
 

 
 

Amendement Omgevingsvisie 1.0 Versterken natuur als 
strategische keuze 
 

  
  

 

Raadsvergadering 28 februari 2022 
 
 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in: 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2022, nr. 1395; 
gehoord de insprekers en de beraadslagingen in de raadscommissie d.d. 7 februari 2022 
 
 
overwegende dat: 

- dit voorstel gaat over de visie op de ontwikkelingen in Dalfsen over een periode van de komende 
20 jaar 

- er in die lange periode veel opgaven, op het vlak van bijvoorbeeld woningbouw, bedrijven 
terreinen, grootschalige energie opwek en verkeer, liggen die een claim doen op dezelfde steeds 
schaarser wordende gronden. 

- de kans reëel is dat we door deze opgaven negatieve effecten voor de flora en fauna niet altijd en 
overal kunnen voorkomen 

- De afgelopen decennia door uitbreidingen van kernen (wonen, werken) en recreatieve 
voorzieningen zich al meerdere negatieve effecten op de natuur hebben voorgedaan 
 

spreekt uit dat: 
- In de Omgevingsvisie 1.0 bij de strategische keuzes en gemeente brede ambities slechts wordt 

ingezet op behoud van de bestaande waarden en voorkomen van onevenredige milieubelasting 
- juist de unieke natuur rondom de kernen al kwetsbaar is door klimaatverandering 
- een echt uitgesproken ambitie om de natuur waar mogelijk te versterken past bij de uitstraling die 

we als groene gemeente in het Vechtdal willen zijn 
- het belangrijk is hiervoor een strategische keuze op te nemen, zodat het altijd als belangrijk 

criterium in samenhang met de andere ambities wordt gewogen 
 
stelt de raad daarom voor om paragraaf 1.4.1. van de Omgevingsvisie 1.0 de volgende tekst toe te voegen:  
 
Punt 11: 
De vele gebiedsgerichte opgaven en ruimtelijke claims mogen niet leiden tot verdere verschraling van of 
het verloren gaan van unieke inheemse flora en fauna. We willen daarom actief inzetten op herstel van 
deze kostbare natuur. Bij nieuwe ontwikkelingen waarbij dit niet mogelijk blijkt sturen we aan op 
compensatie maatregelen elders binnen de gemeentegrenzen.  
 

de indieners, 
 
Dick van Gelder Ben Schrijver  Leander Broere 
ChristenUnie  D66   PvdA 
 
 

Toelichting:  
Op grond van de voorliggende teksten in de Omgevingsvisie 1.0 lijkt het erop dat er wordt voorgesorteerd 
op beperkt verlies aan natuurwaarden, of in het beste geval slechts behoud. Dit blijkt bijvoorbeeld uit:  
Par. 1.4.1.  punt 8 We werken vanuit de waarden van de gebieden. Het ligt bijvoorbeeld niet voor de hand 
om een gebied waar de natuurwaarden groot zijn in te vullen met een woningbouwprogramma (pag 15).  
Par 1.5.2. punt 2: …Nieuwe initiatieven mogen geen onevenredige negatieve effecten hebben op onze 
milieu kwaliteit.. 
Par 1.5.4. punt 3: …op toe zien dat de bestaande waarden en kwaliteiten behouden blijven. 
Sterker en stelliger opkomen voor de natuur is daarom passend. 
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