
 

Gemeente Dalfsen Boerenbijeenkomst, vrijdag 13 november 2020 10:00 – 12:00 uur, online via 

Zoom 

 

Aanwezig:  

- Circa 20 boeren uit de gemeente Dalfsen, vooral melkveehouders  

- Gemeente Dalfsen: Erica van Lente, Uco Lautenbach, Remco Hendriks, Annamiek Pasma, 

Marit Gorter, Simone Kiewiet en Myrthe Honingh. Wethouder André Schuurman moest zich 

wegens ziekte afmelden. 

- Stimuland: Ingrid Jansen, Diane Stap, Babke Roeterdink, Hendry van Ittersum 

 

Na het welkom door burgemeester Van Lente volgde een korte kennismakingsronde.  

 

Ingrid Jansen - Stimuland 

Ingrid Jansen van Stimuland nam ons vervolgens mee in hoe de sector er voorstaat, onder meer via 

de uitkomsten van het onderzoek naar de impact van Corona en welke trends en ontwikkelingen op 

de boeren afkomen.  

 

De afsluitende vraag van Ingrid Jansen was “Welke randvoorwaarden moet de gemeente scheppen, 

zodat agrarische ondernemers in Dalfsen kunnen blijven ondernemen?” Uit de reacties werd duidelijk 

dat boeren zich verantwoordelijk voelen voor de voedselvoorziening. Waardevolle landbouwgrond 

inruilen voor duurzame energie lijkt soms financieel een kans. Maar ook duurzame energie is niet 

gratis. Er wordt een oproep gedaan om in gesprek te blijven met de boeren, op basis van respect, 

gelijkwaardigheid en betrokkenheid. In dat kader wordt dit gesprek met de gemeente ook 

gewaardeerd. Alleen zo kunnen we samen belangentegenstellingen voorkomen. Aangegeven wordt 

dat ondernemen ook samen kan gaan met natuurwaarden – kennis daarover zou via het 

Ondernemershuis verder gedeeld moeten worden.  

 

Ingrid Jansen praat hier graag over door en moedigt de aanwezigen aan om contact met haar op te 

nemen voor een vervolg op dit gesprek.  

 

Marit Gorter – gemeente Dalfsen 

Marit Gorter, projectleider Omgevingsvisie gemeente Dalfsen, presenteert het proces om te komen tot 

de Omgevingsvisie. Deze visie richt zich op de hele fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan onder 

meer onderwerpen als mobiliteit, groen, veiligheid, gezondheid en klimaat. 

 

In reactie op de vraag welke opgaven en kansen de aanwezigen zien voor de agrarische sector en 

het landelijke gebied wordt aangegeven dat het van belang is voor ondernemers dat ingespeeld kan 

worden op nieuwe ontwikkelingen. Boeren creëren aanvullende functies (zorgboerderij, duurzame 

energie) en hebben daar regelruimte voor nodig. Dat geldt ook voor boeren die willen pionieren, of die 

iets willen uitproberen. De prijs van het risico dat je je ruimte (vergunning, stikstof etcetera) kwijtraakt 

als je (tijdelijk) minder dieren hebt, is te hoog. Ondernemers moeten snel kunnen schakelen en willen 

tegelijkertijd ook zicht op de consequenties als ze iets veranderen in hun bedrijf. Marit Gorter geeft 

aan dat de Omgevingswet beoogt om beter in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Graag 

komt ze over plannen voor aanvullende functies op bedrijven, of voor pionieren, in gesprek met 

boeren. Waar de gemeente invloed op heeft, wil de gemeente graag meedenken.   

 

Welke relatie zien de aanwezigen – nu en in de toekomst - tussen alle functies in het buitengebied: 

recreatie, wonen, agrariërs, duurzaamheid, natuur? Aan de ene kant biedt de diversiteit aan 

mogelijkheden ook weer nieuwe kansen voor de toekomst van boerenbedrijven. Aan de andere kant 

geven de aanwezigen aan dat het toenemende aantal mensen dat zich in het buitengebied vestigt om 

er te wonen wel een punt van aandacht is. Niet iedereen realiseert zich hoe het er aan toe gaat op het 

platteland: het is goed om te snappen hoe een boerenbedrijf werkt, en dat de oogst afhangt van de 

seizoenen en niet van je eigen plannen. Hoe kunnen we de informatie hierover geven zodat er geen 

verkeerde verwachtingen ontstaan? Voor boeren is het van belang dat zij hun bedrijf kunnen blijven 

runnen. Regelingen als rood-voor-rood zorgen ervoor dat er steeds meer gewoond wordt op het 

platteland en dat kan ervoor zorgen dat boerenbedrijven in de knel komen.  

 



 

Welke ruimte is er nodig voor nevenfuncties op het boerenbedrijf? Aangegeven wordt dat bekende 

nevenfuncties als een winkeltje of zonnepanelen op het dak inmiddels te regelen zijn. Maar er zullen 

ook nieuwe dingen ontstaan (genoemd wordt bijvoorbeeld de toepassing van waterstof) waar ook 

weer nieuwe kaders voor bedacht moeten worden. Het is van belang dat de gemeente daar ruimte 

voor geeft.  

 

Annamiek Pasma – gemeente Dalfsen 

Annamiek Pasma, gemeente Dalfsen, geeft een sneak preview van het onderzoek Veilig 

buitengebied dat is gehouden onder inwoners en ondernemers in het buitengebied. Uit het onderzoek 

blijkt dat ca 1 op de 4 à 5 inwoners/ondernemers in het buitengebied zich wel eens onveilig voelt. 1 

op de 14 à 1 op de 20 hebben wel eens een vermoeden van een illegale of criminele praktijk. 

Annamiek Pasma benadrukt het belang om samen ogen en oren in het buitengebied te zijn. Bij 

zorgen of signalen: die ontvangen we graag, bijvoorbeeld via www.dalfsen.nl/veiligheid. Dit kan ook 

bij de politie, 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem.  

 

De aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng. Neem contact met de 

gemeente of Stimuland op om door te praten over de genoemde (of andere) thema’s. We hopen 

elkaar in 2021 weer te zien, dan graag weer in een live bijeenkomst.  

http://www.dalfsen.nl/veiligheid

