
Bijlage 1 Ambities Omgevingsvisie

In dit document vindt u de ambities die gebruikt worden in het participatieproces voor de 
totstandkoming van de Omgevingsvisie.

Toelichting:
De ambities zijn een vertaling van de ambities in de Kadernota Omgevingsvisie, naar ambities die 
goed te gebruiken zijn in het participatietraject. In de Kadernota is gewerkt met twee integrale 
ambities en vier ondersteunende thema’s. Richting fase 2 (het opstellen van de Omgevingsvisie) 
zijn deze twee ambities en vier thema’s nog eens tegens het licht gehouden en tekstueel 
geredigeerd tot 4 integrale ambities. De vier ambities sluiten naadloos aan op de ‘Dalfser 
waarden’ zoals geformuleerd in het kader van de Toekomstvisie. De vier integrale ambities 
vormen tezamen een kapstok. Deze kapstok wordt via het komende participatieproces, en de 
gesprekken met raad, college en stakeholders gevuld met concrete opgaven en speerpunten. 
Daarmee krijgen de vier integrale ambities een specifieke Dalfser kleur en invulling. Goed om 
daarbij op voorhand op te merken dat er ruimte is voor ontwikkelingen en veranderingen. Tegelijk 
ligt er de gezamenlijke opgave daarbij het goede en waardevolle te behouden.

Richting 2040 zetten we samen in op: 

1. Een toekomstbestendige, sociale en gezonde woon- en leefomgeving 

In deze ambitie gaat het om vragen als: Hoe moet onze fysieke leefomgeving zodanig worden 
ingericht dat deze past bij de Dalfser waarden van erbij horen en noaberschap? Hoe kan 
onze fysiek leefomgeving aanmoedigen tot een actieve, gezonde levensstijl? Hoe stimuleren, 
koesteren en benutten we de manier waarop we in de gemeente Dalfsen in verbondenheid 
samenleven? Want dat is de grootste kracht van onze gemeenschap en moet behouden 
blijven. Maar ook gaat het om respect voor natuur en landschap: dit brengt ook 
verantwoordelijkheid voor verduurzamen met zich mee voor iedereen en het vraagt om 
vooruitkijken. Een balans vinden tussen eigen (energie besparen en eigen opwek aan huis) 
en collectieve verantwoordelijkheid (opwek door zon en wind). Oplossingen die breder gaan 
dan alleen de duurzame energietransitie op zich: een investering die terugvloeit naar de 
samenleving, natuur en landschap, maar ook ruimtelijke impact heeft. Het gaat in deze 
ambitie daarmee om een duurzame en toekomstbestendige inrichting van de fysieke 
leefomgeving

 Het formuleren van deze opgaven/speerpunten op deze (beleids)terreinen helpt om 
dit deel van de kapstok te vullen: energie, duurzaamheid, circulariteit, 
klimaatadaptatie, milieu, groen, natuur, landschap, noaberschap, voorzieningen, 
sport, preventie, recreatie, ontmoeten, welvaart en welzijn, eenzaamheid, zorg, 
veiligheid.

2. Aantrekkelijke, leefbare kernen voor iedereen 1.

Om onze gemeenschap en haar sociale netwerken vitaal te houden is de aanwezigheid en 
betrokkenheid van alle leeftijdsgroepen belangrijk. Maar dan moet onze gemeente wel wat te 
bieden hebben. Dat begint met een plek om te wonen, te leven en te verblijven. Met deze 
ambitie zetten wij in op evenwicht in de leeftijdsopbouw. Dat vraagt woningbouw op maat. De 
toename en het behoud van jonge inwoners vragen regie van de gemeente. Naast een thuis 
voor de eigen inwoners, zorgen we waar mogelijk voor huisvesting voor mensen/bewoners uit 
de regio. Behouden wat kenmerkend is, dynamisch en met goede en bereikbare 
(speel)voorzieningen. Omzien naar elkaar (naoberschap) en ontmoeten (erbij horen). 
Onderwijs van goed niveau en vervolgonderwijs dat aansluit bij de regionale specialisaties. 
Ruimte voor werken en ondernemen.

 Het formuleren van opgaven/speerpunten op deze (beleids)terreinen helpt om dit deel 
van de kapstok te vullen: voorzieningen, woningbouw, ontmoeten, evenementen, 

1 Deze nummers verwijzen naar de 2 gebiedsambities en 4 strategische, integrale thema’s uit de Kadernota 



eenzaamheid, gezondheid, openbare ruimte, noaberschap, onderwijs, groen, sport, 
bedrijvigheid, bereikbaarheid, energie, water en biodiversiteit

3. Een eigentijds, aantrekkelijk en onderscheidend landelijk gebied 

Het landelijk gebied is afwisselend en mooi. Aantrekkelijk voor inwoners van de gemeente 
maar zeker ook voor bezoekers. In Dalfsen kennen we een natuur, ecologische verbindingen 
en groenstructuren van hoge kwaliteit en herkenbare (prijswinnende) landschappen. Groen 
en biodiversiteit zijn daarmee nadrukkelijk structurerende elementen en waarden. 
Tegelijkertijd is het gebied ook voor wonen en de economie belangrijk. De landbouw en 
recreatie zijn geworteld in datzelfde landschap. Ze leven ervan en onderhouden het. In het 
landelijk gebied zijn echter grootschalige veranderingen te verwachten. Die doen wat met het 
perspectief en bedrijfsvoering van ondernemingen. Waterbeheer en -veiligheid en energie 
vragen (nieuwe) ruimte. De landbouw is in ontwikkeling. De klimaatverandering vraagt eigen 
opwek van energie met wind, zon en biomassa. In het buitengebied hangen veranderingen en 
functies onlosmakelijk met elkaar samen. Deze kunnen elkaar versterken maar ook hinderen. 
Initiatieven die functies verbinden bieden kansen, denk aan de agrarische sector die bijdraagt 
aan natuur, de waterstructuur en de verduurzaming. Al deze zaken vragen een hernieuwde 
blik op de bestaande verdienmodellen in het landelijk gebied.

 Het formuleren van opgaven/speerpunten op deze (beleids)terreinen helpt om dit deel 
van de kapstok in te vullen: landschap, natuur, landbouw, recreatie, toerisme, groen, 
landgoederen, biodiversiteit, duurzaamheid, klimaatverandering, bedrijvigheid, 
wonen, zorg, energie en water.

4. Een lokaal geworteld, vitaal en innovatief ondernemerschap dat goed aangehaakt is op 
de regio 

De bedrijven in de gemeente Dalfsen zijn lokaal geworteld. Voor de horeca, winkeliers en 
andere ondernemers uit het MKB geldt dat ze vooral gericht zijn op klanten uit de regio. Maar 
ook bedrijven die meer gericht zijn op de (inter)nationale markt zijn verbonden met de 
gemeente Dalfsen. Dat kan zijn vanwege de arbeidsmentaliteit, het aangename wonen en de 
ondernemersmentaliteit. Het ondernemen zit de Dalfsenaren in het bloed. Het 
ondernemerschap past zich aan veranderende (internationale en regionale) omstandigheden 
aan, ondernemers uit de gemeente denken in kansen en moderniseren waar mogelijk. Door 
het eigenaarschap van de ondernemers is er investeringskracht. De strategische positie van 
Dalfsen nabij Zwolle en de kwaliteit van verbindingen en bereikbaarheid zijn een kracht en 
een stimulans voor het ondernemerschap de regio. 

 Het formuleren van opgaven/speerpunten op deze (beleids)terreinen helpt om dit deel 
van de kapstok te vullen: bedrijvigheid, technologie, verbindingen, bereikbaarheid, 
pionieren, regelgeving, ondernemerschap.
 


