
 

 
 

Motie “instellen sterrenzone (2)” 
 

 

  
  

 

Raadsvergadering 27 september 2021 
 
 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in: 
 
 
gehoord de beraadslagingen over het verkennend onderzoek sterrenzone in de 
raadscommissievergadering van 6 september 2021; 
 
overwegende dat: 

- Het college in het onderzoeksrapport sterrenzone (29 april 2021) inhoudelijk een positieve 
waardering geeft aan het instellen van een sterrenzone; (zie ook toelichting) 

- De profilering hiervan passend moet zijn bij het gebied en niet mag leiden tot serieuze overlast 
voor inwoners en dieren in het betreffende gebied; 

- Het college op basis van het onderzoek nog geen concrete acties voor realisatie heeft ingezet; 
 
spreekt uit dat: 

- Een sterrenzone in het deel van het Vechtdal, zoals in het genoemde onderzoek is vermeld een 
extra betekenis heeft ten opzichte van het algemeen geldende beleidsplan “licht en donkerte in de 
openbare ruimte”.  

- Deze extra betekenis ziet op:  
o Koesteren van dit bijzondere donkerte-gebied, d.w.z. een proactieve houding t.a.v. 

beperken nieuwe verlichting en een actieve houding in reductie van bestaande verlichting 
in / rond het gebied van de sterrenzone; 

o Betekenis voor bredere bewustwording over lichtgebruik bij onze inwoners en bedrijven; 
o De voorbeeldfunctie voor andere gebieden in de gemeente / het Vechtdal; 
o Een verantwoorde en bij het gebied passende beleving van de combinatie van aardse 

donkerte en sterrenlicht; 
- het wenselijk is een sterrenzone Hessum-Oudleusen aan te wijzen voor het gebied vanaf de 

uitkijkplaats De Stokte tot aan de gemeentegrens met Ommen’ 
 
verzoekt het college: 

- De bedoelde sterrenzone als ontwikkeling op te nemen in de definitieve omgevingsvisie 1.0 
- De raad te informeren over passende vervolgstappen, passend bij de concretisering van de 

omgevingsvisie. 
 
de indieners,  
 
 
LM Nijkamp  L. Broere B. Schrijver  R. Kouwen 
ChristenUnie  PvdA  D66  CDA 
 
 
 

Toelichting: 
 
In de eerste motie sterrenzone (28 september 2020) heeft de raad uitgesproken dat: 
 

- Een sterrenzone in het Vechtdal een bijdrage kan leveren aan het beleven van de sterrenhemel, 
een betere leefomgeving voor dieren en besparing van energie. 

- Het Vechtdal tussen de kern Dalfsen en de stuw Oudleusen / Vilsteren het meest passende 
gebied in onze gemeente is om dit concept verder uit te werken.  

- Dit gebied een voorbeeldfunctie kan zijn voor andere gebieden in onze gemeente. 
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In het genoemde onderzoek (pagina 8) heeft het college de volgende passage opgenomen: 
“Gelet op het bovenstaande stellen we voor om de Vechtdalzone vanaf de uitkijkplaats Stokte tot en met 
de gemeentegrens met Ommen te benoemen als Sterrenzone. “ 
 
Een passende naam voor het betreffende gebied kan toegevoegde waarde hebben. Denk hierbij aan 
een naam als “Sterrenzone Hessum-Oudleusen”  
 

 


