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Raadsvergadering 27 september 2021 
 
 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in: 
 
 
Gezien de door de raad ontvangen informatie over de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en de 
benoeming van onze regio tot NOVI gebied; 
 
overwegende dat: 

- De verstedelijkingsstrategie een proces is dat belangrijke impact kan hebben op het Dalfser 
grondgebied; 

- Dit proces zowel kansen als bedreigingen voor onze gemeente bevat; 
- De raad van Dalfsen proactief wil opereren in het lopende traject van de verstedelijkingsstrategie 

door eigen accenten aan te geven; 
- Het college op basis van eerdere raadsbesprekingen en het lopende proces Omgevingsvisie de 

Position Paper “Dalfsen maakt werk van prettig samenleven, samenwonen en samenwerken in 
een groene omgeving” heeft opgesteld; 

- De Vechtdalgemeenten gezamenlijk een richtinggevende brief hebben opgesteld; 
- De gemeente Dalfsen nog niet over een vastgestelde omgevingsvisie beschikt; 

 
spreekt uit dat: 

- De raad van Dalfsen de inhoud van de Position Paper “Dalfsen maakt werk van prettig 
samenleven, samenwonen en samenwerken in een groene omgeving” als leidende inbreng vanuit 
de gemeente Dalfsen in de verstedelijkingsstrategie ziet totdat de gemeentelijke Omgevingsvisie is 
aangenomen; 

- Ditzelfde geldt voor de brief namens de Vechtdalgemeenten genaamd “Positionering en profilering 
Vechtdalgemeenten inbreng in de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle”; 

- Daarbij de volgende elementen voor de raad van Dalfsen richtinggevend zijn; 
 
     1. Dalfsen zet in op een groene overgang tussen stad (Zwolle) en landelijk gebied  
      (Dalfsen). 

      2. Dalfsen qua bouwtempo de lijn voortzet van bouwen voor eigen behoefte, waarbij we extra  
       bouwen in kernen die dit nodig hebben voor instandhouding van het huidige  
       voorzieningenniveau. 

3. 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.  
    Daarbij nemen we de uitgevoerde stresstesten rond droogte en overstroming ter harte voor   
    de locaties waar wel of niet woningbouw gerealiseerd kan worden. We willen geen nieuwe  
    kernen creëren of buurtschappen grootschalig uitbreiden. Wel kan woningbouw op kleine  
    schaal bijdragen aan versterking van de gebiedswaarden en het tegengaan van de  
    verstedelijkingsdruk. 
4. Een goede bereikbaarheid via verschillende vervoersmodaliteiten, richting Zwolle maar   
    ook tussen kernen zien wij als randvoorwaarde. Een schaalsprong biedt kansen voor  
    bijvoorbeeld betere openbaar vervoer voorzieningen, zoals OV van/naar Zwolle voor    
    inwoners van de gemeente Dalfsen en andersom voor recreanten vanuit de Regio Zwolle  
    naar bijvoorbeeld de Lemelerberg/ Lemelerveld.  
 

- De raad van Dalfsen uiteindelijk besluitvormend orgaan is waar uitwerkingen van de 
verstedelijkingsstrategie (relevant voor Dalfsen) ten alle tijden besproken moeten worden en/of ter 
besluitvorming voorgelegd moet worden. 
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verzoekt het college: 
 

- Het hierboven genoemde over te brengen aan de daarvoor geëigende bestuurlijke en ambtelijke 
tafels van de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle;  

- De gemeenteraad te blijven informeren over de vorderingen rondom de verstedelijkingsstrategie. 
 
 
de indieners,  
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