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       Inhoud



De gemeente Dalfsen ontwikkelt een toekomstvisie voor het jaar 2020. Hiertoe zijn vier scenario’s
ontwikkeld die in de voorliggende notitie “Vergezichten” worden toegelicht. Het scenario-denken kan op
verschillende manieren worden ingezet. In dit traject is ervoor gekozen om mogelijke toekomstbeelden te
schetsen met als doel het verkennen van kansen, ambities en de gewenste koers van de gemeente.

Bij het opstellen van scenario’s is het de kunst om een balans te vinden tussen realiteitszin enerzijds en
ambitie anderzijds. De uitdaging is om scenario’s te ontwikkelen waarin zowel bekende als nieuwe,
zowel snel aansprekende als ook spannende elementen te vinden zijn. De geschetste toekomstbeelden zijn
gebaseerd op de stappen uit het voorafgaande traject: de schouw, de sessie met de gemeenteraad, de drie
thema-avonden en het demografisch onderzoek.

De scenario’s zijn een middel om een open en constructief debat te voeren. Uit dat debat vloeien de
contouren van een voorkeursscenario en daarmee de kern van de Missie | Visie Dalfsen 2020.

       Inleiding
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    Bouwstenen
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De scenario’s zijn gebaseerd op de stappen uit het voortraject

• Schouw
• Workshop gemeenteraad
• Drie thema-avonden
• Enquête huis-aan-huis folder
• Demografisch onderzoek
• Vigerend beleid

De focus in dit document ligt op de scenario’s. Een beknopte weergave van de uitkomsten is opgenomen
in een Collage, die als aparte bijlage beschikbaar is. Het demografisch onderzoek is eveneens als aparte
bijlage beschikbaar.



   Strategische opgaven
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Op basis van de bouwstenen zijn de volgende strategische opgaven voor Dalfsen geïdentificeerd:

De Kracht van Dalfsen
In een toenemende concurrentie om burgers, bedrijven en investeerders is een onderscheidend profiel
steeds belangrijker. Werkt Dalfsen aan een eigen herkenbaar imago of haakt het aan bij Zwolle?

Het antwoord op demografische ontwikkelingen
De voorspellingen gaan nog uit van een lichte groei in Dalfsen. Dat laat onverlet dat ook hier de gevolgen
van krimp (op termijn) merkbaar zullen worden. Op welke manier gaat Dalfsen daarmee om?

Hernieuwde verhoudingen in het buitengebied
De veelheid aan functies in het buitengebied vraagt om een duurzaam perspectief. Welke rol kent Dalfsen
toe aan de Vecht? Moet water het leidend beginsel zijn van de ontwikkeling van het buitengebied?

Positiebepaling in de netwerksamenleving van morgen
Het aangaan van slimme verbindingen wordt steeds belangrijker. Op welke terreinen wil Dalfsen
samenwerking zoeken in de regio, aanhaken bij anderen, of juist voorop lopen? Welke rol pakt de
gemeente richting burgers en maatschappelijke partners. Wat mogen we van burgers zelf verwachten?



   Opzet scenario's (1/2)
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Centraal in het Missie | Visie traject staat de zoektocht naar een onderscheidend imago. Bij de bouw van
de scenario’s is gezocht naar vragen die deze zoektocht kunnen faciliteren. Als basis voor de scenario’s
zijn de volgende dilemma’s gehanteerd:

.
(1) Wat is het hart van Dalfsen: staat het wonen helemaal centraal, of gaat Dalfsen voor een stevige
eigen bedrijvigheid? Met wonen als economische pijler draait het vooral om lokale dienstverlening en
aanverwante activiteiten rondom de woonfunctie. Bij eigen bedrijvigheid gaat het om de meer klassieke
vormen van lokale economie, vooral op bedrijventerreinen en -clusters.

(2) Richt Dalfsen zich op Zwolle (stroomafwaarts) of keert het zich meer richting de Vechtgemeenten
(stroomopwaarts)? Hier is de vraag bij welk netwerk Dalfsen aanhaakt. Maakt het gebruik van de
bestuurlijke en economische kracht van Zwolle, of gaat het voor het netwerk van vele kleinere spelers,
bestaande uit de buurgemeenten langs de Vecht, maar ook de ondernemers, burgers en maatschappelijke
organisaties?

Door deze twee vragen in een assenstelsel te plaatsen, ontstaat de basis voor vier scenario’s, die in het
hiernavolgende worden uitgewerkt. In de scenario’s komen steeds de volgende elementen aan de orde: de
basisfilosofie (plek in het assenstelsel) en de economische, sociale, fysieke en bestuurlijke pijler.



   Opzet scenario's (2/2)
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In Tuindorp kenmerkt Dalfsen zich als een aantrekkelijke
woongemeente met een sterke oriëntatie op Zwolle
(stroomafwaarts).

Anno 2020 zijn diverse nieuwe woonwijken gebouwd voor opvang
van de regionale woningbehoefte. Het is nog altijd een zelfstandige
gemeente maar het functioneert als integraal onderdeel van de
stadsregio Zwolle. Het is hier immers prachtig wonen, en de
werkgelegenheid en voorzieningen van Zwolle zijn vlakbij. Het
bevolkingsaantal neemt aanzienlijk toe. Het woningaanbod is zeer
divers: duo-woningen, zorgcomplexen, kangoeroewoningen. Met
de keuze voor wonen heeft Dalfsen maximaal ingespeeld op de in
2008 voorspelde bevolkingsontwikkeling.

In verband met de intensieve woon-werk relatie met Zwolle is er
flink geïnvesteerd in de onderlinge bereikbaarheid. Het wegennet
is uitgebreid en het openbaar vervoer is versterkt. Zwolle heeft hier
gezien haar belangen fors aan bijgedragen. De N346 is verbreed en
de knelpunten zijn opgelost.

De (oude en nieuwe) bewoners recreëren graag in het landelijk
gebied. Rondom de Vecht is primair ruimte geboden voor groene
activiteiten. Voor wandelen, fietsen en andere activiteiten in de
buitenlucht is de Vecht een prima attractie.

A - Tuindorp
Veel agrarische bedrijven hebben zich verbreed en de overstap
gemaakt naar landschapbeheerder of aanbieder van kamperen bij
de boer. Het landelijk karakter blijft zodoende behouden bij een
krimp van de agrarische sector.

Door de stevige woningbouw rond de kernen en het herbenutten
van agrarische bebouwing voor wonen hebben de sociale
voorzieningen en de detailhandel stevig draagvlak. Anno 2020
zijn er op de basisscholen een aantal nieuwe 1e groepen gestart,
vanwege het groeiende aantal kinderen. Het Nieuwe
Multifunctionele Centrum - dat samenwerkt met de nieuwe brede
school - draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers.

De manier van besturen in Tuindorp heeft de meeste trekken van
een klassiek bestuur. Door de focus op wonen is een behapbaar
takenpakket voor de gemeente ontstaan, dat met inzet van het
traditioneel instrumentarium (bestemmingsplannen e.d.) goed uit
te voeren is. Voor meer complexe taken is sprake van
verregaande samenwerking met Zwolle.
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A - Tuindorp
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Met het scenario Buitenplaats kiest de gemeente voor een
ontwikkeling op basis van haar sterke punten - een aantrekkelijke
woongemeente in een prachtig landschap - maar dan net even anders,
met veel kwaliteit en onderscheidendheid.

Buitenplaats Dalfsen zet in op de ontwikkeling van nieuwe,
onderscheidende woonmilieus op mooie plaatsen in het landschap:
nabij de bossen, in het agrarische gebied en langs de Vecht. Niet
overal, maar op plaatsen waar de omgeving dat kan dragen.
Onderscheidende woonmilieus en moderne architectuur trekken
nieuwe mensen naar de gemeente. De samenleving is een virtuele
netwerksamenleving, met mondiale en lokale trekken.  Er is veel
particulier initiatief.

Buitenplaats Dalfsen is niet alleen voor de ouderen en rijken onder
ons, er is vanzelfsprekend ook ruimte voor woningtypen in andere
segmenten. Wel is de samenstelling van de bevolking veranderd:
minder jongeren en meer ouderen. Het aantal groepen op de
basisscholen wordt kleiner. Winkeliers en horeca, maar ook
aannemers en kappers hebben daarentegen stijgende omzetten.

 Het landschap wordt bewust ontwikkeld voor wonen, water, natuur
en recreatie.  De ruimtelijke setting verandert, er worden kwaliteiten
aan toegevoegd. Hoogwaardige architectuur is overal zichtbaar en
Dalfsen vergaart hiermee nationale bekendheid.

B - Buitenplaats
De landbouw vervult een belangrijke rol als
landschapsbeheerder. De economie staat in het teken van wonen
en dienstverlening. De ontwikkeling van deze nieuwe
woonmilieus brengt werkgelegenheid in bijvoorbeeld de bouw,
dienstverlening en door vestiging van kleinschalige bedrijven.

De nieuwe bewoners vragen om (nieuwe vormen van)
dienstverlening: optimale ICT, nieuwe vormen van zorg (hulp
op afstand via de computer), vergroting van het culturele aanbod
(tentoonstellingen, film) e.d.

De Overijsselse Vecht wordt – net als de door velen
gewaardeerde Utrechtse Vecht - volop benut. Ruimte voor water
en natuur worden gecombineerd met woningen. Aanlegsteigers
en een betere bevaarbaarheid bieden de kans om de boot voor
het huis te hebben. Hierbij heeft de gemeente Dalfsen mooi aan
kunnen sluiten bij de regionale reclamecampagne voor het
‘groene ontspannen aan de Vecht’.

Op diverse andere terreinen werkt de gemeente samen met de
regio. Zo wordt de uitvoering van de Wmo en Wwb regionaal
uitgevoerd. Dalfsen heeft zich ontwikkeld als een echte
netwerkspeler. Het bestuur is faciliterend. Burgers,
maatschappelijke organisaties en marktpartijen krijgen volop de
ruimte te ontwikkelen, binnen scherp gestelde kwaliteitseisen.
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B - Buitenplaats
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  C - Bedrijvig

Het scenario Bedrijvig neemt een stevige economische ontwikkeling
als uitgangspunt, met een sterke oriëntatie op Zwolle.

Het gemeentebestuur van Dalfsen zet zelfstandig de koers uit. Zij
geeft prioriteit aan de economische ontwikkeling. Daarmee wil zij
een betere balans in de woon-werk pendel creëren. In 2020 werkt nog
maar 50% van de bevolking buiten de gemeente. Dat is een forse
vermindering ten opzichte van 2008. De bedrijvigheid zorgt voor
voldoende draagvlak voor de verschillende voorzieningen in Dalfsen
en voor een evenwichtige bevolkingsopbouw.

Dalfsen speelt anno 2020 een actieve rol in het aanjagen van de
regionale economie. Daarbij nut zij met name de gunstige ligging
nabij Zwolle en de A28 uit. Zo is er op initiatief van de gemeente een
nieuw grootschalig bedrijventerrein gerealiseerd dat aanhaakt op
Hessepoort: Dalfsepoort. Een modern, kleinschalig bedrijventerrein
dat werkgelegenheid biedt aan vele mensen uit Dalfsen en de regio.

Maar er is ook volop bedrijvigheid buiten dit bedrijventerrein. Zo
wordt de Vecht economisch benut. Vissteigers, boottochtjes en
campings benutten het water. Hierbij heeft de gemeente Dalfsen mooi
aan kunnen sluiten bij de regionale reclamecampagne voor het
‘groene ontspannen aan de Vecht’.

De landbouw krijgt volop ruimte om te boeren en maakt haar
eigen keuzes. Aldus heeft het buitengebied vele gezichten. Er
zijn ultramoderne biologische landbouwbedrijven en traditionele
agrarische bedrijven, schaalvergroting, intensivering en
verbreding; alles is mogelijk binnen landschappelijke
randvoorwaarden. In 2015 is de eerste varkensflat geopend.
Deze staat niet in het landelijk gebied, maar op het agribusiness
gedeelte van bedrijventerrein Dalfsepoort.

Ten aanzien van de demografische ontwikkeling streeft Dalfsen
naar een evenwichtige bevolkingsopbouw. Kwalitatief goede
en betaalbare nieuwe woningbouw is gerealiseerd rond de
kernen in Dalfsen. Bewoners hebben ook de kans gekregen
hun eigen woning te ontwikkelen. De nieuwe gebouwen zijn
veelal flexibel en toekomstbestendig gebouwd zodat slim kan
worden ingespeeld op demografische ontwikkelingen.

De economische ontwikkeling staat centraal in de
besturingsfilosofie van de gemeente. Plannen, instrumenten e de
gemeentelijke organisatie zijn ingericht om die zo goed mogelijk
te faciliteren. De gemeente geeft wel de kaders aan met
bestemmings- en beeldkwaliteitsplannen, en stimuleert
ondernemers om ook hun bijdrage te leveren aan de lokale
samenleving (werken, leren, sponsoring e.d.).

Vergezichten Missie | Visie Dalfsen 2020



  C - Bedrijvig
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 D - Buitenkunst
In het scenario Buitenkunst is de gemeente in 2020 een
nationaal bekende speler als het gaat om kunst en creativiteit in
een natuurlijke omgeving in de zakelijke en  recreatieve markt.

De samenleving van 2020 is een netwerksamenleving. Er is
ruimte voor maatschappelijk initiatief en zelfsturing. De burgers
en het maatschappelijk middenveld van Dalfsen zijn zich bewust
van het feit dat hun gemeente, anno 2020, meer dan ooit
onderdeel uitmaakt van een geglobaliseerde wereld. En slim
moet  inspelen op (inter) nationale trends om haar positie te
behouden c.q. te versterken.

Daarom kiest Dalfsen voor een sterk eigen profiel. De sterke
punten van vandaag - prachtig landelijk gebied aan de Vecht
nabij Zwolle - vormen het vertrekpunt voor de toekomst. Deze
eigenheid en zelfstandigheid wordt gekoesterd.

De ontwikkeling van de Vecht is in deze een belangrijke pijler.
Zij gaat volop ruimte bieden aan waterberging en
natuurwaarden. Ook elders in de gemeente is sprake van natuur-
en landschapsontwikkeling. Hieraan gekoppeld is ruimte voor
de zakelijke en recreatieve culturele markt. De ooit door
MooiRivier aangeboorde markt is verder ontwikkeld. Water en
natuur vormen de inspiratiebron voor (zakelijke) ontmoeting,
kunt en cultuur in de vorm van musea en ateliers.

De landbouw boert voort, maar heeft vooral een steeds
belangrijker rol gekregen in landschaps- en natuurbeheer.
Vrijkomende boerderijen zijn broedplaatsen voor kunst en
cultuur. De jaarlijkse Kunstroute Dalfsen Buitenkunst is
anno 2020 een fenomeen dat vele bezoekers trekt.

Woningbouw vindt plaats nabij de kernen. Vrijwilligers
hebben een belangrijke rol in het instandhouden van
voorzieningen. Voor woningen en voorzieningen geldt dat
nieuwe gebouwen flexibel en toekomstbestendig zijn
gebouwd, zodat slim kan worden ingespeeld op
veranderende behoeften en doelgroepen.

Het gemeentebestuur van Dalfsen zet de koers uit en biedt
daarnaast vooral veel ruimte voor particulier initiatief. In
de kernen wordt gewerkt met leefbaarheidsfondsen. Met
de creativiteit en betrokkenheid van de bewoners wordt de
leefbaarheid in stand gehouden. Het bestuur opereert als
een actieve netwerkspeler, in feite als een soort
gebiedsmakelaar: interessante partijen worden actief
benaderd en binnengehaald, het Buitenkunst concept
wordt voortdurend gepromoot en uitgebouwd.
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 D - Buitenkunst
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   Vervolg
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In deze Vergezichten zijn vier scenario’s geschetst voor de toekomst van Dalfsen. Het ene scenario zal u
meer aanspreken dan het andere. Alle scenario's hebben pluspunten en minpunten. Een scenario is niet
goed of fout: het zijn denkrichtingen, bedoeld om het debat over de Missie | Visie 2020 te faciliteren.

Op 15 september worden de scenario’s besproken met de gemeenteraad. De raadsleden kunnen dan
aangeven welke elementen aanspreken en welke ontwikkelingen ongewenst zijn.

Hierna komen de bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van Dalfsen weer aan bod.
Tijdens de Avond van de Toekomst op 29 oktober a.s. worden de scenario’s aan hen voorgelegd. De
bevolking kan dan in gesprek met leden van de raad over de geschetste vergezichten.

Uit alle tot dan toe gegenereerde bouwstenen en de uitkomsten van de interactieve bijeenkomsten zal
vervolgens een eerste concept van de Missie | Visie 2020 worden gedestilleerd. De definitieve versie zal
in december 2008 in de gemeenteraad worden behandeld.


