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Doel:
U wordt gevraagd te discussiëren over de Startnotitie Omgevingsvisie Dalfsen.
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Inleiding:
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Eén van de instrumenten van de
Omgevingswet is de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie,
vastgesteld door de gemeenteraad, en heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente.
In de visie zijn de noodzakelijke en de gewenste ontwikkelingen te vinden op alle terreinen van de
fysieke leefomgeving. Met de Omgevingsvisie wordt nadrukkelijk getracht om de samenhang tussen
het sociale en het fysieke domein vorm te geven, door integrale afwegingen te maken voor de fysieke
leefomgeving waarin beide samenkomen. De Omgevingsvisie is de basis voor de overige
instrumenten uit de Omgevingswet.
De startnotitie Omgevingsvisie beschrijft het proces en de manier waarop we samen met onze
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties komen tot een gedragen, werkende en
dynamische integrale Omgevingsvisie voor de gemeente Dalfsen die begin 2021 volgens de wettelijke
eisen vastgesteld kan worden.
Voorliggend commissievoorstel wijkt qua opbouw af van wat u van ons gewend bent. Er worden geen
mogelijkheden voorgelegd en er ontbreekt een beschrijving van de overeenkomsten en verschillen.
Beleidsvoorbereiding is een verantwoordelijkheid van ons college. Vanwege het strategische,
integrale en verbindende karakter van de Omgevingsvisie hebben wij voorgesteld de startnotitie
opiniërend in uw vergadering te behandelen. Draagvlak en bestuurlijke betrokkenheid is voor ons
essentieel. Wij zijn benieuwd naar uw opinie over voorgestelde aanpak.
Aanpak
De startnotitie Omgevingsvisie beschrijft een drietal fasen om te komen tot een Omgevingsvisie voor
Dalfsen. Fase 1 is in de startnotitie uitgewerkt. Fase 1 is er op gericht om te komen tot een
kadernotitie Omgevingsvisie. Een belangrijk uitgangspunt voor de Omgevingsvisie is behoud van het
goede dat we al hebben. Daarom maken we in fase 1 inzichtelijk wat we al hebben aan beleid. We
kijken naar hiaten en tegenstrijdigheden in bestaand beleid. Hieruit komt een overzicht van
beleidselementen, die als input voor de Omgevingsvisie dient. Naast de beleidsinventarisatie
gebruiken we de informatie die door middel van participatie wordt opgehaald. We sluiten hierbij aan bij
de opbrengsten van de Missie en Visie en voeren op basis van deze uitkomsten aanvullende
participatie uit. Effectief gebruik van informatie en voorkomen van participatie moeheid zijn hiervoor de
belangrijkste beweegredenen. Beide trajecten leidt tot een VT-wonen moment. De opbrengsten uit de
beleidsinventarisatie en de opbrengsten uit participatie worden naast elkaar gezet, om vervolgens een
stijl of koers te bepalen. Deze koers wordt in de kadernotitie vastgelegd.
Op basis van de kadernotitie wordt bepaald welke stappen in fase 2 en 3 worden gezet.
Duurzaamheid
De startnotitie Omgevingsvisie is een procesvoorstel. Duurzaamheid is één van de nieuwe belangrijke
thema’s die integraal worden opgenomen in de Omgevingsvisie.
Communicatie:
Samen met een extern bureau zal een participatie- en communicatieplan worden opgesteld. We
sluiten hiermee aan bij de participatie voor de Missie en Visie. De aanbesteding voor het externe
bureau is nog niet gestart. Participatie en communicatie is afhankelijk van uitkomsten Missie en Visie.
Uitgangspunten voor participatie en communicatie zijn opgenomen in de startnotitie Omgevingsvisie.
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Vervolg:
Er wordt uitvoering gegeven aan fase 1 uit de startnotitie Omgevingsvisie Dalfsen.
Bijlagen:
- Startnotitie Omgevingsvisie Dalfsen
- Bijlage 7 Stakeholders Omgevingsvisie

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

