
 
 
 
 
 
Motie  

         
 

Raadsvergadering 28 juni 2022 
 

Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in: 

gehoord de beraadslagingen over de Perspectiefnota 2023-2026; 

gelet op het raadsbreed aangenomen amendement van 28 februari 2022 op de Omgevingsvisie 1.0, 

dat ziet op het opstellen van een plattelandsvisie; 

overwegende dat: 

 op 10 juni 2022 het kabinet de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied heeft 

gepubliceerd; 

 hierin per gebied richtinggevende doelen zijn geformuleerd met het oog op een forse reductie 

van de emissie van stikstof; 

 deze reductie allerlei sectoren treft, maar zeer nadrukkelijk ook de agrarische sector raakt 

 voor Dalfsen nog niet exact duidelijk is waar en in welke mate reducerende maatregelen 

nodig zijn; 

 de publicatie van de doelen ook in onze gemeente grote onrust teweeg brengt onder met 

name de agrariërs; 

 de provincie in eerste instantie aan zet is om duidelijk te maken hoe in Overijssel de doelen 

kunnen worden bereikt; 

 de beoogde plannen van de provincie een directe invloed zullen hebben op ons platteland 

 de gemeenteraad de intentie heeft om binnen onze gemeente onze (agrarische) 

ondernemers ruimte en mogelijkheden te bieden om de noodzakelijke transitie te kunnen 

maken; 

 bij het vaststellen van de Omgevingsvisie 1.0 op 28 februari 2022 een amendement is 

aangenomen dat ziet op het opstellen van een plattelandsvisie; 

 het daarom wenselijk is om een koppeling aan te brengen tussen het Nationaal Programma 

Landelijk Gebied en de lokale Plattelandsvisie gemeente Dalfsen; 

 

spreekt uit dat: 

 de raad het belangrijk vindt om nauwkeurig de vinger aan de pols te houden bij de uitwerking 

van de plannen door de provincie; 

 een goede plattelandsvisie niet zonder de input van bewoners en gebruikers zoals onze 

agrariërs kan worden opgesteld;  

 het noodzakelijk is om in deze moeilijke transitie periode voorafgaand aan het vastzetten van 

beleid en maken van keuzes nadrukkelijk geïnformeerd te zijn tav de feiten en alles wat er 

leeft bij onze inwoners en (agrarische) ondernemers. 

 

verzoekt het college: 

 in samenspraak met de griffie één of meerdere gezamenlijke gespreksavonden te beleggen 

(college & raad) samen met de belanghebbenden en geïnteresseerden die mogelijk getroffen 

worden door de maatregelen die door de provincie worden uitgewerkt. 



 

 

 

 

 

 
 de input en zorgen die op zo’n avond worden geuit te rubriceren en te rapporteren en als een 

belangrijk participatie document te gebruiken in de gesprekken met de provincie 

 de input mede te betrekken bij het opstellen van een plattelandsvisie, zoals bij de vaststelling 

van de omgevingsvisie beoogd is 

 

de indieners 
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Toelichting:  

Landelijk, provinciaal en in onze gemeente is er grote ongerustheid ontstaan over de bekendmaking van de 

startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied. Alle partij programma’s, als ook in het coalitiedocument 

is vastgelegd dat we onze agrariërs koesteren en willen steunen waar mogelijk, zodat de transitie en 

uitwerking van Landelijk beleid een leefbaar en gezond platteland in Dalfsen behoudt. Het is daarom van het 

grootste belang dat maximaal wordt ingezet op tijdige duidelijkheid over de verwachte consequenties, maar 

ook helderheid over hoe er door betrokkenen in Dalfsen over wordt gedacht. Eén of meer gezamenlijke 

avonden waarbij de betrokken/getroffen burgers en ondernemers in gesprek gaan met zowel het college van 

B&W en de volksvertegenwoordigers in de raad is daarbij een onmisbare schakel om één en ander in 

Dalfsen in goede banen te leiden. Dergelijke vormen van raadscommunicatie en burgerparticipatie passen 

ook goed in het aangenomen beleid rondom de bestuurscultuur in het kader van Goed Goan. 

Het contact zal moeten plaatsvinden voordat er ook verdere keuzes worden gemaakt ten aanzien van de 

plattelandsvisie. Een eerste gesprek in het najaar (sept/okt 2022) lijkt dan het meest geschikt. Er is dan 

voorafgaande aan het zomer reces tijd om de consequenties en doelen van het Nationaal Programma exact 

te vertalen naar de verschillende gebieden in Dalfsen zodat die tijdig en duidelijk gecommuniceerd kunnen 

worden. Direct na de vakantie kunnen de uitnodigingen worden verstuurd. Alle bestuurlijke en politieke 

organisaties kunnen op deze manier met exact dezelfde input en informatie de verantwoordelijkheid pakken, 

zodat we onze (met name agrarische) ondernemers en inwoners ter zijde kunnen staan en samen met hen 

de toekomst vorm kunnen geven. 

 


