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VERSLAG AVONDEN OMGEVINGSVISIE DINKELLAND 

De gemeente Dinkelland stelt een Omgevingsvisie op. Om hierover mee te praten, zijn op 14 en 16 
oktober inwoners, verenigingen en organisaties uitgenodigd. In dit verslag staat de samenvatting van 
de opbrengst van die avonden. Het bevat uitspraken en meningen die op de verschillende avonden 
gedeeld werden door meerdere aanwezigen. Naast deze samenvatting is er ook  een uitgebreid 
verslag met daarin de verslagen van de medewerkers van de gemeente die bij de verschillende 
avonden aan de tafels zaten. Die versie geeft een gedetailleerder beeld.   
 

VERSLAG VAN DE THEMA’S 

Bij elk thema zijn stellingen beschreven. Deze stellingen waren bedoeld om het gesprek op gang te 
brengen. Aan tafels waar het gesprek goed op gang kwam, zijn daarom niet alle stellingen besproken. 
In dit verslag ziet u  geen uitkomst per stelling, maar een algemeen beeld over wat aan de tafels 
besproken is.  
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ONDERNEMEN IN HET BUITENGEBIED 

Besproken stellingen: 
1. Buitengebied is vooral voor agrarische ondernemers  
2. De agrarische sector maakt onze gemeente juist aantrekkelijk voor de recreant 
3. In het buitengebied is plek voor iedereen 

 
Buitengebied is vooral voor agrarische ondernemers 
Het buitengebied is vooral voor agrarische ondernemers, maar moet naast de agrariërs ook een plek 
bieden aan andere bedrijvigheid. Als voorbeelden werden met name genoemd recreatie/toerisme en 
zorg. De leefbaarheid van het buitengebied is van belang. Een goede balans en een goede mix van 
functies is daarbij belangrijk. Andere bedrijvigheid is welkom, maar mag bestaande ondernemers niet 
belemmeren.  
De aanwezigen wilden het buitengebied in grote lijnen houden zoals het nu is met ruimte voor 
landschap, natuur, landbouw en andere bedrijvigheid naast elkaar.  
 
Over de relatie tussen bedrijvigheid en landschap  
De huidige afwisseling en kleinschaligheid van het landschap moet behouden blijven met een mix van 
functies. We moeten niet toe naar functiescheiding.  
 
Over stoppende boeren en ruimte die dan vrijkomt 
Verruim de mogelijkheden voor nieuwe functies in het buitengebied, sta maatwerk toe en wees 
flexibel. Faciliteer ook de agrariër die door wil gaan. 
Behoud vrijkomende grond voor agrarische activiteiten en gebruik deze niet voor zonnevelden, dat is 
jammer van het mooie gebied. Gebruik vrijkomende bebouwing voor andere bedrijvigheid. Nieuwe 
bewoners moeten passen in het buitengebied en weten wat de consequenties van wonen en 
ondernemen in het buitengebied zijn.  
 
Ook was er bewustwording over verandering 
De ondernemer van de toekomst in het buitengebied is meer dan alleen agrariër. Een goede mix van 
functies in een goede balans is de uitdaging. Er liggen ook kansen, bijvoorbeeld de energietransitie. 
Als voorbeelden werd hierbij biogas- en monovergister genoemd, maar ook zonnepanelen op daken 
en kleine windmolens kwamen voorbij.  
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ENERGIETRANSITIE 

Besproken stellingen: 
1. De energieopgave is zo groot dat de gevolgen niet onzichtbaar kunnen blijven 
2. Het landschap is van iedereen, de winst van windmolens en zonneparken dus ook 
3. Doelstelling van het klimaatakkoord zijn niet te halen zonder de inzet van percelen grond 
4. Alle nieuwbouw moet worden verplicht om zelfvoorzienend te zijn 

 
Behoud uitstraling landschap 
Het landschap moet er uit blijven zien zoals het nu is, met houtwallen, bomen en grasland. 
Veranderingen voor de energietransitie zijn acceptabel als het past in dit landschap. Daarmee werd 
bedoeld dat maatregelen  niet zichtbaar moeten zijn. Bij windmolens en zonnevelden is dit lastig, 
daarom werd het gebruik van waterstof en geothermie als voorbeelden genoemd. Zonnevelden en 
windmolens kunnen bijvoorbeeld gerealiseerd worden op plaatsen langs de snelweg of in de buurt van 
het vliegveld. 
 
Over de prioritering in de energietransitie 
Eerst kijken en werken aan alternatieven in volgorde van belangrijkheid: 

1. Energiebesparing 
2. Biovergisting  
3. Daken vol met zonnepanelen 
4. Waterstof en geothermie 

 
Wind is een optie vooral in de vorm van kleinere windturbines (< 15 m) op eigen erf. Grote 
windmolens en zonnevelden ziet men als laatste optie..  
 
Zonnevelden zijn niet mooi én leggen beslag op landbouwgronden, dat is een dubbele reden om dat 
niet te willen. Liever windmolens dan zonnevelden, biovergisters zijn ook goede oplossing. Aan het 
einde van de gespreksrondes was bij de meeste aanwezigen wel een besef dat er iets moet gebeuren 
en dat een mix van mogelijkheden de beste oplossing biedt.  
 
Opmerkingen met een financieel karakter 
Aandachtspunt zijn de mensen voor wie de overstap naar duurzame energiebronnen onbetaalbaar is, 
zij moeten meer ondersteund worden om deze overstap te kunnen maken. Ook voor starters is geld 
een probleem als het gaat om energieneutraal te bouwen. Bouwen moet wel betaalbaar blijven! 
 
Algemene opmerkingen 
Er was overeenstemming over het feit dat de oplossing niet alleen in buitengebied ligt, maar de 
kernen ook moeten bijdragen. En er was ook wel degelijk besef dat verandering van landschap van 
alle tijd is. 
Inwoners zijn zich ervan bewust dat de maatregelen voor de energietransitie zichtbaar worden, maar 
sommigen noemden dit ook een kwestie van wennen. Er is besef dat wat we nu niet mooi vinden, in 
de toekomst best geaccepteerd kan zijn.  
Mochten maatregelen zichtbaar zijn, dan graag op lelijke plekken of waar het minder opvalt. 
Voorbeelden die werden genoemd zijn snelwegen, vliegveld, langs Duitse grens.  
  



 

5 

 

KLIMAATADAPTATIE 

Besproken stellingen: 
1. Ik wil best iets doen tegen wateroverlast, hitte en droogte 
2. Aanpakken van wateroverlast, droogte en hitte is qua maat en schaal een te groot probleem 

voor mij  
3. Waterberging mag ook mij ruimte kosten 

 
Over de rolverdeling bij klimaatadaptatie  
De klimaatadaptatie moeten we samen oplossen, overheid en burgers. Overheid moet burgers ook 
stimuleren en faciliteren. In het buitengebied en bij grote aanpassingen moet samengewerkt worden 
met het Waterschap.  
 
Over de aanpak  
Vergroot de bekendheid van het probleem én de oplossingen en ga aan de slag in wijken waar de 
problemen groot zijn. De gemeente kan starten met het goede voorbeeld te geven en dat ook uit te 
dragen. Ook kan zij informatie en voorlichting geven: aanwezigen vonden het van belang dat iedereen 
zelf iets doet en niet alleen wijst naar de overheid. Ook informatie over kleine zaken die inwoners zelf 
kunnen doen, is nodig. 
 
Over het opleggen van normen 
Bijna niemand is voorstander van het opleggen van normen door de overheid. De meeste mensen zijn 
het hier zelfs hartstochtelijk mee oneens. Voorschrijven door de overheid wordt gezien als betutteling. 
Er wordt opgeroepen om mensen te verleiden en aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid.  
 
Genoemde oplossingsrichtingen 
Gebruik van grijze vlakken zoals parkeerplaatsen voor klimaatadaptatie wordt als 
oplossingsmogelijkheid gezien. Iedereen is het erover eens, dat er meer waterberging kan komen in 
de openbare ruimte. Ongebruikte gebieden inzaaien met bloemenmengsels. Subsidie in natura geven, 
bijvoorbeeld een regenton, of een boom na het weghalen van verharding. 
Vereenvoudig de regelgeving voor aanpassingen in het kader van klimaatadaptatie. Het aanleggen 
van een wadi in het buitengebied is nu bijvoorbeeld nog lastig. 
 
Over het buitengebied en droogte: 
Boeren kunnen water vasthouden, bijvoorbeeld door peilgestuurde drainage. Het waterschap heeft 
hierbij ook een belangrijke rol. Er waren meerdere opmerkingen dat het waterschap hier meer of beter 
in kan samenwerken. Er wordt ook meermaals verwezen naar het genomen peilbesluit en de wijze 
waarop het waterschap hieraan vasthoudt.  
 
Uitspraken met een financiële insteek: 
Subsidie kan helpen om het bewustzijn te stimuleren. Dat kan ook een bijdrage in natura zijn (een 
boom of regenton).  
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GEZONDE LEEFOMGEVING 

Besproken stellingen: 
1. In onze gemeente moet meer dan nu aandacht zijn voor een gezonde leefomgeving 
2. Inwoners zijn vooral zelf verantwoordelijk voor gezond leven  
3. Bij een nieuwbouwwijk of herinrichting moet de gemeente meer groen en beweegruimte 

aanleggen 
4. In het buitengebied moet meer dan nu aandacht zijn voor gezonde leefomgeving 

 
Algemeen beeld 
Over het algemeen vinden inwoners dat de leefomgeving hier gezond genoeg is, daar hoeft niet veel 
meer aandacht voor te zijn. Als er al iets aan moet gebeuren, vinden ze dat inwoners veel zelf kunnen 
doen. De aanwezigen pleiten ervoor dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen als het om 
gezondheid gaat. De gemeente moet zich vooral op kwetsbare groepen richten. Voorbeelden daarvan 
zijn het toegankelijk maken van gebouwen en recreatieve routes voor mensen die slechter ter been 
zijn.  
 
Drank- en drugsgebruik 
Dit had niet direct een link met de Omgevingsvisie, maar werd wel benoemd. Het ging om drank- en 
drugsgebruik onder jongeren. Dat is een punt van zorg, evenals de verkeersveiligheid. Gevraagd werd 
om meer toezicht, bijvoorbeeld in een ruimte waar ook jeugd onder de 18 kan drinken.  
 
Over de omgeving 
De meeste mensen vinden het huidige evenwicht tussen groen en grijs prima, terwijl een andere 
groep pleit voor meer aandacht voor groen en gezonde leefstijl. Over het algemeen zijn de 
aanwezigen tevreden over onze (gezonde) leefomgeving. Maar het kan altijd beter en daarbij is 
sturing of actie van de gemeente gewenst. 
 
Over het opleggen van normen aan ondernemers of inwoners: 
Gebruik van bestrijdingsmiddelen en de beperking hiervan is een zaak van particulieren en boeren 
zelf. De gemeente moet hier geen norm opleggen.  
 
Uitspraken met een financiële insteek: 
Meer groen is welkom, maar we moeten oppassen dat dit hogere kavel- of huizenprijzen tot gevolg 
heeft. 
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BLIJVEN ONTMOETEN 

Besproken stellingen: 
1. Een dorpshuis en sportvoorziening in elke kern behouden is op den duur onbetaalbaar 
2. Ontmoeten gebeurt in de toekomst virtueel en op verschillende plekken 
3. Commerciële bedrijven worden het fundament onder onze ontmoetingsplekken 
4. Als een kerk zijn functie verliest moeten we ruimte geven aan functies die niet concurrerend 

zijn voor andere maatschappelijke accommodaties 
 
Algemeen beeld 
Het behoud van voorzieningen in de kern vinden de aanwezigen belangrijk. Zeker in kleine kernen is 
een ontmoetingsruimte essentieel. In de grotere kernen wordt deze functie vaak wel op andere 
manieren ingevuld.  
Inzet van vrijwilligers is hierbij belangrijk. Hier zijn dan ook zorgen over het aantal vrijwilligers en hun 
bijdrage aan het voortbestaan van dit soort voorzieningen.  
 
Rolverdeling 
De aanwezigen vonden vooral dat de kernen zelf verantwoordelijk zijn en moeten zijn. De gemeente 
kan faciliteren, begeleiden en aanjagen. MijnDinkelland is hiervoor een mooi hulpmiddel. Commerciële 
partijen/ondernemers moeten niet het fundament worden van een voorziening, maar sponsoring is wel 
heel belangrijk voor het voortbestaan van dit soort voorzieningen. De kracht van de samenleving in de 
kern kan benut worden om dit thema aan te pakken. Dorpen kunnen ook meer onderling 
samenwerken. 
Enigszins tegenstrijdig was dat sommige groepen aangaven behoefte te hebben aan 
kernoverstijgende keuzes en een visie. Terwijl andere groepen opriepen om het voorzieningenniveau 
juist per kern te bekijken en aan te pakken.  
 
Aanwezigheid van voorzieningen 
Het ideaal is dat in elke kern alle voorzieningen voorhanden zijn. Dat lijkt echter niet haalbaar, hierover 
hebben de aanwezigen een realistisch beeld. Realiseer in elke kern een minimaal niveau, dus in ieder 
geval een ontmoetingsruimte. Meer samenwerking tussen de huidige verschillende locaties werd als 
oplossing genoemd, met als eindplaatje een centrale gemeenschappelijke accommodatie. Daarbij 
werd ook gezegd dat het behoud van de gebouwen niet het belangrijkste is, het gaat om het behoud 
van de maatschappelijke functies (sport, ontmoeten, scholing, etc.). Een andere groep droeg aan om 
ook over dorpen heen samen te werken, dus in het ene dorp de sport en in het andere dorp het 
onderwijs.  
 
Woningbouw 
In meerdere groepen werd het belang van voldoende woningen benoemd als randvoorwaarde voor 
leefbaarheid. Als jongeren geen woning kunnen vinden, trekken ze weg uit de kernen en dat is nadelig 
voor de leefbaarheid. Vandaar dat ook een oproep werd gedaan om meer woningbouw voor jongeren 
te realiseren.  
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ALGEMENE OPMERKINGEN 

Met name de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving waren nieuw. Vaak 
was het de eerste keer dat de aanwezigen hierover met de gemeente in gesprek waren. Er is op die 
onderwerpen behoefte aan meer informatie over de noodzaak en over mogelijke oplossingen.  
 

WAT GEBEURT ER MET DE INBRENG? 

Gemiddeld zijn de avonden door dertig inwoners bezocht. Dit is geen afspiegeling van de 
samenleving, maar het geeft wel waardevolle inzichten. Doordat de overeenkomsten met de 
uitkomsten van de digitale enquête groot zijn, is er wel een bepaalde mate van representativiteit.  
De opbrengsten van de avonden en de stellingen worden samen met alle informatie die al aanwezig 
is, vertaald naar een concept Omgevingsvisie. Informatie die al aanwezig is, komt bijvoorbeeld uit 
MijnDinkelland, uit het Maatschappelijk Effecten Plan of uit de beleidsstukken die we op dit moment al 
hebben. 
 

RELATIE MET DE GEMEENTE TUBBERGEN 

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland streven ernaar om te komen tot een geharmoniseerde 
Omgevingsvisie. In de gemeente Tubbergen zijn twee vergelijkbare avonden georganiseerd over de 
Omgevingsvisie. Omdat de opbrengst van de avonden in Tubbergen lijkt op die van de avonden in 
Tubbergen zijn de verslagen van de gemeenten op veel punten ook hetzelfde.  
 

 

 


