
 

 

 

 
Motie 

  

  

 
Raadsvergadering 28 februari 2022 

 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in over het  
op de agenda onder 8 opgenomen onderwerp Omgevingsvisie 1.0 m.b.t. bijlage 8.4 concrete opgaven 
uit de Omgevingsvisie 1.0: 
 

“Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie ”: 
 
De gemeenteraad van Dalfsen:  
 
overwegende dat: 

- de Omgevingsvisie het strategisch ruimtelijke koersdocument voor de komende jaren is. 
- deze Omgevingsvisie in belangrijke mate bepalend is voor de keuzes welke ontwikkelingen wel 

en niet worden opgepakt. 
- het grote aantal (50) binnengekomen reacties blijkt geeft van grote betrokkenheid van de 

inwoners van Dalfsen bij hun toekomstige leefomgeving 
- daarbij passende prioritering van de concrete opgaven uit de Omgevingsvisie 1.0 van belang is 

voor de erkenning van die betrokkenheid en de gedragen realisatie van deze visie 
-   

constaterende dat: 
- De in de bijlage 8.4 vermelde opgaven niet compleet zijn.  
- de opsomming van concrete opgaven in bijlage 8.4., waarin de gemeente in de lead is, nu nog 

in willekeurige volgorde is opgenomen. 
- deze opgaven nog nadere uitwerking behoeven en nog geprioriteerd en gebudgetteerd moeten 

worden. 
- de nog te voeren interne besprekingen met de strategische adviseurs, inhoudelijke 

vakspecialisten en beleidsmedewerkers daarvoor de gelegenheid bieden 

 
spreekt uit dat: 

- het van belang is om de inbreng en/of zienswijzen van inwoners en ondernemers en de opinie 
van de gemeenteraad als hun volksvertegenwoordigend orgaan in alle keuzes vanaf het begin 
zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen. 

- Het van belang is de opgaven te prioriteren en in de tijd te plannen en dat hiervoor criteria 
nodig zijn.  

 
verzoekt het college: 

- Kennis te nemen van bijgaande lijst met opgaven en prioriteiten ten aanzien van de 
Omgevingsvisie 1.0  

- Uiterlijk in juni 2022 de raad een notitie aan te bieden waarin een beschouwing wordt gegeven 
ten aanzien van deze opgaven waar het gaat om belang, urgentie, afhankelijkheden, 
autonomie en overige relevante criteria 

- Deze notitie te betrekken bij een uitvoeringsplan Omgevingsvisie 1.0 en deze in oktober 2022 
aan de raad aan te bieden voor een opiniërende behandeling 

- Het uitvoeringsprogramma elke twee jaar te evalueren en deze evaluatie te betrekken bij het 
opstellen van de Omgevingsvisie 2.0 in 2024. 

 
de indieners, 
 
Ben Schrijver Leander Broere  Dick van Gelder Gerrit Jan Veldhuis 
D66  PvdA   CU   VVD 
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Toelichting: 
Deze motie beoogt invulling te geven aan de denkrichting die in de commissievergadering van 1 feb. 
2022 is besproken.  
In plaats van wachten op een voorstel van het college in de loop van 2022 komt de raad direct bij dit 
agendapunt namens de inwoners met een aanvulling en prioritering van de lijst concrete opgaven 
omgevingsvisie op basis van maatschappelijke effecten.  
Zoals wonen/leefomgeving, volksgezondheid, biodiversiteit,economie,verkeer, energie. 
Rekening houdend met het gegeven dat niet alles (tegelijk) kan.  
Met de vraag aan het college om te toetsen op uitvoerbaarheid en benodigde capaciteit en middelen. 
Deze lijst is aangevuld t.a.v.  
A Fietssnelwegen  
B Biodiversiteitsplan 
C Infraplannen/verkeerscirculatieplannen 3 grote kernen 
D Ontwikkeling woningbouw Lemelerveld  
en voorzien van prioritering 


