ons tot tevredenheid. Dit biedt kansen om tot een buffer te komen tussen Dalfsen en Zwolle  
en biedt hierdoor meer kansen voor dit gebied. Dit slaagt alleen als de gemeente daar ook de 
regie pakt.
Van de overige ingebrachte punten, benadrukken we er nog enkele: dat laat onverlet dat we 
de andere punten in onze  reactie niet minder belangrijk vinden.  
 
Essentiële zaken als biodiversiteit, duurzaamheid en klimaat laat u ongewijzigd.  Dit heeft 
ons teleurgesteld. Als voorbeeld noemen we het bermbeheerplan dit wordt pas opgesteld als 
er subsidie wordt ontvangen. De Gemeente neemt hierin dus niet zelf het initiatief maar laat 
het afhangen van derden. 
Voor wat betreft de woonuitbreidingsplannen bij de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld 
kijkt u ook naar de regionale behoefte. 
Maar als het over de uitbreiding van bedrijventerreinen gaat, het zoeken van nieuwe 
locaties, houdt u de boot af bij onze suggestie om aan te haken bij uitbreiding van het 
huidige Hessenpoort. Een regionale visie en aanpak op bedrijventerreinontwikkeling zou 
hier naar onze mening de juiste zijn. 

PlanMer erkent u als een mooi instrument, maar omdat de plannen in de omgevingsvisie 
niet concreet genoeg zouden zijn, schuift u dit naar de toekomst. We betwijfelen ten zeerste 
of dit een juist besluit is. 
De Rondweg/Vechtbrug wordt door veel inwoners van Dalfsen als zeer problematisch 
ervaren. Ook hier is de reactie op onze inspreeknotitie redelijk lauw. Dit onderwerp zou in 
onze ogen als speerpunt in uw beleid naar voren gehaald moeten worden.

 Al met al missen we in uw reactie ambitie en hadden graag gezien dat onze gemeente op 
bepaalde punten assertiever zou zijn om zo tot een heldere en duidelijke Omgevingsvisie te 
komen dat als leidraad kan dienen voor de toekomst.

Dank voor uw aandacht,
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 Dirk Brugman

Vrienden van Dalfsen

 

  


