
INSPRAAK BNBW op Omgevingsvisie Dalfsen, 7 februari 2022

Geachte raad,

Vanavond spreekt u over de concept-reactienota op de ontwerp-Omgevingsvisie Dalfsen.

Beide documenten zijn nog niet af. 

Dat geeft u ruimte om het voorgestelde beleid voor het Weids Platteland nog eens beter 
te doordenken. 

Wij geven u daarvoor de volgende drie punten mee:

1. Voor welk probleem is het voorgestelde beleid eigenlijk een oplossing?

2. Nieuwvestiging van landbouwbedrijven op bestaande erven is plan-m.e.r. plichtig. 

3. Toon meer ambitie voor biodiversiteit en koppel deze aan landschapsontwikkeling

Punt 1. Voor welk probleem is dit beleid eigenlijk een oplossing?
In ons gebied krijgt landbouw het primaat en zijn andere functies ondergeschikt. Dit wordt 
zo ver doorgevoerd dat voor iedere niet-agrarische ontwikkeling ONOMSTOTELIJK moet 
worden vastgesteld dat er geen nadelig gevolg is voor de landbouw. 
Ook wordt aangekondigd dat de  “Slopen voor kansen”-regeling zo zal worden aangepast dat 
er geen nieuwe woningen bij kunnen komen. 
Wat gaat dit voor de huidige bewoners en niet-agrarische ondernemers in ons gebied 
betekenen? Voor het splitsen van woningen, voor mantelzorgwoningen, voor het starten van 
een B&B, voor een idee om een bestaand gebouw om te zetten in een woonfunctie? 
Maar de bovenliggende vraag is: Wat is eigenlijk de onderbouwing van dit beleid? Heeft de 
huidige landbouw daadwerkelijk zo veel last van burgerbewoners en niet-agrarische 
bedrijvigheid?  Ofwel:  is het  gerechtvaardigd om zulke hoge barrières op te werpen?

Punt 2: U beleid is plan-m.e.r. plichtig, en dat is eigenlijk heel goed nieuws.
Uw college wil nieuwvestiging  van agrarische bedrijven mogelijk maken op vrijkomende 
agrarische erven. Zowel voor grondgebonden als voor intensieve veehouderij. Nu is het zeer 
aannemelijk dat het daarbij zal gaan om vrij omvangrijke bedrijven, die onder de m.e.r.-
plicht vallen. Dit maakt de Omgevingsvisie plan-m.e.r. plichtig.  Zo’n milieueffectonderzoek 
kan inzichtelijk maken op welke erven wel en op welke erven geen ruimte is voor nieuwe 
bedrijven. Daarmee wordt boeren die een nieuwe plek zoeken duidelijkheid geboden en 
weten stoppende boeren ook waar ze aan toe zijn.  Tevens kan op basis van een m.e.r.-
onderzoek richting worden gegeven aan ruimte voor niet-agrarische activiteiten, waaronder 
de aanpassing van regelingen zoals de “Slopen voor Kansen”. Heel erg nuttig dus, zo’n 
m.e.r.-onderzoek.



Punt 3. Toon meer ambitie voor biodiversiteit en koppel deze aan landschapsontwikkeling
Het herstel van biodiversiteit is een van de grootste opgaven waar we als maatschappij voor 
staan, en vormt de basis voor onze welvaart en ons welzijn. De Omgevingsvisie formuleert 
voor ons gebied weliswaar een ambitie voor biodiversiteit, maar geeft daar nauwelijks 
invulling aan. Sterker nog, de teksten in de Omgevingsvisie en in de reactienota,  stralen uit 
dat landbouw, landschap en biodiversiteit eigenlijk niet samengaan. In onze optiek een 
achterhaald idee, dat ook niet in strookt met het Europees en Nationaal beleid voor  
landbouw en het landelijk gebied. 

Wij roepen u op om meer ambitie te tonen en deze ambitie te koppelen aan 
landschapsontwikkeling. Want hoe meer slootjes, bosjes, houtwallen en heggen, hoe meer 
biodiversiteit. 

En ons gebied verdient dat. We zijn ondertussen in een industrieel energielandschap komen 
te wonen omringd door bedrijventerreinen en doorkruist met infrastructuur.
En deze industrialisatie gaat maar door en door: met de ontwikkeling van energie in het 
Dalfserveld, in de Tolhuislanden en in Staphorst, de doorontwikkeling van Hessenpoort en 
mogelijk nieuwe bedrijventerreinen in Nieuwleusen en Dalfsen.

Combineer al deze ontwikkelingen nou eens met investeringen in het landschap. Dat hoeven 
in beginsel geen grootse dingen te zijn..met slootjes, heggen, houtwallen en bosjes kan al 
veel worden bereikt. En doe dat samen met de gemeenten Zwolle en Staphorst.

Dit past ook prima bij de ambitie voor een groene zone tussen stad Zwolle en het landelijk 
gebied.

Samengevat:

1. Doordenk het beleid voor het Weids platteland beter;
2. Onderken dat het beleid plan-m.e.r. plichtig is, omarm deze studieplicht om tot een goede 
beleidsuitwerking  voor ons gebied te komen;
3. Toon meer ambitie voor ons landschap, waarmee de biodiversiteit ook gebaat zal zijn.

Wij hopen uiteraard dat u onze inbreng mee neemt bij de besluitvorming over de 
Omgevingsvisie en zullen dit op de voet volgen.

Brenda Vrieling
Voorzitter BNBW a.i.


