
Geachte raad, 

Namens de LTO Noord afdeling Dalfsen hebben we kennis genomen van de reacties in de 

nota inspraak  van de ontwerp Structuurvisie  Buitengebied. Graag maken we van de 

gelegenheid gebruik om hierop  te reageren. 

LTO Noord afdeling Dalfsen is positief omtrent de opmerking van de gemeente betreffende  

ons standpunt dat  ”een goede landbouwstructuur essentieel is voor een 

toekomstbestendige sector.” U onderstreept dat met de opmerking  “om  de agrarische 

sector ook op lange termijn gezond te houden, moet ontwikkeling mogelijk blijven.”  

Echter door de keuzes die er worden gemaakt in de structuurvisie wordt er onderscheidt 

gemaakt, die ons inziens niet stroken met de gedane uitspraken.  

LTO Noord afdeling Dalfsen vindt het van belang dat de  

landbouwontwikkelingsmogelijkheden  binnen de gehele  gemeente  en de maatvoering  van 

bedrijven, bouwblokken , niet gekoppeld moet worden aan een bepaald  landschapstype. 

Een sterk economisch vitaal platteland kan namelijk sterk bijdragen, in welk landschapstype 

dan ook,  aan een aantrekkelijk landschap. Immers, door de aanwezigheid van economisch 

duurzame agrarische bedrijven blijven de gronden in agrarisch gebruik en is kwaliteit en 

onderhoud van het landschap gegarandeerd.  

Ontwikkeling en inpassing van bedrijven moeten we daarom scheiden. Inpassing kan 

afhankelijk van het landschapstype worden ingevuld. Wij vinden landschappelijke kwaliteit 

en inpassing van belang, mits de gemeente hier flexibel mee omgaat, zodat het voor de 

ondernemer inpasbaar is en mee te nemen is in de kosten en uitvoering. Functionaliteit 

dient hierbij voorop te staan. Veelal kan door het iets groter maken van een bouwblok ook 

een betere landschappelijke inpassing worden bereikt. We hebben ze als eens genoemd de 

mogelijkheden rondom de kuilopslag.  

 

Een ander punt van aandacht is dat bedrijven moeten kunnen ontwikkelen door uitbouw van 

hun hoofdactiviteit en niet alleen door neventakken. Verbreding en groene blauwe diensten 

zijn slechts voor enkeling  weg gelegd. Zowel vanuit de ondernemer als vanuit de markt 

bekeken. Het merendeel  van de ondernemers zal met de hoofdtak zijn/haar inkomsten 

moeten behalen. 

 

In het rapport structuur visie worden de aantallen en de ontwikkelingen van de bedrijven 

weergeven. Hierbij kan de suggestie worden gewekt dat er vele bedrijven voor vergroting 

van de hoofdtak in aanmerking komen.  

T.a.v. de aantallen de opmerking dat het een groot deel hobbymatig gehouden dieren 

betreft. Geiten bv is 90 % hobbymatig.  

t.a.v de ontwikkelingen willen we opmerken dat  ook Dalfsen niet ontkomt aan de landelijke 

trend van stoppers( 4 – 5 % per jaar) en schaalvergroting. En daardoor het slechts voor een 



deel van de bedrijven van toepassing zal zijn om in de komende jaren voldoende 

ontwikkelingsruimte te hebben.   

 

Verder wordt er door u terug gekeken naar de Plattelandsvisie van 2007.  Ons in ziens moet  

er in dit nieuwe plan rekening worden gehouden met de ontwikkelingen die er de komende 

20 jaar zijn te verwachten en niet 2007 als basis vasthouden. Maak gebruik van het 

voortschrijdend inzicht en houd ruimte om de toekomstige veranderingen in de 

bestemmingsplannen te kunnen verwerken. 

 

• Met  het uitgangspunt van de gemeente om de landbouw de ruimte te bieden om 

zich te kunnen ontwikkelen.  

• Wetende dat de landbouw de belangrijkste economische en landschappelijke drager 

van het buitengebied van Dalfsen is.  

• Dat er daarnaast vele bedrijven in de periferie van de landbouw werkzaam. 

Loonbedrijven, veevoerindustrie, melkverwerking, accountants, bouwbedrijven, 

veeartsen, transport, voorlichting etc.  

Is LTO Noord afdeling Dalfsen van mening dat de land- en tuinbouw ook in de toekomst een 

belangrijke rol speelt, niet alleen voor een vitaal platteland maar ook voor een vitaal Dalfsen. 

Voorwaarde om die rol te kunnen blijven vervullen is dat de sector letterlijk voldoende 

ontwikkelingsruimte krijgt, in de volle breedte van de gemeente. 

 Daarvoor bent u aan zet. 


