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Voorstel: 
De kadernotitie economisch beleid vast te stellen 
 
 

 



 
 
 
 
 
 Inleiding: 
De huidige nota economisch beleid (2003) is aan vernieuwing toe . Voor het opstellen van een nieuwe 
nota zal een aantal keuzes moeten worden gemaakt door de gemeenteraad. Vandaar dat de 
productiemilieus bedrijventerreinen, detailhandel, landbouw en vrijetijdseconomie en het 
actieprogramma opnieuw tegen de eisen van deze tijd, trends en ontwikkelingen gehouden zullen 
worden. 
 
De nieuwe nota  voor de gemeente Dalfsen moet kunnen inspelen op sectorale economische 
ontwikkelingen tot en met 2020 en ook ingaan op de regionale economische positie.  
 
Argumenten: 
 
Past  binnen het bestaande beleidskader 
Het bestaande beleidskader wordt gevormd door Missie en Visie gemeente Dalfsen 2020 ‘Bij Uitstek 
Dalfsen!’ (2009), de Nota Economisch beleid (2003), de detailhandelsstructuurvisie Werk aan de 
winkel 2006 – 2016 (2006), Structuurvisie Buitengebied (ontwerp dec 2011), Structuurvisie Kernen  
(2010), Bedrijventerreinenvisie (2010), Landschapsontwikkelingsplan (2010), Woonvisie (2011), 
Beleidsplan Recreatie en Toerisme 2011-2020 (2011), Nota Kampeerbeleid 2011 (2011).  
 
Integraliteit andere plannen 
Daarnaast wordt aandacht geschonken aan bestaande structuren/elementen zoals winkelgebieden, 
landbouw en wegennet (herwaardering N340, aansluiting N348).  De evaluaties van de huidige nota 
economisch beleid zijn ook input voor deze kadernotitie.    
 

Aansluiting missie en visie gemeente Dalfsen 
In de programmabegroting 2012 staat dat de nieuwe nota wordt opgesteld. De looptijd is afgestemd 
op de eindtermijn van de Missie en Visie 2020. 
 
Alternatieven: 
Met het formuleren van de kadernotitie, is er op dit moment geen aanleiding om nieuwe punten toe te 
voegen. Mochten bepaalde economische ontwikkelingen toch vragen om bijstelling dan zullen we die 
betrekken bij de uitwerking van het concept eindrapport. Vaststelling van de nota economisch beleid 
door uw raad zal in februari 2013 plaatsvinden.  
 
Financiële dekking: 
Binnen de begroting 2012 is er voor het opstellen van de nota economisch beleid een budget van  
€ 40.000,= beschikbaar gesteld. Dit bedrag dekt de kosten voor de begeleiding van adviesbureau 
Bureau Buiten economie & omgeving. 
 
Communicatie: 
Terugkoppeling met interne en externe betrokkenen. 
 
Vervolg: 
Na de vaststelling van de kadernotitie economisch beleid zal er een nog een verdiepingsslag verricht 
worden om te komen tot een  concept nota economisch beleid. Hiertoe zullen er nog interviews met 
MKB-vertegenwoordigers en (sectorale) rondetafelgesprekken plaatsvinden, maar eveneens een 
algemene informatiebijeenkomst.   
 
Om te komen tot de definitieve vaststelling van de nota moeten de volgende stappen nog worden 
uitgevoerd. Hiertoe is een planning opgesteld.  
 
Tijdsplanning  
Nota Economisch Beleid 2012 – 2020   

 

  

  

Aanleveren kadernotitie B&W   7 mei 2012 

Laatste B&W 14 mei 2012 

Raadscommissie (voorbereidend- Juni 2012 



   
  
 
 
 

besluitvormend) kadernotitie 

Vaststelling kadernotitie door de raad 25 juni 2012 

4 Interviews en 3 rondetafel gesprekken.  Mei en augustus 2012 

Informatiebijeenkomst voor alle 
betrokkenen 
(intern/extern/G16/raadsleden). 

Juli  2012 

  

Behandeling eventuele reactie(s) en 
terugkoppeling projectgroep  

September 2012 

  

Concept nota Economisch Beleid; 
behandeling in B&W  

Oktober  2012 

De inspraakverordening van toepassing 
te verklaren (burgerparticipatie): 
a: schriftelijk 
b: inspraakperiode van 4 weken 
c: ter inzage legging bij de Centrale 
    Balie en steunpunten 

Oktober/november 2012  

Behandeling eventuele zienswijze(n) in 
een nota van inspraak 

November 2012 

Aanleverdatum stukken voor B&W (nota 
van inspraak, raadsvoorstel) 

10 december 2012 

Laatste B&W  14  januari 2013 

Raadscommissie (voorbereidend-
besluitvormend)   

Februari 2013 

Vaststelling nota Economisch Beleid 
door de raad 

Februari 2013 

 
 
Bijlagen: 

- Kadernotitie Economisch Beleid 
 
 
 
 Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester,          de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart  
 
 



   
  
 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2012, nummer 60; 
 
-vanuit de beleidskaders Missie en Visie gemeente Dalfsen 2020 ‘Bij Uitstek Dalfsen!’ (2009), de Nota 
Economisch beleid (2003), de detailhandelsstructuurvisie Werk aan de winkel 2006 – 2016 (2006), 
Structuurvisie Buitengebied (ontwerp dec 2011), Structuurvisie Kernen  (2010), Bedrijventerreinenvisie 
(2010), Landschapsontwikkelingsplan (2010), Woonvisie (2011), Beleidsplan Recreatie en Toerisme 
2011-2020 (2011), Nota Kampeerbeleid 2011 (2011) inclusief de bestaande structuren/elementen 
zoals winkelgebieden, landbouw en wegennet (herwaardering N340, aansluiting N348);   
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
de kadernotitie economische zaken vast te stellen.               
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 juni 2012. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 


