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Groenvisie

Onderwerp

Voorstel GSP

Alternatieven

Onderbouwing voorstel

Uitgangspunten groenvisie

Uitgangspunten om
identiteit in de kernen te
versterken zijn:

De identiteit van een kern
is van ondergeschikt
belang:

1) Ambities omgeving
(uit Missie en Visie
gemeente Dalfsen 2020):
*Behoud en ontwikkeling
van landschappelijke en
cultuurhistorische
waarden door
kwaliteitsverhogende
functiemenging;
*Betere benutting van de
potenties van de Vecht.
2)Plaatselijk Belangen
ondersteunen keuze voor
het versterken van de
identiteit van de kernen.
3)Visie afdeling
Onderhoud en Beheer:
Een eigen identiteit van de
kernen geeft de kern "een
gezicht".

Het herkenbaar maken
van het historisch
wegenpatroon en de
historische gelegen
groenplekken in stand
houden of verbeteren;

Historie zichtbaar maken
heeft maar sporadisch een
meerwaarde. De gemeente
dient vooral in te zetten op
hedendaags gebruik en
beleving van groen;

Het herkenbaar maken
van (historische) wateren
en de waterstructuur in
stand houden of
herstellen. Dit is van
belang voor de identiteit
van de kern maar ook
voor de beleving en het
gebruik van het groen
aan het water;

Water is functioneel
(afvoer, berging e.d.) en
hoeft niet zichtbaar/
beleefbaar gemaakt te
worden;

Een goede overgang
maken van bebouwd naar
landelijk gebied met
herkenbare randen
waarbij het groen in de
kern of wijk gebracht;

Voor de inrichting van de
kernen en de randen hoeft
niet gezocht te worden
naar onderlinge verschillen
(identiteit en karakteristiek
kern). De inrichting kan in
elke kern hetzelfde zijn;
Voor de ontwikkeling van
nieuwe wijken is het
belangrijk dat de nieuwe
structuur bij de nieuwe wijk
past;

Het behoud van
herkenbare
landschapselementen;

Het maken van een
duurzame groenstructuur
door groen binnen en
buiten de kom te
verbinden voor ondermeer
ecologie en recreatie.

De groenstructuur is alleen
belangrijk voor het groen
en hoeft geen andere
functie te vervullen.
Verbindingen tussen
binnen en buiten de kom
hoeven dus niet gemaakt
te worden.

5.1

Thematische projecten

5.1.1

Boombeleid

Kapvergunningsplicht

Opstellen waardevolle lijst
gemeentelijke bomen
binnen de bebouwde kom.

Huidige
kapvergunningsbeleid
handhaven.

5.1.1

Boombeleid

Boswetgrenzen

Uitgangspunt:
boswetgrenzen is de
bebouwde kom
Wegenverkeerswet.

Bebouwde kom grenzen
zelfstandig bepalen.

Administratieve lasten
worden verlicht doordat er
minder aanvragen
ingediend hoeven te
worden.
Het is eenvoudiger om
grenzen "gelijk" te
trekken.

5.1.2 Snippergroen

5.1.2. Snippergroen

5.1.2 Snippergroen

5.1.2. Snippergroen

5.1.3. Omvormingen in relatie tot
bezuinigingen

5.1.4 Omvormingen in relatie tot
wateropvang

5.1.5 Speelplaatsenbeleid

5.1.5 Speelplaatsenbeleid

5.1.6 Hondenbeleid

Groenbeleidsprojecten mbt
inrichting en beheer
5.2.1 Zonering

Verkoopprijzen

Verkoopprijzen verhogen, Bij verkoopprijzen één prijsHet toegestane gebruik
waarbij onderscheid
hanteren voor zowel voor- voor en achter de
gemaakt wordt tussen
als achter de
voorgevelrooilijn is
grond voor en achter de voorgevelrooilijn.
verschillend.
voorgevelrooilijn.
Verkoopprijzen
Grond waar op gebouwd De prijs van deze grond Huidige prijzen zijn niet
mag worden verkopen voorverkopen volgens huidige marktconform.
bouwgrondprijzen.
regelgeving (4x de
verkoopprijs voor groen).
Keuze verkoop of verhuur Af te stoten groen wordt Huidige beleid handhaven.Vanuit kostenbesparing
per definitie verkocht.
Aanvrager keuze koop of terugdringen
Uitzonderingen hierop:
huur laten maken.
verhuurovereenkomsten.
* bij kabels en leidingen in
de grond;
* bij huurwoning.
De verhuurprijzen worden Huurprijs niet verhogen of De huur is verhoogd om
Verhuurprijzen
verhoogd (van € 0,50 naar geen overgangsregeling gelijktrekking te krijgen
€ 2,00 per m2 per jaar).
treffen.
met omringende
Huidige huurders krijgen
gemeente. Vanuit
overgangsregeling.
coulance naar de
huurders is gekozen voor
een overgansgregeling.
Bezuinigingen op groen
Taakstelling bezuiniging opAndere bezuinigingsIn de cyberrapportage is
groen wordt ondermeer
mogelijkheden zijn:
het omvormen van duurder
gerealiseerd door
*verlagen van kwaliteits- naar goedkoper groen
omvorming van een
niveau van de inrichting; genoemd als belangrijke
duurdere naar een
*verlagen van het
bezuinigingsmaatregel om
goedkopere groencategorieonderhoudsniveau;
de
(heesters naar gras).
*groenonderhoud door
bezuinigingstaakstelling
burgers;
te halen.
*afstoten groen.
Burgerparticipatie
Burgerparticipatie toestaan Burgerparticipatie bij
Op basis van duidelijk
en binnen de randomvorming niet toebeoordelingscriteria is
voorwaarden uitbreiden. staan.
vastgesteld welke grond
kan worden omgevormd.
Hier inspraak toestaan
binnen de randvoor-l
waarden.
Opvang regenwater in
Herinrichting/omvormen Opvangmogelijkheden
Afkoppelen levert een
groen
Van groen tbv afkoppelen zoeken in het "grijs".
bijdrage aan een
regenwater.
duurzamere en schonere
leefomgeving --> in groen
een kostenbesparing.
Informeel spelen
Informele speelruimte
Informele speelruimte staatDaar waar kinderen
betrekken bij het
los van de formele
gebruik kunne maken van
speelruimtebeleid.
speelruimte en maakt
informele speelruimte
geen onderdeel uit van het(onder voorwaarden) is
speelruimtebeleid.
minder formele
speelruimte nodig.
Schoolpleinen
De speelvoorzieningen op De speelvoorzieningen op Schoolpleinen kunnen
de schoolpleinen kunnen inschoolpleinen zijn niet
bijdragen aan het
overleg met de scholen ookbedoeld om na schooltijd basisvoorzieningenniveau.
dienst gaan doen als
te spelen, hiervoor zijn de
speelplaats buiten de
speelplaatsen van de
schooltijden.
gemeente bedoeld.
Continuering huidige
De gemeente heeft
Niet alle hondenbezitters Gemeente heeft binnen
hondenbeleid
voorzieningen gerealiseerdruimen de hondenpoep op,het hondenbeleid
om de hondenpoepoverlastdaarom moet de gemeentevoldoende
te verminderen en nu is hetdit opruimen middels een verantwoordelijkheid
de verantwoordelijkheid zuigwagen.
genomen.
Van de hondenbezitters.

5.2

Toepassing verschillende De afwisseling tussen
Een strak gemaaid gazon Diversiteit in beheer van
beheerniveau's
groentypen en
met bomen geeft het
de groene openbare
beheervormen geeft het mooiste beeld (één
ruimte is belangrijk.
mooiste beeld (afwisseling beheervorm).
tussen bomen met gazon
of bloemrijk gras).

5.2.2 Kwaliteitshandboek Groen

Inrichtingseisen voor bomenen overig groen

-

5.2.3 Natuurlijk groenbeheer

Toepassing natuurlijk groenExtensief groen dat van
hoge ecologische waarde
is, is acceptabel.
Dalfsen is een mooie
groene gemeente met
prachtige natuur, dit moet
ook te zien zijn in de
directe leefomgeving.

Extensief groen is alleen inDiversiteit in beheer van
het buitengebied
de groene openbare
acceptabel.
ruimte is belangrijk.
Dalfsen is mooi, maar in Verhogen biodiversiteit.
het buitengebied is er
genoeg van. In onze
woonwijken en dorpscentra
past geen ecologie.

5.2.4 Bescherming flora- en fauna

Gedragscode is
geïmplementeerd

-

-

Aanbesteding bulkwerk
groenonderhoud

Het simpele
Europees aanbesteden.
groenonderhoud (bulkwerk)
alleen aanbesteden aan
een SW organisatie.

5.3.1. Duurzaamheid

Barometer
duurzaamterreinbeheer

Continuering barometer
duurzaam terreinbeheer
"goud".

5.3.2 Burgerparticipatie

Wanneer welke vormen vanAfhankelijk van het project
burgerparticipatie?
worden verschillende
vormen van communicatie
of burgerparticipatie
teoegepast:

5.3
Overige thema's
5.3.1 Bedrijfsvoering

Realisatie visie en
groenbeleidsthema's

-

De gemeente Dalfsen
vindt het belangrijk om het
onderhoud van het
openbaar groen uit te
besteden aan een sociaal
werkvoorzieningschap
zodat de Dalfser WSW-er
een goede werkplek
binnen de
gemeentegrenzen houdt.

Op het gebied van groen Past in de ambitie om in
hoeft de nadruk niet te
2025 een CO² neutrale
liggen op duurzaamheid. gemeente te zijn.
Het is voldoende om
binnen de randvoorwaarden en het ontwerp de
kansen m.b.t.
duurzaamheid te benutten.
Bewoners worden altijd
actief betrokken, zowel in
werkgroepen bij
planvorming als in groepen
bij de uitvoering van het
groenonderhoud.

Informeren: inwoners
worden geïnformeerd over
de plannen;
Raadplegen: inwoners
wordt bij de planvorming
naar hun mening
gevraagd;
Adviseren/coproduceren:
deelnemers geven een
beredeneerd advies aan
de gemeente en komen
eventueel met
alternatieven.
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