
Inspreken in de raadscommissie van 13 maart 2023 

Onderwerp: raadsvoorstel Biodiversiteitsplan 

Geachte raadsleden, 

De Vrienden van Dalfsen zijn momenteel bezig met herijking van hun 
doelstellingen, werkwijze, communica e etc. Een aantal leden en niet-leden 
hebben hierover een vragenlijst ingevuld. Eén van de leden schrij : “Het 
doornemen van beleidsstukken kost veel jd, na vaststelling verdwijnen ze 
veelal in de la en komen er pas weer uit als het moment is aangebroken om ze 
opnieuw vast te stellen.” 

Dat moeten we natuurlijk voorkomen! 

Het voorstel van Groengebogen, Nieuwleusen Synergie en Vrienden van Dalfsen 
voor het oprichten van een Par cipa eraad Natuur en Milieu kan daarbij 
helpen. Een par cipa eraad naar analogie van de Par cipa eraad voor het 
sociaal domein. Dit om voortdurend de vinger aan de pols te houden zodat we 
weer de goede kant opgaan met natuur en milieu en niet langer 
achteruitboeren. 

In het Biodiversiteitsplan staat dat er gestreefd wordt naar een goede 
samenwerking in een (open) netwerk en dat daarin geïnvesteerd wordt. Wij 
willen een minder vrijblijvende aanpak.  

De afgelopen jaren hebben we steeds geprobeerd in goed overleg te zijn met 
de gemeente. Dat is maar deels gelukt. De vele personeelswisselingen bij de 
gemeente binnen rela ef korte jd én Corona hebben bepaald niet bijgedragen 
aan een structureel goed contact.  

Wij vinden de ontwikkelingen op het gebied van Natuur en Milieu in Nederland, 
en ook Dalfsen, zeer zorgelijk. Er moet heel veel gebeuren om op een beter 
spoor te komen. Heel belangrijk is dat we daar iedereen zo goed mogelijk bij 
betrekken. Wij denken dat het helpt om dit net zo gestructureerd aan te pakken 
als bij de Par cipa eraad sociaal domein. De ervaringen daarbij opgedaan 
kunnen we gebruiken voor een Par cipa eraad Natuur en Milieu.  

Een par cipa eraad die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt en daarbij 
de bevolking zo goed mogelijk betrekt. 

Wij vragen u de oprich ng van zo’n par cipa eraad zeer serieus te overwegen. 

 


