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Inleiding en vragen:

Naar aanleiding van de discussie over de aanpak van stikstof heeft de provincie besloten om dit te 
gaan doen volgens een gebiedsgerichte aanpak (GGA). De provincie is in 6 gebieden verdeeld, de 
gemeente Dalfsen valt in het gebied Vechtdal.
Het doel is:

 Het oplossen van knelpunten voor ontwikkeling de stikstof ruimte nodig hebben op korte 

 termijn

 Verstrekken van de natuur en terugbrengen van stikstofneerslag

 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendig Overijssel, waarin we de stikstofopgave 
verbinden met de transitie van de landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en ander 
opgaven.

Per gebied is er een zogenoemde gebiedstafel, zoals ook in de memo aangegeven wordt.

Hierbij onze vragen:

1. Deelt het college het standpunt dat het noodzakelijk is om als gemeente een actieve bijdrage 
te leveren aan de gebiedsgerichte aanpak?

2. Wie zijn in het Vechtdal gedefinieerd als de gebiedspartners?

3. Worden raadsleden ook betrokken bij de gebiedstafels? Zo niet, hoe worden wij  dan 
betrokken en geïnformeerd?

4. Hoe ziet de besluitvorming eruit en welke rol is de gemeenteraad toebedeeld?

5. Wanneer is het college tevreden met de uitkomst van de gebiedsgerichte aanpak? 

Wij achten het van belang om voldoende draagvlak te creëren en dat de juiste partijen zijn 
vertegenwoordigd. De uiteindelijk te nemen maatregelen zijn niet alleen de verantwoordelijkheid 
van de agrarische sector, maar van alle sectoren waarbij stikstofuitstoot plaats vindt.



Beantwoording:

1. Deelt het college het standpunt dat het noodzakelijk is om als gemeente een actieve bijdrage te 
leveren aan de gebiedsgerichte aanpak?

Dat standpunt wordt zeker gedeeld. Het kan ook niet anders, omdat een gebiedsgerichte aanpak 
alleen lukt als alle gemeenten daarin een actieve rol spelen. Bovendien hebben wij er als gemeente     
Dalfsen belang bij dat er duidelijkheid is over de wensen en mogelijkheden binnen de gemeente. Op 
die manier kunnen wij ook onze inwoners ook beter van dienst zijn. De provincie Overijssel is leidend 
in dit proces en op dit moment heel actief in het opzetten van de Gebiedsgerichte Aanpak en als 
gemeente Dalfsen zijn we daar goed bij betrokken. 

2. Wie zijn in het Vechtdal gedefinieerd als de gebiedspartners?

Het Vechtdal betreft de gemeenten Ommen, Hardenberg en Dalfsen.

3. Worden raadsleden ook betrokken bij de gebiedstafels? Zo niet, hoe worden wij  dan betrokken en 
geïnformeerd?

Op dit moment worden er zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau voorbereidingen getroffen om te 
komen tot een gebiedsgerichte aanpak. De verschillende raden zijn hier nog niet bij betrokken, maar 
dat zal uiteraard wel gebeuren. Zodra er stappen worden gemaakt die belangrijk zijn om te delen 
met de raad, zullen wij hierin het voortouw nemen. In eerste instantie via het RIS, zoals tot nu toe 
eerder is gebeurd. 

4. Hoe ziet de besluitvorming eruit en welke rol is de gemeenteraad toebedeeld?

De provincie Overijssel is leidend in dit project. De gemeenten worden vanaf het begin 
meegenomen, maar hebben niet direct invloed op de besluitvorming. De rol die de gemeenteraden 
hebben in dit proces is nu nog niet duidelijk. Hieronder de tijdlijn zoals de provincie Overijssel tot nu 
toe heeft uitgezet. 

5. Wanneer is het college tevreden met de uitkomst van de gebiedsgerichte aanpak? 

Wij merken dat de provincie heel hard aan het werk is om de Gebiedsgerichte Aanpak zo snel 
mogelijk vorm te geven. Daarbij wordt veel inzet van de gemeenten verwacht. Dat vraagt om een 
behoorlijke tijdsinvestering per gemeente en dat is nog een spannend element. Maar in zijn 
algemeenheid kan worden gezegd dat het college tevreden is als in samenwerking met de 
gemeenten een goed uitvoerbare gebiedsagenda is opgesteld, waarin de mogelijkheden voor onze 
eigen inwoners voldoende zichtbaar zijn. 


