
Behandeling van de uitkomsten 
van de participatie in het 
college van B&W en de 

gemeenteraad

Juni 2021

Planning
Juni Strategische keuzes Omgevingsvisie in de gemeenteraad

Juni - augustus Ontwerp Omgevingsvisie afronden en 
bespreken met Ketenpartners

September Opiniërende bespreking van de ontwerp 
Omgevingsvisie in de gemeenteraad

Oktober Vrijgeven ontwerp voor indienen van zienswijzen

November tot einde 2021 Verwerken van de zienswijzen 
in de Omgevingsvisie

Eerste kwartaal 2022 Vaststelling van de Omgevingsvisie 
door gemeenteraad

Invetarisatie bestaand beleid 
(zoals wonen, verkeer, 
groen, duurzaamheid)

Kadernota Omgevingsvisie
(uitgangspunten). Vastgesteld door

de gemeenteraad in april 2020

Ontwerp Omgevingsvisie ter
inzage voor alle belanghebbenden, 

waaronder inwoners

Oktober 2021

Mogelijkheid 
zienswijze kenbaar 
te maken op het 
ontwerp van de 
Omgevingsvisie

Participatie
Omgevingsvisie

Enquete

3 thema
avonden

Vlogs van 
leerlingen
Agnieten 
College

Opdracht
basisscholen

Ansichtkaarten
ouderenOmgevings-

festival

5 avonden in 
de deelgebieden
van de gemeente

Behandeling en
beantwoording zienswijzen

Waar nodig verwerken 
zienswijzen op ontwerp 

Omgevingsvisie in 
Definitieve 

Omgevingsvisie

Najaar 2021

Gebied 1
Groots platteland

Gebied 2
Vertier rond de Vecht

Gebied 3

Lommerrijke landgo
ederen 

Gebied 4
Landelijk Lemelerveld

Kwartaal 1 2022

Vaststelling van de 
definitieve Omgevingsvisie 
door de gemeenteraad 
in het eerste kwartaal 
van 2022

Definitieve Omgevingsvisie 

GOGO NO GO

Bespreking van de 
zienswijzen en de concept
beantwoording in college
van B&W en gemeenteraad

Steeds actueel houden 
van de omgevingsvisie 
als hét document met 

ambities voor de 
ruimtelijke inrichting
van de gemeente

Schrijven aan Ontwerp Omgevingsvisie, 

bevat 3 belangrijke o
nderdelen

Strategische ambities voor 

de hele gemeente

Gebiedskompassen met 

ambities per gebied

Hoe gaat de gemeente om 

met initiatieven om de 

ambities uit te (laten) vo
eren

1

2

3

Omgevingsvisie Dalfsen 
(over de ruimtelijke inrichting 

van de gemeente de 
komende 20 jaar)

Kennislab met de 
ketenpartners van de gemeente

(zoals andere overheden, 
veiligheidsregio, GGD, etc.)

Kennislab met de 
ketenpartners van de gemeente

(zoals andere overheden, 
veiligheidsregio, GGD, etc.)

Kennislab met de 
ketenpartners van de gemeente

(zoals andere overheden, 
veiligheidsregio, GGD, etc.)

September 2021

GOGO NO GO

Ontwerp van de Omgevingsvisie 
in de gemeenteraad

Inloopbijeenkomst
over ontwerp van de 

Omgevingsvisie 

Omgevingsvisie 1.0

Toekomstvisie Voor Elkaar
(over de Dalfser samenleving)

Wij zijn
nu hier!


