
Beleidsagenda Plattelandsontwikkeling & Vrijetijdseconomie Beleidsagenda Plattelandsontwikkeling & Vrijetijdseconomie Beleidsagenda Plattelandsontwikkeling & Vrijetijdseconomie Beleidsagenda Plattelandsontwikkeling & Vrijetijdseconomie 

(Achtergrondrapport)(Achtergrondrapport)(Achtergrondrapport)(Achtergrondrapport)

Wat speelt er, Wat speelt er, Wat speelt er, Wat speelt er, Wat speelt er, Wat speelt er, Wat speelt er, Wat speelt er, watwatwatwat hebben we gedaan en wat is nog nodig.hebben we gedaan en wat is nog nodig.hebben we gedaan en wat is nog nodig.hebben we gedaan en wat is nog nodig.hebben we gedaan en wat is nog nodig.hebben we gedaan en wat is nog nodig.hebben we gedaan en wat is nog nodig.hebben we gedaan en wat is nog nodig.

1. Vrijetijdseconomie (VE):1. Vrijetijdseconomie (VE):1. Vrijetijdseconomie (VE):1. Vrijetijdseconomie (VE):
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Trends in Vrijetijdseconomiesector (VE)Trends in Vrijetijdseconomiesector (VE)Trends in Vrijetijdseconomiesector (VE)Trends in Vrijetijdseconomiesector (VE)

Meest relevante trends voor de VEMeest relevante trends voor de VEMeest relevante trends voor de VEMeest relevante trends voor de VE%%%%sector:sector:sector:sector:

• Eenvoud en transparantie.Eenvoud en transparantie.Eenvoud en transparantie.Eenvoud en transparantie.

• Vitale, gezonde mens.Vitale, gezonde mens.Vitale, gezonde mens.Vitale, gezonde mens.

• Familieleven, huiselijkheid.Familieleven, huiselijkheid.Familieleven, huiselijkheid.Familieleven, huiselijkheid.

• Nostalgie, authenticiteit.Nostalgie, authenticiteit.Nostalgie, authenticiteit.Nostalgie, authenticiteit.

• Sporten en bewegen.Sporten en bewegen.Sporten en bewegen.Sporten en bewegen.

• Gezonder en eerlijk eten.Gezonder en eerlijk eten.Gezonder en eerlijk eten.Gezonder en eerlijk eten.

•• Plattelandsleven (onthaasten).Plattelandsleven (onthaasten).Plattelandsleven (onthaasten).Plattelandsleven (onthaasten).

• Ervaringen, belevenissen.Ervaringen, belevenissen.Ervaringen, belevenissen.Ervaringen, belevenissen.

• Toenemende aandacht voor maatschappelijke thema's als obesitas, Toenemende aandacht voor maatschappelijke thema's als obesitas, Toenemende aandacht voor maatschappelijke thema's als obesitas, Toenemende aandacht voor maatschappelijke thema's als obesitas, 

diabetes, alcoholmisbruik en duurzaamheid.diabetes, alcoholmisbruik en duurzaamheid.diabetes, alcoholmisbruik en duurzaamheid.diabetes, alcoholmisbruik en duurzaamheid.

• Informatie &Technologie biedt scala aan nieuwe mogelijkheden. Informatie &Technologie biedt scala aan nieuwe mogelijkheden. Informatie &Technologie biedt scala aan nieuwe mogelijkheden. Informatie &Technologie biedt scala aan nieuwe mogelijkheden. 
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Aandeel recreatie is veel groter dan toerismeAandeel recreatie is veel groter dan toerismeAandeel recreatie is veel groter dan toerismeAandeel recreatie is veel groter dan toerisme=>VE =>VE =>VE =>VE levert een directe bijdrage aan levert een directe bijdrage aan levert een directe bijdrage aan levert een directe bijdrage aan 

leefbaarheid inwoners in onze regio.leefbaarheid inwoners in onze regio.leefbaarheid inwoners in onze regio.leefbaarheid inwoners in onze regio.
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• Deelstaat NordRheinDeelstaat NordRheinDeelstaat NordRheinDeelstaat NordRhein%%%%Westfalen telt meer inwoners dan heel Nederland. Westfalen telt meer inwoners dan heel Nederland. Westfalen telt meer inwoners dan heel Nederland. Westfalen telt meer inwoners dan heel Nederland. 

Focus bij productontwikkeling en marketing op de Duitse Focus bij productontwikkeling en marketing op de Duitse Focus bij productontwikkeling en marketing op de Duitse Focus bij productontwikkeling en marketing op de Duitse markt.markt.markt.markt.

• Uitwisseling van ervaringen tijdens “VEUitwisseling van ervaringen tijdens “VEUitwisseling van ervaringen tijdens “VEUitwisseling van ervaringen tijdens “VE%%%%meetings” wordt zeer meetings” wordt zeer meetings” wordt zeer meetings” wordt zeer 

gewaardeerd en draagt bij aan een goede samenwerking tussen gewaardeerd en draagt bij aan een goede samenwerking tussen gewaardeerd en draagt bij aan een goede samenwerking tussen gewaardeerd en draagt bij aan een goede samenwerking tussen 

ondernemers in de ondernemers in de ondernemers in de ondernemers in de VEVEVEVE%%%%sector.sector.sector.sector.

• Glasvezel in het buitengebied is essentieel voor de Glasvezel in het buitengebied is essentieel voor de Glasvezel in het buitengebied is essentieel voor de Glasvezel in het buitengebied is essentieel voor de VEVEVEVE%%%%sector.sector.sector.sector.

Uitkomst keukentafelgesprekkenUitkomst keukentafelgesprekkenUitkomst keukentafelgesprekkenUitkomst keukentafelgesprekken

• Glasvezel in het buitengebied is essentieel voor de Glasvezel in het buitengebied is essentieel voor de Glasvezel in het buitengebied is essentieel voor de Glasvezel in het buitengebied is essentieel voor de VEVEVEVE%%%%sector.sector.sector.sector.

• Meer initiatief vanuit de samenleving vraagt om een herbezinning op hoe Meer initiatief vanuit de samenleving vraagt om een herbezinning op hoe Meer initiatief vanuit de samenleving vraagt om een herbezinning op hoe Meer initiatief vanuit de samenleving vraagt om een herbezinning op hoe 

we het van onderop organiseren. we het van onderop organiseren. we het van onderop organiseren. we het van onderop organiseren. 
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Toeristische Thema’sToeristische Thema’sToeristische Thema’sToeristische Thema’s

Door genoemde trends met elkaar te verbinden ontstaan de volgende toeristische Door genoemde trends met elkaar te verbinden ontstaan de volgende toeristische Door genoemde trends met elkaar te verbinden ontstaan de volgende toeristische Door genoemde trends met elkaar te verbinden ontstaan de volgende toeristische 
aandachtsgebieden.aandachtsgebieden.aandachtsgebieden.aandachtsgebieden.

Fietsen en wandelenFietsen en wandelenFietsen en wandelenFietsen en wandelen VerblijvenVerblijvenVerblijvenVerblijven CulinairCulinairCulinairCulinair

EvenementenEvenementenEvenementenEvenementen GrensstreekGrensstreekGrensstreekGrensstreek Kunst & Cultuur(historie)Kunst & Cultuur(historie)Kunst & Cultuur(historie)Kunst & Cultuur(historie)
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Infrastructuur (Fietsen)Infrastructuur (Fietsen)Infrastructuur (Fietsen)Infrastructuur (Fietsen)

Fietspaden kunnen we bezien op het niveau van regionale doorgaande Fietspaden kunnen we bezien op het niveau van regionale doorgaande Fietspaden kunnen we bezien op het niveau van regionale doorgaande Fietspaden kunnen we bezien op het niveau van regionale doorgaande 

verbindingen (Doesburgverbindingen (Doesburgverbindingen (Doesburgverbindingen (Doesburg%%%%Bocholt, en BovenBocholt, en BovenBocholt, en BovenBocholt, en Boven%%%%Slinge), bovenlokale fietspaden Slinge), bovenlokale fietspaden Slinge), bovenlokale fietspaden Slinge), bovenlokale fietspaden 

(Ziegenbeek) en paden met een lokaal karakter (kerkepaden). Het merendeel (Ziegenbeek) en paden met een lokaal karakter (kerkepaden). Het merendeel (Ziegenbeek) en paden met een lokaal karakter (kerkepaden). Het merendeel (Ziegenbeek) en paden met een lokaal karakter (kerkepaden). Het merendeel 

van deze opgaven zijn grotendeels afgerond. Aankoop van de noodzakelijke van deze opgaven zijn grotendeels afgerond. Aankoop van de noodzakelijke van deze opgaven zijn grotendeels afgerond. Aankoop van de noodzakelijke van deze opgaven zijn grotendeels afgerond. Aankoop van de noodzakelijke 

tractractractracégronden is een tijdrovende klus gebleken. Door het RAL is het regionaal gronden is een tijdrovende klus gebleken. Door het RAL is het regionaal gronden is een tijdrovende klus gebleken. Door het RAL is het regionaal gronden is een tijdrovende klus gebleken. Door het RAL is het regionaal 

fietsknooppuntensysteem ingevoerd waardoor de routering is verbeterd. Met fietsknooppuntensysteem ingevoerd waardoor de routering is verbeterd. Met fietsknooppuntensysteem ingevoerd waardoor de routering is verbeterd. Met fietsknooppuntensysteem ingevoerd waardoor de routering is verbeterd. Met 

het opheffen van het RAL hebben de betreffende gemeenten op basis van een het opheffen van het RAL hebben de betreffende gemeenten op basis van een het opheffen van het RAL hebben de betreffende gemeenten op basis van een het opheffen van het RAL hebben de betreffende gemeenten op basis van een 

afkoopsom, het beheer en onderhoud van RALafkoopsom, het beheer en onderhoud van RALafkoopsom, het beheer en onderhoud van RALafkoopsom, het beheer en onderhoud van RAL%%%%paden overgenomen.paden overgenomen.paden overgenomen.paden overgenomen.afkoopsom, het beheer en onderhoud van RALafkoopsom, het beheer en onderhoud van RALafkoopsom, het beheer en onderhoud van RALafkoopsom, het beheer en onderhoud van RAL%%%%paden overgenomen.paden overgenomen.paden overgenomen.paden overgenomen.

Wat is er nodig:Wat is er nodig:Wat is er nodig:Wat is er nodig:

• DDDDe laatste schakels e laatste schakels e laatste schakels e laatste schakels AkkermansweideAkkermansweideAkkermansweideAkkermansweide%%%%CentrumTerborg en Markt SilvoldeCentrumTerborg en Markt SilvoldeCentrumTerborg en Markt SilvoldeCentrumTerborg en Markt Silvolde%%%%

Over de IJssel invullen en bovendien de bewegwijzering op orde Over de IJssel invullen en bovendien de bewegwijzering op orde Over de IJssel invullen en bovendien de bewegwijzering op orde Over de IJssel invullen en bovendien de bewegwijzering op orde brengen.brengen.brengen.brengen.

• DDDDe e e e tractractractracédelen Kromkampdelen Kromkampdelen Kromkampdelen Kromkamp%%%%Terborgseweg, TerborgsewegTerborgseweg, TerborgsewegTerborgseweg, TerborgsewegTerborgseweg, Terborgseweg%%%%AAAAAAAA%%%%Strang en Strang en Strang en Strang en AAAAAAAA%%%%

StrangStrangStrangStrang%%%%Bosweg in de fietsverbinding Ziegenbeek/Keizersbeek realiseren.Bosweg in de fietsverbinding Ziegenbeek/Keizersbeek realiseren.Bosweg in de fietsverbinding Ziegenbeek/Keizersbeek realiseren.Bosweg in de fietsverbinding Ziegenbeek/Keizersbeek realiseren.

• Het ontwikkelen van een ATBHet ontwikkelen van een ATBHet ontwikkelen van een ATBHet ontwikkelen van een ATB%%%%route in ‘t Zwarte Veenroute in ‘t Zwarte Veenroute in ‘t Zwarte Veenroute in ‘t Zwarte Veen%%%%Aaltense Aaltense Aaltense Aaltense Goor.Goor.Goor.Goor.

• Overige fietspadinitiatieven op basis van lokaal initiatief oppakken.Overige fietspadinitiatieven op basis van lokaal initiatief oppakken.Overige fietspadinitiatieven op basis van lokaal initiatief oppakken.Overige fietspadinitiatieven op basis van lokaal initiatief oppakken.
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Infrastructuur (Wandelen)Infrastructuur (Wandelen)Infrastructuur (Wandelen)Infrastructuur (Wandelen)

De afgelopen jaren zijn er met name in Sinderen en omgeving diverse De afgelopen jaren zijn er met name in Sinderen en omgeving diverse De afgelopen jaren zijn er met name in Sinderen en omgeving diverse De afgelopen jaren zijn er met name in Sinderen en omgeving diverse 

Kerkepaden Kerkepaden Kerkepaden Kerkepaden aangelegd. Daarnaast zijn er op en om Engbergen diverse aangelegd. Daarnaast zijn er op en om Engbergen diverse aangelegd. Daarnaast zijn er op en om Engbergen diverse aangelegd. Daarnaast zijn er op en om Engbergen diverse 

wandelpaden aangelegd waar veel gebruik van wandelpaden aangelegd waar veel gebruik van wandelpaden aangelegd waar veel gebruik van wandelpaden aangelegd waar veel gebruik van wordt gemaakt. De meest wordt gemaakt. De meest wordt gemaakt. De meest wordt gemaakt. De meest 

recente uitbreiding betreft de aanleg van paden tussen Engbergen en Van recente uitbreiding betreft de aanleg van paden tussen Engbergen en Van recente uitbreiding betreft de aanleg van paden tussen Engbergen en Van recente uitbreiding betreft de aanleg van paden tussen Engbergen en Van 

Hal/’t Lohr te Voorst. Momenteel worden bestaande wandelpaden bebord en Hal/’t Lohr te Voorst. Momenteel worden bestaande wandelpaden bebord en Hal/’t Lohr te Voorst. Momenteel worden bestaande wandelpaden bebord en Hal/’t Lohr te Voorst. Momenteel worden bestaande wandelpaden bebord en 

opgenomen in een Achterhoeks wandelnetwerk.opgenomen in een Achterhoeks wandelnetwerk.opgenomen in een Achterhoeks wandelnetwerk.opgenomen in een Achterhoeks wandelnetwerk.

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

• Lokaal Lokaal Lokaal Lokaal ommetje ommetje ommetje ommetje TerborgTerborgTerborgTerborg%%%%Etten.Etten.Etten.Etten.

• Lokaal Lokaal Lokaal Lokaal ommetje ommetje ommetje ommetje Kroezenhoek.Kroezenhoek.Kroezenhoek.Kroezenhoek.

• Realisatie van wandelpaden in het gebied Aaltense Realisatie van wandelpaden in het gebied Aaltense Realisatie van wandelpaden in het gebied Aaltense Realisatie van wandelpaden in het gebied Aaltense GoorGoorGoorGoor%%%%Zwarteveen.Zwarteveen.Zwarteveen.Zwarteveen.

• Verbinding tussen ‘t LandfortVerbinding tussen ‘t LandfortVerbinding tussen ‘t LandfortVerbinding tussen ‘t Landfort%%%%HardenbergHardenbergHardenbergHardenberg%%%%Engbergen Engbergen Engbergen Engbergen realiseren.realiseren.realiseren.realiseren.

• Toekomstige Toekomstige Toekomstige Toekomstige wensen op basis van lokale initiatieven wensen op basis van lokale initiatieven wensen op basis van lokale initiatieven wensen op basis van lokale initiatieven realiseren.realiseren.realiseren.realiseren.
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Infrastructuur (Recreatievaart)Infrastructuur (Recreatievaart)Infrastructuur (Recreatievaart)Infrastructuur (Recreatievaart)
Als onderdeel van de realisatie van het convenant EVZ OudeAls onderdeel van de realisatie van het convenant EVZ OudeAls onderdeel van de realisatie van het convenant EVZ OudeAls onderdeel van de realisatie van het convenant EVZ Oude%%%%IJssel, zijn op IJssel, zijn op IJssel, zijn op IJssel, zijn op 

diverse plekken langs de Oudediverse plekken langs de Oudediverse plekken langs de Oudediverse plekken langs de Oude%%%%Ijssel en AAIjssel en AAIjssel en AAIjssel en AA%%%%Strang Strang Strang Strang kanokanokanokano%%%%stoepen stoepen stoepen stoepen 

aangebracht, is sluis aangebracht, is sluis aangebracht, is sluis aangebracht, is sluis De Pol De Pol De Pol De Pol gerenoveerd gerenoveerd gerenoveerd gerenoveerd en is en is en is en is de brug in Terborg nu de brug in Terborg nu de brug in Terborg nu de brug in Terborg nu 

evenals tussenliggende bruggen vanuit Doesburg op afstand evenals tussenliggende bruggen vanuit Doesburg op afstand evenals tussenliggende bruggen vanuit Doesburg op afstand evenals tussenliggende bruggen vanuit Doesburg op afstand bedienbaar. bedienbaar. bedienbaar. bedienbaar. 

Bovendien zijn op diverse plekken langs Bovendien zijn op diverse plekken langs Bovendien zijn op diverse plekken langs Bovendien zijn op diverse plekken langs de Oudede Oudede Oudede Oude%%%%IJssel IJssel IJssel IJssel aanlegsteigers aanlegsteigers aanlegsteigers aanlegsteigers 

voor boten voor boten voor boten voor boten gerealiseerd. Stichting gerealiseerd. Stichting gerealiseerd. Stichting gerealiseerd. Stichting IJsselvaart IJsselvaart IJsselvaart IJsselvaart organiseert goed bezochte organiseert goed bezochte organiseert goed bezochte organiseert goed bezochte 

rondvaartenrondvaartenrondvaartenrondvaarten....

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

• Samen met het Waterschap de transferpunten zoals opgenomen in de Samen met het Waterschap de transferpunten zoals opgenomen in de Samen met het Waterschap de transferpunten zoals opgenomen in de Samen met het Waterschap de transferpunten zoals opgenomen in de 

Nota Recreatievaart nader uitwerken en Nota Recreatievaart nader uitwerken en Nota Recreatievaart nader uitwerken en Nota Recreatievaart nader uitwerken en vaststellen.vaststellen.vaststellen.vaststellen.

• Zo veel mogelijk ruimte bieden aan particulier initiatief (oa Jachtservice Zo veel mogelijk ruimte bieden aan particulier initiatief (oa Jachtservice Zo veel mogelijk ruimte bieden aan particulier initiatief (oa Jachtservice Zo veel mogelijk ruimte bieden aan particulier initiatief (oa Jachtservice 

OostOostOostOost%%%%NederlandNederlandNederlandNederland).).).).

• Noodzaak tot uitbreiding van aanlegvoorzieningen en ligplaatsen in kaart Noodzaak tot uitbreiding van aanlegvoorzieningen en ligplaatsen in kaart Noodzaak tot uitbreiding van aanlegvoorzieningen en ligplaatsen in kaart Noodzaak tot uitbreiding van aanlegvoorzieningen en ligplaatsen in kaart 

brengen en brengen en brengen en brengen en uitvoeren.uitvoeren.uitvoeren.uitvoeren.

• Watergerelateerde initiatieven van Doesburg t/m Bocholt zoveel mogelijk Watergerelateerde initiatieven van Doesburg t/m Bocholt zoveel mogelijk Watergerelateerde initiatieven van Doesburg t/m Bocholt zoveel mogelijk Watergerelateerde initiatieven van Doesburg t/m Bocholt zoveel mogelijk 

in een totaalconcept met elkaar verbinden en vermarkten.in een totaalconcept met elkaar verbinden en vermarkten.in een totaalconcept met elkaar verbinden en vermarkten.in een totaalconcept met elkaar verbinden en vermarkten.
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Infrastructuur (Paardrijden)Infrastructuur (Paardrijden)Infrastructuur (Paardrijden)Infrastructuur (Paardrijden)

Wat is er uitgevoerd:Wat is er uitgevoerd:Wat is er uitgevoerd:Wat is er uitgevoerd:

• Een Euregionale Een Euregionale Een Euregionale Een Euregionale ruiterroute.ruiterroute.ruiterroute.ruiterroute.

• Achterhoek te paard.Achterhoek te paard.Achterhoek te paard.Achterhoek te paard.

• Medewerking verleend aan ontwikkeling paardensportcentrum Medewerking verleend aan ontwikkeling paardensportcentrum Medewerking verleend aan ontwikkeling paardensportcentrum Medewerking verleend aan ontwikkeling paardensportcentrum Diekshuus.Diekshuus.Diekshuus.Diekshuus.

• Ruiterpaden in het gebied Engbergen zijn aangelegd.Ruiterpaden in het gebied Engbergen zijn aangelegd.Ruiterpaden in het gebied Engbergen zijn aangelegd.Ruiterpaden in het gebied Engbergen zijn aangelegd.

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

• Afronden ruiterpaden nabij Afronden ruiterpaden nabij Afronden ruiterpaden nabij Afronden ruiterpaden nabij Engbergen.Engbergen.Engbergen.Engbergen.

• Ontwikkelen van een ruiterroute Aaltense GoorOntwikkelen van een ruiterroute Aaltense GoorOntwikkelen van een ruiterroute Aaltense GoorOntwikkelen van een ruiterroute Aaltense Goor%%%%Zwarte Zwarte Zwarte Zwarte Veen.Veen.Veen.Veen.

• Onderzoek naar herstel van ruiterroute nabij Onderzoek naar herstel van ruiterroute nabij Onderzoek naar herstel van ruiterroute nabij Onderzoek naar herstel van ruiterroute nabij Idinkbos.Idinkbos.Idinkbos.Idinkbos.

• Met provincie en regio werken aan een regionaal ruiterrouteMet provincie en regio werken aan een regionaal ruiterrouteMet provincie en regio werken aan een regionaal ruiterrouteMet provincie en regio werken aan een regionaal ruiterroute%%%%

knooppuntensysteem;knooppuntensysteem;knooppuntensysteem;knooppuntensysteem;
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VerblijfsaccomodatiesVerblijfsaccomodatiesVerblijfsaccomodatiesVerblijfsaccomodaties

Hotel de Ploeg VarsseveldHotel de Ploeg VarsseveldHotel de Ploeg VarsseveldHotel de Ploeg Varsseveld B&B den Elbert HeelwegB&B den Elbert HeelwegB&B den Elbert HeelwegB&B den Elbert Heelweg

Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: 

Medewerking blijven verlenen Medewerking blijven verlenen Medewerking blijven verlenen Medewerking blijven verlenen aan aan aan aan 

onderscheidende onderscheidende onderscheidende onderscheidende particuliere particuliere particuliere particuliere 

overnachtingsinitiatieven. overnachtingsinitiatieven. overnachtingsinitiatieven. overnachtingsinitiatieven. 

Boerderijcamping Speelhoeve Boerderijcamping Speelhoeve Boerderijcamping Speelhoeve Boerderijcamping Speelhoeve 

SinderenSinderenSinderenSinderen Groepsaccomodatie ‘t Lohr VoorstGroepsaccomodatie ‘t Lohr VoorstGroepsaccomodatie ‘t Lohr VoorstGroepsaccomodatie ‘t Lohr Voorst
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Particuliere Thee/beleeftuininitiatievenParticuliere Thee/beleeftuininitiatievenParticuliere Thee/beleeftuininitiatievenParticuliere Thee/beleeftuininitiatieven

Vita Verde MegchelenVita Verde MegchelenVita Verde MegchelenVita Verde Megchelen Megchels Megchels Megchels Megchels goedgoedgoedgoed

Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: 

Medewerking blijven verlenen aan toekomstige theetuininitiatieven. Medewerking blijven verlenen aan toekomstige theetuininitiatieven. Medewerking blijven verlenen aan toekomstige theetuininitiatieven. Medewerking blijven verlenen aan toekomstige theetuininitiatieven. 

‘t Meihuus te Breedenbroek‘t Meihuus te Breedenbroek‘t Meihuus te Breedenbroek‘t Meihuus te Breedenbroek Natuurlijk Buiten te SinderenNatuurlijk Buiten te SinderenNatuurlijk Buiten te SinderenNatuurlijk Buiten te Sinderen
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GrootGrootGrootGroot%%%%Nibbelink begon ooit als theetuinNibbelink begon ooit als theetuinNibbelink begon ooit als theetuinNibbelink begon ooit als theetuin
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DagrecreatiefDagrecreatiefDagrecreatiefDagrecreatief aanbodaanbodaanbodaanbod

Familiegolf ‘t Lohr VoorstFamiliegolf ‘t Lohr VoorstFamiliegolf ‘t Lohr VoorstFamiliegolf ‘t Lohr Voorst Visdorado De Kool HeelwegVisdorado De Kool HeelwegVisdorado De Kool HeelwegVisdorado De Kool Heelweg

Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: 

Medewerking blijven verlenen aan Medewerking blijven verlenen aan Medewerking blijven verlenen aan Medewerking blijven verlenen aan 

toekomstige particuliere initiatieven.toekomstige particuliere initiatieven.toekomstige particuliere initiatieven.toekomstige particuliere initiatieven.

De Isselganger Ulft/TerborgDe Isselganger Ulft/TerborgDe Isselganger Ulft/TerborgDe Isselganger Ulft/Terborg Techniekcentrum ICER UlftTechniekcentrum ICER UlftTechniekcentrum ICER UlftTechniekcentrum ICER Ulft 27
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Gastronomie en mooie streekproducten Gastronomie en mooie streekproducten Gastronomie en mooie streekproducten Gastronomie en mooie streekproducten 
Lekker en gezond eten & drinken ontmoeten elkaarLekker en gezond eten & drinken ontmoeten elkaarLekker en gezond eten & drinken ontmoeten elkaarLekker en gezond eten & drinken ontmoeten elkaar

• Achterhoek Achterhoek Achterhoek Achterhoek kandidaat “Regio van de Smaak 2016”.kandidaat “Regio van de Smaak 2016”.kandidaat “Regio van de Smaak 2016”.kandidaat “Regio van de Smaak 2016”.

• Met Smaakcentrum Nelles en vele producenten van mooie producten Met Smaakcentrum Nelles en vele producenten van mooie producten Met Smaakcentrum Nelles en vele producenten van mooie producten Met Smaakcentrum Nelles en vele producenten van mooie producten 

beschikken we over een prachtig aanbod.beschikken we over een prachtig aanbod.beschikken we over een prachtig aanbod.beschikken we over een prachtig aanbod.

• Past Past Past Past bij ambitie OIJ om Cittaslowgemeente te worden.bij ambitie OIJ om Cittaslowgemeente te worden.bij ambitie OIJ om Cittaslowgemeente te worden.bij ambitie OIJ om Cittaslowgemeente te worden.

Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: 

VEVEVEVE%%%%initiatieven rond duurzaam voedsel als onderdeel van Cittaslowinitiatieven rond duurzaam voedsel als onderdeel van Cittaslowinitiatieven rond duurzaam voedsel als onderdeel van Cittaslowinitiatieven rond duurzaam voedsel als onderdeel van Cittaslow%%%%programma programma programma programma 

aktief stimuleren.aktief stimuleren.aktief stimuleren.aktief stimuleren.

29



30



VE & het sociaal domeinVE & het sociaal domeinVE & het sociaal domeinVE & het sociaal domein

Binnen de VEBinnen de VEBinnen de VEBinnen de VE%%%%sector liggen er voor mensen met een afstand tot de sector liggen er voor mensen met een afstand tot de sector liggen er voor mensen met een afstand tot de sector liggen er voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt goede mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het arbeidsmarkt goede mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het arbeidsmarkt goede mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het arbeidsmarkt goede mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het 

arbeidsproces. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het verrichten van arbeidsproces. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het verrichten van arbeidsproces. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het verrichten van arbeidsproces. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het verrichten van 

onderhoud en beheerstaken bij VEonderhoud en beheerstaken bij VEonderhoud en beheerstaken bij VEonderhoud en beheerstaken bij VE%%%%ondernemers of zoals in dit geval het ondernemers of zoals in dit geval het ondernemers of zoals in dit geval het ondernemers of zoals in dit geval het 

ondersteunen van de catering in het Borchhuus.ondersteunen van de catering in het Borchhuus.ondersteunen van de catering in het Borchhuus.ondersteunen van de catering in het Borchhuus.

Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: 

Het potentieel binnen de VEHet potentieel binnen de VEHet potentieel binnen de VEHet potentieel binnen de VE%%%%sector benutten voor de realisatie van onze sector benutten voor de realisatie van onze sector benutten voor de realisatie van onze sector benutten voor de realisatie van onze 

doelstellingen (arbeidsmarktparticipatie) binnen het Sociaal Domeindoelstellingen (arbeidsmarktparticipatie) binnen het Sociaal Domeindoelstellingen (arbeidsmarktparticipatie) binnen het Sociaal Domeindoelstellingen (arbeidsmarktparticipatie) binnen het Sociaal Domein
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CultuurhistorieCultuurhistorieCultuurhistorieCultuurhistorie

Belangrijke cultuurhistorische waarden in de gemeente OIJ zijn:Belangrijke cultuurhistorische waarden in de gemeente OIJ zijn:Belangrijke cultuurhistorische waarden in de gemeente OIJ zijn:Belangrijke cultuurhistorische waarden in de gemeente OIJ zijn:

• Onze Onze Onze Onze ijzerhistorie met als middelpunt daarvan de ijzerhistorie met als middelpunt daarvan de ijzerhistorie met als middelpunt daarvan de ijzerhistorie met als middelpunt daarvan de DRU, (oa ERIHDRU, (oa ERIHDRU, (oa ERIHDRU, (oa ERIH%%%%ankerpunt en ankerpunt en ankerpunt en ankerpunt en 

lidmaatschap Ring Europese IJzersteden).lidmaatschap Ring Europese IJzersteden).lidmaatschap Ring Europese IJzersteden).lidmaatschap Ring Europese IJzersteden).

• Relatie Relatie Relatie Relatie MegchelenMegchelenMegchelenMegchelen%%%%Rees opgenomen in de Rees opgenomen in de Rees opgenomen in de Rees opgenomen in de Liberationroute.Liberationroute.Liberationroute.Liberationroute.

• Rijke Rijke Rijke Rijke (maar beperkt zichtbare) stadshistorie van (maar beperkt zichtbare) stadshistorie van (maar beperkt zichtbare) stadshistorie van (maar beperkt zichtbare) stadshistorie van Terborg.Terborg.Terborg.Terborg.

• Grote Grote Grote Grote geologische verscheidenheid binnen onze geologische verscheidenheid binnen onze geologische verscheidenheid binnen onze geologische verscheidenheid binnen onze gemeente.gemeente.gemeente.gemeente.

• Diverse Diverse Diverse Diverse waardevolle plekken (bijv. kasteel Sinderen).waardevolle plekken (bijv. kasteel Sinderen).waardevolle plekken (bijv. kasteel Sinderen).waardevolle plekken (bijv. kasteel Sinderen).Diverse Diverse Diverse Diverse waardevolle plekken (bijv. kasteel Sinderen).waardevolle plekken (bijv. kasteel Sinderen).waardevolle plekken (bijv. kasteel Sinderen).waardevolle plekken (bijv. kasteel Sinderen).

Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: 

• DDDDe e e e cultuurhistorische waarden beter zichtbaar cultuurhistorische waarden beter zichtbaar cultuurhistorische waarden beter zichtbaar cultuurhistorische waarden beter zichtbaar maken en hieromheen maken en hieromheen maken en hieromheen maken en hieromheen nieuwe nieuwe nieuwe nieuwe 

aansprekende aansprekende aansprekende aansprekende VEVEVEVE%%%%concepten maken.concepten maken.concepten maken.concepten maken.

• Blijf Blijf Blijf Blijf inzetten op het thema “ijzer” als hoofdthemainzetten op het thema “ijzer” als hoofdthemainzetten op het thema “ijzer” als hoofdthemainzetten op het thema “ijzer” als hoofdthema....

• Activiteiten rondom smeden en metaalbewerking bij een groter publiek onder Activiteiten rondom smeden en metaalbewerking bij een groter publiek onder Activiteiten rondom smeden en metaalbewerking bij een groter publiek onder Activiteiten rondom smeden en metaalbewerking bij een groter publiek onder 

de aandacht brengen. Daarnaast grotere bijdrage van Ring van Europese de aandacht brengen. Daarnaast grotere bijdrage van Ring van Europese de aandacht brengen. Daarnaast grotere bijdrage van Ring van Europese de aandacht brengen. Daarnaast grotere bijdrage van Ring van Europese 

IJzersteden voor het bedrijfsleven in de regio.IJzersteden voor het bedrijfsleven in de regio.IJzersteden voor het bedrijfsleven in de regio.IJzersteden voor het bedrijfsleven in de regio.
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Kunst & CultuurKunst & CultuurKunst & CultuurKunst & Cultuur

Binnen de gemeente Oude Ijsselstreek beschikken we over een rijk kunst, Binnen de gemeente Oude Ijsselstreek beschikken we over een rijk kunst, Binnen de gemeente Oude Ijsselstreek beschikken we over een rijk kunst, Binnen de gemeente Oude Ijsselstreek beschikken we over een rijk kunst, 

cultuur en cultuurhistorisch aanbod. Het DRUcultuur en cultuurhistorisch aanbod. Het DRUcultuur en cultuurhistorisch aanbod. Het DRUcultuur en cultuurhistorisch aanbod. Het DRU%%%%complex , maar ook Silvolde complex , maar ook Silvolde complex , maar ook Silvolde complex , maar ook Silvolde 

Kunst&Cultuurdorp zijn plekken waar dit gebundelde aanbod samenkomtKunst&Cultuurdorp zijn plekken waar dit gebundelde aanbod samenkomtKunst&Cultuurdorp zijn plekken waar dit gebundelde aanbod samenkomtKunst&Cultuurdorp zijn plekken waar dit gebundelde aanbod samenkomt....

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

• Samenwerking tussen cultuurpartijen (profesioneel en amateurkunst en Samenwerking tussen cultuurpartijen (profesioneel en amateurkunst en Samenwerking tussen cultuurpartijen (profesioneel en amateurkunst en Samenwerking tussen cultuurpartijen (profesioneel en amateurkunst en 

bedrijfsleven) versterken om hiermee de zichtbaarheid en aantrekkingskracht bedrijfsleven) versterken om hiermee de zichtbaarheid en aantrekkingskracht bedrijfsleven) versterken om hiermee de zichtbaarheid en aantrekkingskracht bedrijfsleven) versterken om hiermee de zichtbaarheid en aantrekkingskracht 

te vergroten en de economische basis te versterken.te vergroten en de economische basis te versterken.te vergroten en de economische basis te versterken.te vergroten en de economische basis te versterken.

• Heroverweging van het gemeentelijk subsidiebeleid (subsidie is een middel Heroverweging van het gemeentelijk subsidiebeleid (subsidie is een middel Heroverweging van het gemeentelijk subsidiebeleid (subsidie is een middel Heroverweging van het gemeentelijk subsidiebeleid (subsidie is een middel 

en geen doel).en geen doel).en geen doel).en geen doel).
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In de gemeente OudeIn de gemeente OudeIn de gemeente OudeIn de gemeente Oude%%%%IJsselstreek kennen we een breed scala aan IJsselstreek kennen we een breed scala aan IJsselstreek kennen we een breed scala aan IJsselstreek kennen we een breed scala aan 

evenementen met vaak een lange traditie. Evenementen dragen bij aan de evenementen met vaak een lange traditie. Evenementen dragen bij aan de evenementen met vaak een lange traditie. Evenementen dragen bij aan de evenementen met vaak een lange traditie. Evenementen dragen bij aan de 

leefbaarheid (reuring) voor onze inwoners en bezoeker aan onze gemeente leefbaarheid (reuring) voor onze inwoners en bezoeker aan onze gemeente leefbaarheid (reuring) voor onze inwoners en bezoeker aan onze gemeente leefbaarheid (reuring) voor onze inwoners en bezoeker aan onze gemeente 

en is bovendien een middel om het imago van de gemeente te versterken. en is bovendien een middel om het imago van de gemeente te versterken. en is bovendien een middel om het imago van de gemeente te versterken. en is bovendien een middel om het imago van de gemeente te versterken. 

De exploitatie van veel evenementen staat onder druk. De vraag doet zich De exploitatie van veel evenementen staat onder druk. De vraag doet zich De exploitatie van veel evenementen staat onder druk. De vraag doet zich De exploitatie van veel evenementen staat onder druk. De vraag doet zich 

voor in welke mate en welk soort evenementen onze gemeente een voor in welke mate en welk soort evenementen onze gemeente een voor in welke mate en welk soort evenementen onze gemeente een voor in welke mate en welk soort evenementen onze gemeente een 

toekomstige bijdrage beschikbaar stelt.  toekomstige bijdrage beschikbaar stelt.  toekomstige bijdrage beschikbaar stelt.  toekomstige bijdrage beschikbaar stelt.  

EvenementenEvenementenEvenementenEvenementen

toekomstige bijdrage beschikbaar stelt.  toekomstige bijdrage beschikbaar stelt.  toekomstige bijdrage beschikbaar stelt.  toekomstige bijdrage beschikbaar stelt.  

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

• Zichtbaarheid van evenementen vergroten door deze actief uit te dragen Zichtbaarheid van evenementen vergroten door deze actief uit te dragen Zichtbaarheid van evenementen vergroten door deze actief uit te dragen Zichtbaarheid van evenementen vergroten door deze actief uit te dragen 

(Regionale evenementenkalender) en deze in de tijd gezien beter op (Regionale evenementenkalender) en deze in de tijd gezien beter op (Regionale evenementenkalender) en deze in de tijd gezien beter op (Regionale evenementenkalender) en deze in de tijd gezien beter op 

elkaar afstemmen.elkaar afstemmen.elkaar afstemmen.elkaar afstemmen.

• HeroriHeroriHeroriHeroriëntatie of we (facilitair/ondersteunend) inzetten op voorzetting van ntatie of we (facilitair/ondersteunend) inzetten op voorzetting van ntatie of we (facilitair/ondersteunend) inzetten op voorzetting van ntatie of we (facilitair/ondersteunend) inzetten op voorzetting van 

het huidige aanbod en/of dat we nieuwe impulsen willen geven.het huidige aanbod en/of dat we nieuwe impulsen willen geven.het huidige aanbod en/of dat we nieuwe impulsen willen geven.het huidige aanbod en/of dat we nieuwe impulsen willen geven.
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Promotie & marketing van het VEPromotie & marketing van het VEPromotie & marketing van het VEPromotie & marketing van het VE%%%%aanbodaanbodaanbodaanbod

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

• Door StAT & VVVDoor StAT & VVVDoor StAT & VVVDoor StAT & VVV%%%%OIJ ingezet marketingoffensief OIJ ingezet marketingoffensief OIJ ingezet marketingoffensief OIJ ingezet marketingoffensief voortzetten;voortzetten;voortzetten;voortzetten;

• Meer Meer Meer Meer herkenbaarheid van ons VEherkenbaarheid van ons VEherkenbaarheid van ons VEherkenbaarheid van ons VE%%%%aanbod in Regio;aanbod in Regio;aanbod in Regio;aanbod in Regio;

• Onlangs vernieuwde VVVOnlangs vernieuwde VVVOnlangs vernieuwde VVVOnlangs vernieuwde VVV%%%%site vullen met aansprekende foto’s en actuele site vullen met aansprekende foto’s en actuele site vullen met aansprekende foto’s en actuele site vullen met aansprekende foto’s en actuele 

evenementenagenda.evenementenagenda.evenementenagenda.evenementenagenda.

• Met VVVMet VVVMet VVVMet VVV%%%%OIJ werken OIJ werken OIJ werken OIJ werken aan een functionele en exploitabele opzet.aan een functionele en exploitabele opzet.aan een functionele en exploitabele opzet.aan een functionele en exploitabele opzet. 39
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De afgelopen 10 jaar is door particulieren, maatschappelijke organisaties en door De afgelopen 10 jaar is door particulieren, maatschappelijke organisaties en door De afgelopen 10 jaar is door particulieren, maatschappelijke organisaties en door De afgelopen 10 jaar is door particulieren, maatschappelijke organisaties en door 

overheden fors geoverheden fors geoverheden fors geoverheden fors geïnvesteerd in de verbetering en uitbreiding van het VEnvesteerd in de verbetering en uitbreiding van het VEnvesteerd in de verbetering en uitbreiding van het VEnvesteerd in de verbetering en uitbreiding van het VE%%%%aanbod. aanbod. aanbod. aanbod. 

Zowel de Regio Achterhoek als de gemeente Oude IJsselstreek hebben hiermee Zowel de Regio Achterhoek als de gemeente Oude IJsselstreek hebben hiermee Zowel de Regio Achterhoek als de gemeente Oude IJsselstreek hebben hiermee Zowel de Regio Achterhoek als de gemeente Oude IJsselstreek hebben hiermee 

een inhaalslag gemaakt. Echter, meer van het zelfde leidt niet tot de gewenste een inhaalslag gemaakt. Echter, meer van het zelfde leidt niet tot de gewenste een inhaalslag gemaakt. Echter, meer van het zelfde leidt niet tot de gewenste een inhaalslag gemaakt. Echter, meer van het zelfde leidt niet tot de gewenste 

verdere (werkgelegenheids)groei van de VEverdere (werkgelegenheids)groei van de VEverdere (werkgelegenheids)groei van de VEverdere (werkgelegenheids)groei van de VE%%%%sector.sector.sector.sector.

ProductontwikkelingProductontwikkelingProductontwikkelingProductontwikkeling

verdere (werkgelegenheids)groei van de VEverdere (werkgelegenheids)groei van de VEverdere (werkgelegenheids)groei van de VEverdere (werkgelegenheids)groei van de VE%%%%sector.sector.sector.sector.

Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: 

Inzetten op de ontwikkeling Inzetten op de ontwikkeling Inzetten op de ontwikkeling Inzetten op de ontwikkeling van nieuwe van nieuwe van nieuwe van nieuwe doelgroepgerichte arrangementen op doelgroepgerichte arrangementen op doelgroepgerichte arrangementen op doelgroepgerichte arrangementen op 

basis van crossovers tussen basis van crossovers tussen basis van crossovers tussen basis van crossovers tussen VEVEVEVE%%%%sectoren en aanverwante sectoren. Hierbij sectoren en aanverwante sectoren. Hierbij sectoren en aanverwante sectoren. Hierbij sectoren en aanverwante sectoren. Hierbij 

gebruik maken van nieuwe technologische mogelijkheden gebruik maken van nieuwe technologische mogelijkheden gebruik maken van nieuwe technologische mogelijkheden gebruik maken van nieuwe technologische mogelijkheden 
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Beleidsaanbevelingen VrijetijdseconomieBeleidsaanbevelingen VrijetijdseconomieBeleidsaanbevelingen VrijetijdseconomieBeleidsaanbevelingen Vrijetijdseconomie

De De De De komende jaren inzetten op:komende jaren inzetten op:komende jaren inzetten op:komende jaren inzetten op:

• Afronding Afronding Afronding Afronding van resterende infrastructurele van resterende infrastructurele van resterende infrastructurele van resterende infrastructurele opgaven.opgaven.opgaven.opgaven.

• Voor zowel dagrecreatie als verblijfsrecreatie,volop ruimte Voor zowel dagrecreatie als verblijfsrecreatie,volop ruimte Voor zowel dagrecreatie als verblijfsrecreatie,volop ruimte Voor zowel dagrecreatie als verblijfsrecreatie,volop ruimte bieden bieden bieden bieden aan aan aan aan 

perspectiefrijk particulier perspectiefrijk particulier perspectiefrijk particulier perspectiefrijk particulier initiatief.initiatief.initiatief.initiatief.

• Het samen met ondernemers ontwikkelen van nieuwe Het samen met ondernemers ontwikkelen van nieuwe Het samen met ondernemers ontwikkelen van nieuwe Het samen met ondernemers ontwikkelen van nieuwe doelgroepdoelgroepdoelgroepdoelgroep%%%%gerichte gerichte gerichte gerichte 

arrangementen o.b.v. crossovers arrangementen o.b.v. crossovers arrangementen o.b.v. crossovers arrangementen o.b.v. crossovers tussen (aanverwante) VEtussen (aanverwante) VEtussen (aanverwante) VEtussen (aanverwante) VE%%%%sectoren. sectoren. sectoren. sectoren. 

Nieuwe technologiNieuwe technologiNieuwe technologiNieuwe technologiën bieden hierbij nieuwe kansen.n bieden hierbij nieuwe kansen.n bieden hierbij nieuwe kansen.n bieden hierbij nieuwe kansen.

• Gezien onze grensligging aandacht voor de Duitse Gezien onze grensligging aandacht voor de Duitse Gezien onze grensligging aandacht voor de Duitse Gezien onze grensligging aandacht voor de Duitse markt, maar ook markt, maar ook markt, maar ook markt, maar ook • Gezien onze grensligging aandacht voor de Duitse Gezien onze grensligging aandacht voor de Duitse Gezien onze grensligging aandacht voor de Duitse Gezien onze grensligging aandacht voor de Duitse markt, maar ook markt, maar ook markt, maar ook markt, maar ook 

aansluiting zoeken bij krachtige gebieden buiten onze gemeente.aansluiting zoeken bij krachtige gebieden buiten onze gemeente.aansluiting zoeken bij krachtige gebieden buiten onze gemeente.aansluiting zoeken bij krachtige gebieden buiten onze gemeente.

• De samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en De samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en De samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en De samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 

overheden aanpassen aan de diverse kansen en uitdagingen die zich overheden aanpassen aan de diverse kansen en uitdagingen die zich overheden aanpassen aan de diverse kansen en uitdagingen die zich overheden aanpassen aan de diverse kansen en uitdagingen die zich 

aandienen.aandienen.aandienen.aandienen.

• Inzetten op regiomarketing en daarbinnen via StAT en VVVInzetten op regiomarketing en daarbinnen via StAT en VVVInzetten op regiomarketing en daarbinnen via StAT en VVVInzetten op regiomarketing en daarbinnen via StAT en VVV%%%%OIJ OIJ OIJ OIJ zorgen dat zorgen dat zorgen dat zorgen dat 

ons gemeentelijk VEons gemeentelijk VEons gemeentelijk VEons gemeentelijk VE%%%%aanbod aanbod aanbod aanbod beter en herkenbaarder wordt uitgedragenbeter en herkenbaarder wordt uitgedragenbeter en herkenbaarder wordt uitgedragenbeter en herkenbaarder wordt uitgedragen....
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Wat speelt er, wat hebben we gedaan en wat is nog nodig.Wat speelt er, wat hebben we gedaan en wat is nog nodig.Wat speelt er, wat hebben we gedaan en wat is nog nodig.Wat speelt er, wat hebben we gedaan en wat is nog nodig.

2. Plattelandsontwikkeling2. Plattelandsontwikkeling2. Plattelandsontwikkeling2. Plattelandsontwikkeling
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Trends in het landelijk gebiedTrends in het landelijk gebiedTrends in het landelijk gebiedTrends in het landelijk gebied

• Aantal agrarische bedrijven neemt gestaag af.Aantal agrarische bedrijven neemt gestaag af.Aantal agrarische bedrijven neemt gestaag af.Aantal agrarische bedrijven neemt gestaag af.

• Overblijvende agrariOverblijvende agrariOverblijvende agrariOverblijvende agrariërs groeien in omvang.rs groeien in omvang.rs groeien in omvang.rs groeien in omvang.

• Met vervallen van melkquotum neemt de druk op vrijkomende gronden Met vervallen van melkquotum neemt de druk op vrijkomende gronden Met vervallen van melkquotum neemt de druk op vrijkomende gronden Met vervallen van melkquotum neemt de druk op vrijkomende gronden 

verder toe.verder toe.verder toe.verder toe.

• Opgave is “Grootschalig boeren in kleinschalig landschap”Opgave is “Grootschalig boeren in kleinschalig landschap”Opgave is “Grootschalig boeren in kleinschalig landschap”Opgave is “Grootschalig boeren in kleinschalig landschap”

• Reguliere landbouwsector zet in op kwalitatief goede productie, dierwelzijn Reguliere landbouwsector zet in op kwalitatief goede productie, dierwelzijn Reguliere landbouwsector zet in op kwalitatief goede productie, dierwelzijn Reguliere landbouwsector zet in op kwalitatief goede productie, dierwelzijn 

en meer duurzame productie.en meer duurzame productie.en meer duurzame productie.en meer duurzame productie.

• Daarnaast een toename in de productie van hoogwaardige Daarnaast een toename in de productie van hoogwaardige Daarnaast een toename in de productie van hoogwaardige Daarnaast een toename in de productie van hoogwaardige • Daarnaast een toename in de productie van hoogwaardige Daarnaast een toename in de productie van hoogwaardige Daarnaast een toename in de productie van hoogwaardige Daarnaast een toename in de productie van hoogwaardige 

streekproducten al dan niet o.b.v. verkoop aan huis.streekproducten al dan niet o.b.v. verkoop aan huis.streekproducten al dan niet o.b.v. verkoop aan huis.streekproducten al dan niet o.b.v. verkoop aan huis.

• Door de afname van het aantal agrariDoor de afname van het aantal agrariDoor de afname van het aantal agrariDoor de afname van het aantal agrariërs en het verbreden c.q. rs en het verbreden c.q. rs en het verbreden c.q. rs en het verbreden c.q. 

herontwikkelen van agrarische bedrijven, krijgt het buitengebied steeds herontwikkelen van agrarische bedrijven, krijgt het buitengebied steeds herontwikkelen van agrarische bedrijven, krijgt het buitengebied steeds herontwikkelen van agrarische bedrijven, krijgt het buitengebied steeds 

meer een multifunctioneel karakter.meer een multifunctioneel karakter.meer een multifunctioneel karakter.meer een multifunctioneel karakter.

• Het steeds zwaarder worden van landbouwverkeer vormt in toenemende Het steeds zwaarder worden van landbouwverkeer vormt in toenemende Het steeds zwaarder worden van landbouwverkeer vormt in toenemende Het steeds zwaarder worden van landbouwverkeer vormt in toenemende 

mate een knelpunt mate een knelpunt mate een knelpunt mate een knelpunt op het kleinschalige wegennet. op het kleinschalige wegennet. op het kleinschalige wegennet. op het kleinschalige wegennet. 

47



48



Reguliere landbouw schaalt opReguliere landbouw schaalt opReguliere landbouw schaalt opReguliere landbouw schaalt op

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

• Groei Groei Groei Groei accomoderen door planologische ruimte te accomoderen door planologische ruimte te accomoderen door planologische ruimte te accomoderen door planologische ruimte te bieden.bieden.bieden.bieden.

• Van “neeVan “neeVan “neeVan “nee%%%%tenzij” naar “jatenzij” naar “jatenzij” naar “jatenzij” naar “ja%%%%mits” in Gelderse Omgevingsvisie voor de Achterhoek mits” in Gelderse Omgevingsvisie voor de Achterhoek mits” in Gelderse Omgevingsvisie voor de Achterhoek mits” in Gelderse Omgevingsvisie voor de Achterhoek 

biedt kansen voor groei in combinatie met realisatie van maatschappelijke biedt kansen voor groei in combinatie met realisatie van maatschappelijke biedt kansen voor groei in combinatie met realisatie van maatschappelijke biedt kansen voor groei in combinatie met realisatie van maatschappelijke 

doelen.doelen.doelen.doelen.

• Pilot Pilot Pilot Pilot “Cascobenadering landschap” vertalen naar “Cascobenadering landschap” vertalen naar “Cascobenadering landschap” vertalen naar “Cascobenadering landschap” vertalen naar Bestemmingsplan.Bestemmingsplan.Bestemmingsplan.Bestemmingsplan.

• Kavelruilprocessen Kavelruilprocessen Kavelruilprocessen Kavelruilprocessen blijven blijven blijven blijven ondersteunen.ondersteunen.ondersteunen.ondersteunen.

• Glasvezel Glasvezel Glasvezel Glasvezel in het buitengebied is voor landbouw essentieel.in het buitengebied is voor landbouw essentieel.in het buitengebied is voor landbouw essentieel.in het buitengebied is voor landbouw essentieel.





Een agrarische neventak levert een bijdrage aan het bedrijfsresultaat en Een agrarische neventak levert een bijdrage aan het bedrijfsresultaat en Een agrarische neventak levert een bijdrage aan het bedrijfsresultaat en Een agrarische neventak levert een bijdrage aan het bedrijfsresultaat en 

verkleint de afstand tussen boer en burger.verkleint de afstand tussen boer en burger.verkleint de afstand tussen boer en burger.verkleint de afstand tussen boer en burger.

(Melk komt van de koe en niet van de melkfabriek). (Melk komt van de koe en niet van de melkfabriek). (Melk komt van de koe en niet van de melkfabriek). (Melk komt van de koe en niet van de melkfabriek). 

Aansprekende voorbeelden van reguliere landbouwbedrijven met een neventak Aansprekende voorbeelden van reguliere landbouwbedrijven met een neventak Aansprekende voorbeelden van reguliere landbouwbedrijven met een neventak Aansprekende voorbeelden van reguliere landbouwbedrijven met een neventak 

zijn IJsboerderij ‘t Kemke te Etten, Kampeerboerderij Speelhoeve te Sinderen zijn IJsboerderij ‘t Kemke te Etten, Kampeerboerderij Speelhoeve te Sinderen zijn IJsboerderij ‘t Kemke te Etten, Kampeerboerderij Speelhoeve te Sinderen zijn IJsboerderij ‘t Kemke te Etten, Kampeerboerderij Speelhoeve te Sinderen 

Landbouwsector verbreedtLandbouwsector verbreedtLandbouwsector verbreedtLandbouwsector verbreedt

zijn IJsboerderij ‘t Kemke te Etten, Kampeerboerderij Speelhoeve te Sinderen zijn IJsboerderij ‘t Kemke te Etten, Kampeerboerderij Speelhoeve te Sinderen zijn IJsboerderij ‘t Kemke te Etten, Kampeerboerderij Speelhoeve te Sinderen zijn IJsboerderij ‘t Kemke te Etten, Kampeerboerderij Speelhoeve te Sinderen 

en wijngaard Oerlegoed op de Wals.en wijngaard Oerlegoed op de Wals.en wijngaard Oerlegoed op de Wals.en wijngaard Oerlegoed op de Wals.

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

Volop ruimte bieden aan Volop ruimte bieden aan Volop ruimte bieden aan Volop ruimte bieden aan agrariagrariagrariagrariërs rs rs rs die willen investeren in een neventak die willen investeren in een neventak die willen investeren in een neventak die willen investeren in een neventak 

passend in het buitengebied.passend in het buitengebied.passend in het buitengebied.passend in het buitengebied.
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De afgelopen jaren zijn er aansprekende (VE)initiatieven ontwikkeld op De afgelopen jaren zijn er aansprekende (VE)initiatieven ontwikkeld op De afgelopen jaren zijn er aansprekende (VE)initiatieven ontwikkeld op De afgelopen jaren zijn er aansprekende (VE)initiatieven ontwikkeld op 

voormalige agrarische locaties. Markt voor RvRvoormalige agrarische locaties. Markt voor RvRvoormalige agrarische locaties. Markt voor RvRvoormalige agrarische locaties. Markt voor RvR%%%%woningen is echter woningen is echter woningen is echter woningen is echter 

verzadigd. verzadigd. verzadigd. verzadigd. Op dit moment telt de gemeente Oude IJsselstreek ongeveer Op dit moment telt de gemeente Oude IJsselstreek ongeveer Op dit moment telt de gemeente Oude IJsselstreek ongeveer Op dit moment telt de gemeente Oude IJsselstreek ongeveer 

400 grondgebonden, gemengde en intensieve (niet400 grondgebonden, gemengde en intensieve (niet400 grondgebonden, gemengde en intensieve (niet400 grondgebonden, gemengde en intensieve (niet%%%%grondgebonden) grondgebonden) grondgebonden) grondgebonden) 

agrarische bedrijven. Hoeveel bedrijven er in 2020 nog actief in werking zijn agrarische bedrijven. Hoeveel bedrijven er in 2020 nog actief in werking zijn agrarische bedrijven. Hoeveel bedrijven er in 2020 nog actief in werking zijn agrarische bedrijven. Hoeveel bedrijven er in 2020 nog actief in werking zijn 

is van verschillende factoren afhankelijk. Duidelijk is wel dat er bovenop de is van verschillende factoren afhankelijk. Duidelijk is wel dat er bovenop de is van verschillende factoren afhankelijk. Duidelijk is wel dat er bovenop de is van verschillende factoren afhankelijk. Duidelijk is wel dat er bovenop de 

huidige leegstand, een enorme oppervlakte aan vrijkomende agrarische huidige leegstand, een enorme oppervlakte aan vrijkomende agrarische huidige leegstand, een enorme oppervlakte aan vrijkomende agrarische huidige leegstand, een enorme oppervlakte aan vrijkomende agrarische 

Vrijkomende agrarische bebouwing door Vrijkomende agrarische bebouwing door Vrijkomende agrarische bebouwing door Vrijkomende agrarische bebouwing door 

bedrijfsbebedrijfsbebedrijfsbebedrijfsbeëindigingindigingindigingindiging

huidige leegstand, een enorme oppervlakte aan vrijkomende agrarische huidige leegstand, een enorme oppervlakte aan vrijkomende agrarische huidige leegstand, een enorme oppervlakte aan vrijkomende agrarische huidige leegstand, een enorme oppervlakte aan vrijkomende agrarische 

bebouwing bijkomt.  Dit bebouwing bijkomt.  Dit bebouwing bijkomt.  Dit bebouwing bijkomt.  Dit vraagt om scala aan instrumenten.vraagt om scala aan instrumenten.vraagt om scala aan instrumenten.vraagt om scala aan instrumenten.

Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: 

• RVR in regionaal verband voortzetten o.b.v. maatwerk (moet  passen in RVR in regionaal verband voortzetten o.b.v. maatwerk (moet  passen in RVR in regionaal verband voortzetten o.b.v. maatwerk (moet  passen in RVR in regionaal verband voortzetten o.b.v. maatwerk (moet  passen in 

omgevingomgevingomgevingomgeving).).).).

• Stoppers Stoppers Stoppers Stoppers begeleiden door erfbetredersproject “Boer & Kansbegeleiden door erfbetredersproject “Boer & Kansbegeleiden door erfbetredersproject “Boer & Kansbegeleiden door erfbetredersproject “Boer & Kans”.”.”.”.

• Regionaal Regionaal Regionaal Regionaal sloopfonds gekoppeld aan project “Asbest treinsloopfonds gekoppeld aan project “Asbest treinsloopfonds gekoppeld aan project “Asbest treinsloopfonds gekoppeld aan project “Asbest trein”.”.”.”.

• Regionale Regionale Regionale Regionale lobby voor fiscaal vriendelijke bedrijfsbelobby voor fiscaal vriendelijke bedrijfsbelobby voor fiscaal vriendelijke bedrijfsbelobby voor fiscaal vriendelijke bedrijfsbeëindiging.indiging.indiging.indiging.
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Extensieve/Duurzame landbouwExtensieve/Duurzame landbouwExtensieve/Duurzame landbouwExtensieve/Duurzame landbouw

De economische crisis heeft de consument kritischer en bewuster gemaakt. De economische crisis heeft de consument kritischer en bewuster gemaakt. De economische crisis heeft de consument kritischer en bewuster gemaakt. De economische crisis heeft de consument kritischer en bewuster gemaakt. 

De totale consumentenbestedingen aan voedsel daalden in 2013 met 0,4 De totale consumentenbestedingen aan voedsel daalden in 2013 met 0,4 De totale consumentenbestedingen aan voedsel daalden in 2013 met 0,4 De totale consumentenbestedingen aan voedsel daalden in 2013 met 0,4 

procent (173 miljoen euro). De bestedingen aan duurzaam geproduceerd procent (173 miljoen euro). De bestedingen aan duurzaam geproduceerd procent (173 miljoen euro). De bestedingen aan duurzaam geproduceerd procent (173 miljoen euro). De bestedingen aan duurzaam geproduceerd 

voedsel stegen juist met 10,8 procent tot bijna 2,5 miljard euro. Van alle voedsel stegen juist met 10,8 procent tot bijna 2,5 miljard euro. Van alle voedsel stegen juist met 10,8 procent tot bijna 2,5 miljard euro. Van alle voedsel stegen juist met 10,8 procent tot bijna 2,5 miljard euro. Van alle 

verkochte voeding was in 2013 6,1 procent 'duurzaam'. In 2012 was dat nog verkochte voeding was in 2013 6,1 procent 'duurzaam'. In 2012 was dat nog verkochte voeding was in 2013 6,1 procent 'duurzaam'. In 2012 was dat nog verkochte voeding was in 2013 6,1 procent 'duurzaam'. In 2012 was dat nog 

5,5 procent. De groei vond plaats in alle gemeten kanalen: supermarkt, 5,5 procent. De groei vond plaats in alle gemeten kanalen: supermarkt, 5,5 procent. De groei vond plaats in alle gemeten kanalen: supermarkt, 5,5 procent. De groei vond plaats in alle gemeten kanalen: supermarkt, 

speciaalzaak en de 'out of home' sector, waaronder restaurants, catering, speciaalzaak en de 'out of home' sector, waaronder restaurants, catering, speciaalzaak en de 'out of home' sector, waaronder restaurants, catering, speciaalzaak en de 'out of home' sector, waaronder restaurants, catering, 

benzinestations en zorginstellingen.benzinestations en zorginstellingen.benzinestations en zorginstellingen.benzinestations en zorginstellingen.benzinestations en zorginstellingen.benzinestations en zorginstellingen.benzinestations en zorginstellingen.benzinestations en zorginstellingen.

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

Extensieve/duurzame vormen van landbouw stimuleren door medewerking te Extensieve/duurzame vormen van landbouw stimuleren door medewerking te Extensieve/duurzame vormen van landbouw stimuleren door medewerking te Extensieve/duurzame vormen van landbouw stimuleren door medewerking te 

verlenen aan verkoop van “producent op het erf aan consument”, aan het verlenen aan verkoop van “producent op het erf aan consument”, aan het verlenen aan verkoop van “producent op het erf aan consument”, aan het verlenen aan verkoop van “producent op het erf aan consument”, aan het 

organiseren van proeverijen, het ondersteunen van educatie over gezond en organiseren van proeverijen, het ondersteunen van educatie over gezond en organiseren van proeverijen, het ondersteunen van educatie over gezond en organiseren van proeverijen, het ondersteunen van educatie over gezond en 

lekker eten en door het gemeentelijk inkoopbeleid te richten op lokale en lekker eten en door het gemeentelijk inkoopbeleid te richten op lokale en lekker eten en door het gemeentelijk inkoopbeleid te richten op lokale en lekker eten en door het gemeentelijk inkoopbeleid te richten op lokale en 

regionale producten regionale producten regionale producten regionale producten 
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Voortzetting kavelruilVoortzetting kavelruilVoortzetting kavelruilVoortzetting kavelruil

Verkavelingssituatie vVerkavelingssituatie vVerkavelingssituatie vVerkavelingssituatie vóór en nr en nr en nr en ná het kavelruilproceshet kavelruilproceshet kavelruilproceshet kavelruilproces

Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: 

Ter versterking van de landbouwsector en de realisatie van publieke opgaven, de Ter versterking van de landbouwsector en de realisatie van publieke opgaven, de Ter versterking van de landbouwsector en de realisatie van publieke opgaven, de Ter versterking van de landbouwsector en de realisatie van publieke opgaven, de 

komende jaren blijven inzetten op kavelruil (o.a. Zwartekomende jaren blijven inzetten op kavelruil (o.a. Zwartekomende jaren blijven inzetten op kavelruil (o.a. Zwartekomende jaren blijven inzetten op kavelruil (o.a. Zwarte%%%%veen, N18, Silvoldeveen, N18, Silvoldeveen, N18, Silvoldeveen, N18, Silvolde%%%%Ulft).Ulft).Ulft).Ulft).
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Als onderdeel van de ruilverkaveling in de 60Als onderdeel van de ruilverkaveling in de 60Als onderdeel van de ruilverkaveling in de 60Als onderdeel van de ruilverkaveling in de 60%%%%er en 70er en 70er en 70er en 70%%%%er jaren, is het er jaren, is het er jaren, is het er jaren, is het 

merendeel van de zandwegen in onze gemeente vervallen, danwel merendeel van de zandwegen in onze gemeente vervallen, danwel merendeel van de zandwegen in onze gemeente vervallen, danwel merendeel van de zandwegen in onze gemeente vervallen, danwel 

geasfalteerd. Dit laatste ondermeer om de geasfalteerd. Dit laatste ondermeer om de geasfalteerd. Dit laatste ondermeer om de geasfalteerd. Dit laatste ondermeer om de landbouwkundige landbouwkundige landbouwkundige landbouwkundige ontsluiting te ontsluiting te ontsluiting te ontsluiting te 

verbeteren. Gezien het almaar zwaarder worden van landbouwvoertuigen, is verbeteren. Gezien het almaar zwaarder worden van landbouwvoertuigen, is verbeteren. Gezien het almaar zwaarder worden van landbouwvoertuigen, is verbeteren. Gezien het almaar zwaarder worden van landbouwvoertuigen, is 

het anno 2015 steeds lastiger om het landbouwverkeer af te wikkelen op de het anno 2015 steeds lastiger om het landbouwverkeer af te wikkelen op de het anno 2015 steeds lastiger om het landbouwverkeer af te wikkelen op de het anno 2015 steeds lastiger om het landbouwverkeer af te wikkelen op de 

secundaire Bsecundaire Bsecundaire Bsecundaire B%%%%wegen. wegen. wegen. wegen. 

Beleidsaanbeveling: Beleidsaanbeveling: Beleidsaanbeveling: Beleidsaanbeveling: 

Afwikkeling van landbouwverkeerAfwikkeling van landbouwverkeerAfwikkeling van landbouwverkeerAfwikkeling van landbouwverkeer

Beleidsaanbeveling: Beleidsaanbeveling: Beleidsaanbeveling: Beleidsaanbeveling: 

• Binnen het GVVP extra aandacht besteden aan de Binnen het GVVP extra aandacht besteden aan de Binnen het GVVP extra aandacht besteden aan de Binnen het GVVP extra aandacht besteden aan de afwikkeling afwikkeling afwikkeling afwikkeling van zwaar van zwaar van zwaar van zwaar 

landbouwverkeer landbouwverkeer landbouwverkeer landbouwverkeer door o.a. gebruik te maken van landbouwverkeerdoor o.a. gebruik te maken van landbouwverkeerdoor o.a. gebruik te maken van landbouwverkeerdoor o.a. gebruik te maken van landbouwverkeer%%%%

voorkeursroutesvoorkeursroutesvoorkeursroutesvoorkeursroutes;;;;

• Voor zover hiervoor laanbeplanting langs wegen moet opschuiven, mag Voor zover hiervoor laanbeplanting langs wegen moet opschuiven, mag Voor zover hiervoor laanbeplanting langs wegen moet opschuiven, mag Voor zover hiervoor laanbeplanting langs wegen moet opschuiven, mag 

van de landbouwsector medewerking worden verwacht bij het beschikbaar van de landbouwsector medewerking worden verwacht bij het beschikbaar van de landbouwsector medewerking worden verwacht bij het beschikbaar van de landbouwsector medewerking worden verwacht bij het beschikbaar 

stellen van extra bermruimte.  stellen van extra bermruimte.  stellen van extra bermruimte.  stellen van extra bermruimte.  
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Ten opzichte van elders in de Achterhoek, beschikken we in de gemeente Ten opzichte van elders in de Achterhoek, beschikken we in de gemeente Ten opzichte van elders in de Achterhoek, beschikken we in de gemeente Ten opzichte van elders in de Achterhoek, beschikken we in de gemeente 

Oude IJsselstreek over weinig zandwegen. De nog aanwezige zandwegen Oude IJsselstreek over weinig zandwegen. De nog aanwezige zandwegen Oude IJsselstreek over weinig zandwegen. De nog aanwezige zandwegen Oude IJsselstreek over weinig zandwegen. De nog aanwezige zandwegen 

zijn cultuurhistorisch van grote waarde en dragen bij aan de recreatieve zijn cultuurhistorisch van grote waarde en dragen bij aan de recreatieve zijn cultuurhistorisch van grote waarde en dragen bij aan de recreatieve zijn cultuurhistorisch van grote waarde en dragen bij aan de recreatieve 

ontsluiting van ons buitengebied. ontsluiting van ons buitengebied. ontsluiting van ons buitengebied. ontsluiting van ons buitengebied. 

Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: 

• Openbaarheid van zandwegen (gemeentelijkOpenbaarheid van zandwegen (gemeentelijkOpenbaarheid van zandwegen (gemeentelijkOpenbaarheid van zandwegen (gemeentelijk%%%% en privaat eigendom) en privaat eigendom) en privaat eigendom) en privaat eigendom) 

waarborgen door deze actief in de gemeentelijke wegenlegger en het waarborgen door deze actief in de gemeentelijke wegenlegger en het waarborgen door deze actief in de gemeentelijke wegenlegger en het waarborgen door deze actief in de gemeentelijke wegenlegger en het 

Instandhouding van zandwegenInstandhouding van zandwegenInstandhouding van zandwegenInstandhouding van zandwegen

waarborgen door deze actief in de gemeentelijke wegenlegger en het waarborgen door deze actief in de gemeentelijke wegenlegger en het waarborgen door deze actief in de gemeentelijke wegenlegger en het waarborgen door deze actief in de gemeentelijke wegenlegger en het 

bestemmingsplan Buitengebied op te bestemmingsplan Buitengebied op te bestemmingsplan Buitengebied op te bestemmingsplan Buitengebied op te nemen.nemen.nemen.nemen.

• Resterende zandwegen in gemeentelijk eigendom Resterende zandwegen in gemeentelijk eigendom Resterende zandwegen in gemeentelijk eigendom Resterende zandwegen in gemeentelijk eigendom houden.houden.houden.houden.

• En “Zandwegenbeleidsplan” opstellen.En “Zandwegenbeleidsplan” opstellen.En “Zandwegenbeleidsplan” opstellen.En “Zandwegenbeleidsplan” opstellen.

• Zorgdragen voor een adequaat onderhoudsZorgdragen voor een adequaat onderhoudsZorgdragen voor een adequaat onderhoudsZorgdragen voor een adequaat onderhouds%%%% en beheersbudget voor en beheersbudget voor en beheersbudget voor en beheersbudget voor 

zandwegen.zandwegen.zandwegen.zandwegen.
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De Achterhoekse ambitie is 50% CO2De Achterhoekse ambitie is 50% CO2De Achterhoekse ambitie is 50% CO2De Achterhoekse ambitie is 50% CO2%%%%reductie en om in 2030 een reductie en om in 2030 een reductie en om in 2030 een reductie en om in 2030 een 

klimaatneutrale regio te zijn. Met een 2klimaatneutrale regio te zijn. Met een 2klimaatneutrale regio te zijn. Met een 2klimaatneutrale regio te zijn. Met een 2%%%%tal windenergietal windenergietal windenergietal windenergie%%%%initiatieven, het BVA initiatieven, het BVA initiatieven, het BVA initiatieven, het BVA 

biogasinitiatief Hofskampbiogasinitiatief Hofskampbiogasinitiatief Hofskampbiogasinitiatief Hofskamp%%%%Oost en het project “Asbest eraf, zonnepanelen Oost en het project “Asbest eraf, zonnepanelen Oost en het project “Asbest eraf, zonnepanelen Oost en het project “Asbest eraf, zonnepanelen 

erop” beschikken we binnen de gemeente Oudeerop” beschikken we binnen de gemeente Oudeerop” beschikken we binnen de gemeente Oudeerop” beschikken we binnen de gemeente Oude%%%%IJsselstreek over concrete IJsselstreek over concrete IJsselstreek over concrete IJsselstreek over concrete 

initiatieven die bijdragen aan de geformuleerde regionale klimaatambitie en initiatieven die bijdragen aan de geformuleerde regionale klimaatambitie en initiatieven die bijdragen aan de geformuleerde regionale klimaatambitie en initiatieven die bijdragen aan de geformuleerde regionale klimaatambitie en 

die bovendien een nieuwe economische drager vormen voor het die bovendien een nieuwe economische drager vormen voor het die bovendien een nieuwe economische drager vormen voor het die bovendien een nieuwe economische drager vormen voor het 

buitengebied.buitengebied.buitengebied.buitengebied.

Klimaatontwikkeling (preventief)Klimaatontwikkeling (preventief)Klimaatontwikkeling (preventief)Klimaatontwikkeling (preventief)

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

Zowel ten behoeve van klimaatdoelstellingen, maar ook als verdienZowel ten behoeve van klimaatdoelstellingen, maar ook als verdienZowel ten behoeve van klimaatdoelstellingen, maar ook als verdienZowel ten behoeve van klimaatdoelstellingen, maar ook als verdien%%%%model model model model 

voor het landelijk gebied, vanuit een positieve grondhouding medewerking voor het landelijk gebied, vanuit een positieve grondhouding medewerking voor het landelijk gebied, vanuit een positieve grondhouding medewerking voor het landelijk gebied, vanuit een positieve grondhouding medewerking 

verlenen aan DEverlenen aan DEverlenen aan DEverlenen aan DE%%%%initiatieven.initiatieven.initiatieven.initiatieven.
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Klimaatontwikkeling (adaptief)Klimaatontwikkeling (adaptief)Klimaatontwikkeling (adaptief)Klimaatontwikkeling (adaptief)

De afgelopen jaren zijn door Waterschap Rijn & IJssel vele maatregelen De afgelopen jaren zijn door Waterschap Rijn & IJssel vele maatregelen De afgelopen jaren zijn door Waterschap Rijn & IJssel vele maatregelen De afgelopen jaren zijn door Waterschap Rijn & IJssel vele maatregelen 

langs de Oudelangs de Oudelangs de Oudelangs de Oude%%%%IJssel en AAIJssel en AAIJssel en AAIJssel en AA%%%%Strang uitgevoerd waarbij ecologische opgaven Strang uitgevoerd waarbij ecologische opgaven Strang uitgevoerd waarbij ecologische opgaven Strang uitgevoerd waarbij ecologische opgaven 

en recreatieve beleving zijn gecombineerd met het inrichten van en recreatieve beleving zijn gecombineerd met het inrichten van en recreatieve beleving zijn gecombineerd met het inrichten van en recreatieve beleving zijn gecombineerd met het inrichten van 

overloopgebieden in hoogwatersituaties. Verbetering van de bodemstructuur overloopgebieden in hoogwatersituaties. Verbetering van de bodemstructuur overloopgebieden in hoogwatersituaties. Verbetering van de bodemstructuur overloopgebieden in hoogwatersituaties. Verbetering van de bodemstructuur 

(humusgehalte) zorgt boven(humusgehalte) zorgt boven(humusgehalte) zorgt boven(humusgehalte) zorgt boven%%%%dien voor een betere waterhuishouding zowel in dien voor een betere waterhuishouding zowel in dien voor een betere waterhuishouding zowel in dien voor een betere waterhuishouding zowel in 

droge als natte situaties en daarmee ook een hogere hectaredroge als natte situaties en daarmee ook een hogere hectaredroge als natte situaties en daarmee ook een hogere hectaredroge als natte situaties en daarmee ook een hogere hectare%%%%opbrengst voor opbrengst voor opbrengst voor opbrengst voor 

de landbouw. de landbouw. de landbouw. de landbouw. 

Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: 

• Voor zover in de nieuwe waterovereenkomst tussen WRIJ en Provincie Voor zover in de nieuwe waterovereenkomst tussen WRIJ en Provincie Voor zover in de nieuwe waterovereenkomst tussen WRIJ en Provincie Voor zover in de nieuwe waterovereenkomst tussen WRIJ en Provincie 

nog resterende wateropgaven spelen, hieraan in voorwaardenscheppende nog resterende wateropgaven spelen, hieraan in voorwaardenscheppende nog resterende wateropgaven spelen, hieraan in voorwaardenscheppende nog resterende wateropgaven spelen, hieraan in voorwaardenscheppende 

zin medewerking verlenen zin medewerking verlenen zin medewerking verlenen zin medewerking verlenen ((((zie ook Gebiedsproces Baaksebeekzie ook Gebiedsproces Baaksebeekzie ook Gebiedsproces Baaksebeekzie ook Gebiedsproces Baaksebeek%%%%

VeengootVeengootVeengootVeengoot).).).).

• Deelnemen aan pilot voor bodemstructuurverbetering door afzet van Deelnemen aan pilot voor bodemstructuurverbetering door afzet van Deelnemen aan pilot voor bodemstructuurverbetering door afzet van Deelnemen aan pilot voor bodemstructuurverbetering door afzet van 

bermbermbermberm%%%% en slootmaaisel op landbouwgronden.en slootmaaisel op landbouwgronden.en slootmaaisel op landbouwgronden.en slootmaaisel op landbouwgronden.
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De landschappelijke kwaliteit draagt in belangrijke mate bij aan de De landschappelijke kwaliteit draagt in belangrijke mate bij aan de De landschappelijke kwaliteit draagt in belangrijke mate bij aan de De landschappelijke kwaliteit draagt in belangrijke mate bij aan de 

omgevingskwaliteit en daarmee ook aan de leefbaarheid voor onze inwoners omgevingskwaliteit en daarmee ook aan de leefbaarheid voor onze inwoners omgevingskwaliteit en daarmee ook aan de leefbaarheid voor onze inwoners omgevingskwaliteit en daarmee ook aan de leefbaarheid voor onze inwoners 

en bezoekers aan onze gemeente. Samen met onze buurgemeenten hebben en bezoekers aan onze gemeente. Samen met onze buurgemeenten hebben en bezoekers aan onze gemeente. Samen met onze buurgemeenten hebben en bezoekers aan onze gemeente. Samen met onze buurgemeenten hebben 

we een Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) opgesteld en de uitvoering we een Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) opgesteld en de uitvoering we een Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) opgesteld en de uitvoering we een Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) opgesteld en de uitvoering 

hiervan opgepakt.hiervan opgepakt.hiervan opgepakt.hiervan opgepakt.

Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: 

• Landschapversterking samen met particulieren en partijen zoals de WBE Landschapversterking samen met particulieren en partijen zoals de WBE Landschapversterking samen met particulieren en partijen zoals de WBE Landschapversterking samen met particulieren en partijen zoals de WBE 

Versterking Natuur & LandschapVersterking Natuur & LandschapVersterking Natuur & LandschapVersterking Natuur & Landschap

• Landschapversterking samen met particulieren en partijen zoals de WBE Landschapversterking samen met particulieren en partijen zoals de WBE Landschapversterking samen met particulieren en partijen zoals de WBE Landschapversterking samen met particulieren en partijen zoals de WBE 

uitvoeren conform de provinciale subsidieuitvoeren conform de provinciale subsidieuitvoeren conform de provinciale subsidieuitvoeren conform de provinciale subsidie%%%%overeenkomst  Natuur & overeenkomst  Natuur & overeenkomst  Natuur & overeenkomst  Natuur & 

Landschap. (CoLandschap. (CoLandschap. (CoLandschap. (Coördinatie VALrdinatie VALrdinatie VALrdinatie VAL).).).).

• Agrarische NatuurAgrarische NatuurAgrarische NatuurAgrarische Natuur%%%% en Landschapsdoelen uitvoeren op basis van en Landschapsdoelen uitvoeren op basis van en Landschapsdoelen uitvoeren op basis van en Landschapsdoelen uitvoeren op basis van 

provinciale SANprovinciale SANprovinciale SANprovinciale SAN%%%%regeling (Coregeling (Coregeling (Coregeling (Coördinatie VALA/VALrdinatie VALA/VALrdinatie VALA/VALrdinatie VALA/VAL).).).).

• Mede uit oogpunt van verkeersveiligheid (snelheidsreductie) inzetten op Mede uit oogpunt van verkeersveiligheid (snelheidsreductie) inzetten op Mede uit oogpunt van verkeersveiligheid (snelheidsreductie) inzetten op Mede uit oogpunt van verkeersveiligheid (snelheidsreductie) inzetten op 

aanplant van nieuwe laanbeplanting langs wegen alsmede herijking van aanplant van nieuwe laanbeplanting langs wegen alsmede herijking van aanplant van nieuwe laanbeplanting langs wegen alsmede herijking van aanplant van nieuwe laanbeplanting langs wegen alsmede herijking van 

visie op onderhoud en visie op onderhoud en visie op onderhoud en visie op onderhoud en beheer.beheer.beheer.beheer.

• Met de VAL in overleg treden over inzet van mensen met een afstand tot Met de VAL in overleg treden over inzet van mensen met een afstand tot Met de VAL in overleg treden over inzet van mensen met een afstand tot Met de VAL in overleg treden over inzet van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt bij de uitvoering van onderhoud.de arbeidsmarkt bij de uitvoering van onderhoud.de arbeidsmarkt bij de uitvoering van onderhoud.de arbeidsmarkt bij de uitvoering van onderhoud.

67



68



In een uitstekende samenwerking tussen provincie, waterschap, particulieren In een uitstekende samenwerking tussen provincie, waterschap, particulieren In een uitstekende samenwerking tussen provincie, waterschap, particulieren In een uitstekende samenwerking tussen provincie, waterschap, particulieren 

en gemeente zijn de afgelopen 10 jaar heel veel projecten op en om en gemeente zijn de afgelopen 10 jaar heel veel projecten op en om en gemeente zijn de afgelopen 10 jaar heel veel projecten op en om en gemeente zijn de afgelopen 10 jaar heel veel projecten op en om 

Engbergen voorbereid en uitgevoerd. Engbergen voorbereid en uitgevoerd. Engbergen voorbereid en uitgevoerd. Engbergen voorbereid en uitgevoerd. 

Voor gemeentelijke investeringen hebben we een beroep kunnen doen op coVoor gemeentelijke investeringen hebben we een beroep kunnen doen op coVoor gemeentelijke investeringen hebben we een beroep kunnen doen op coVoor gemeentelijke investeringen hebben we een beroep kunnen doen op co%%%%

financiering vanuit provincie en Rijk. Het draagvlak is groot (tot dusverre geen financiering vanuit provincie en Rijk. Het draagvlak is groot (tot dusverre geen financiering vanuit provincie en Rijk. Het draagvlak is groot (tot dusverre geen financiering vanuit provincie en Rijk. Het draagvlak is groot (tot dusverre geen 

enkel bezwaarschrift ontvangen). Resterende opgaven zijn de realisatie van enkel bezwaarschrift ontvangen). Resterende opgaven zijn de realisatie van enkel bezwaarschrift ontvangen). Resterende opgaven zijn de realisatie van enkel bezwaarschrift ontvangen). Resterende opgaven zijn de realisatie van 

een bijenstal, de aanleg van het fietspad Engbergeneen bijenstal, de aanleg van het fietspad Engbergeneen bijenstal, de aanleg van het fietspad Engbergeneen bijenstal, de aanleg van het fietspad Engbergen%%%%Sinderen, de Sinderen, de Sinderen, de Sinderen, de 

herontwikkeling van het boerderijcluster Voorst en de restauratie en herontwikkeling van het boerderijcluster Voorst en de restauratie en herontwikkeling van het boerderijcluster Voorst en de restauratie en herontwikkeling van het boerderijcluster Voorst en de restauratie en 

Het Gebiedsproces EngbergenHet Gebiedsproces EngbergenHet Gebiedsproces EngbergenHet Gebiedsproces Engbergen

herontwikkeling van het boerderijcluster Voorst en de restauratie en herontwikkeling van het boerderijcluster Voorst en de restauratie en herontwikkeling van het boerderijcluster Voorst en de restauratie en herontwikkeling van het boerderijcluster Voorst en de restauratie en 

herontwikkeling van havezate Stakenborg.herontwikkeling van havezate Stakenborg.herontwikkeling van havezate Stakenborg.herontwikkeling van havezate Stakenborg.

Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: Wat is nodig: 

• Met Met Met Met betrokkenen tot afronding komen van de laatste opgaven;betrokkenen tot afronding komen van de laatste opgaven;betrokkenen tot afronding komen van de laatste opgaven;betrokkenen tot afronding komen van de laatste opgaven;

• De uitkomsten van het gebiedsproces Engbergen actief uitdragen en De uitkomsten van het gebiedsproces Engbergen actief uitdragen en De uitkomsten van het gebiedsproces Engbergen actief uitdragen en De uitkomsten van het gebiedsproces Engbergen actief uitdragen en 

gebiedsmarketinginitiatieven van samenwerkende ondernemers  gebiedsmarketinginitiatieven van samenwerkende ondernemers  gebiedsmarketinginitiatieven van samenwerkende ondernemers  gebiedsmarketinginitiatieven van samenwerkende ondernemers  

ondersteunen.ondersteunen.ondersteunen.ondersteunen.
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Ter uitvoering van het Gebiedsproces OudeTer uitvoering van het Gebiedsproces OudeTer uitvoering van het Gebiedsproces OudeTer uitvoering van het Gebiedsproces Oude%%%%IJsselstreek IJsselstreek IJsselstreek IJsselstreek is in 2009 is in 2009 is in 2009 is in 2009 tijdens een tijdens een tijdens een tijdens een 

2222%%%%daagse Schetsschuitsessie daagse Schetsschuitsessie daagse Schetsschuitsessie daagse Schetsschuitsessie door DLG, provincie, gemeente en bewoners en door DLG, provincie, gemeente en bewoners en door DLG, provincie, gemeente en bewoners en door DLG, provincie, gemeente en bewoners en 

ondernemers in het gebied Idinkondernemers in het gebied Idinkondernemers in het gebied Idinkondernemers in het gebied Idink%%%%Nibbelink geNibbelink geNibbelink geNibbelink geïnventariseerd welke nventariseerd welke nventariseerd welke nventariseerd welke 

maatregelen genomen dienen te worden om de maatregelen genomen dienen te worden om de maatregelen genomen dienen te worden om de maatregelen genomen dienen te worden om de llllandbouwfunctie, andbouwfunctie, andbouwfunctie, andbouwfunctie, 

recreatiesector en leefbaarheid, binnen het waardevolle landschappelijke recreatiesector en leefbaarheid, binnen het waardevolle landschappelijke recreatiesector en leefbaarheid, binnen het waardevolle landschappelijke recreatiesector en leefbaarheid, binnen het waardevolle landschappelijke 

raamwerk te kunnen versterken. raamwerk te kunnen versterken. raamwerk te kunnen versterken. raamwerk te kunnen versterken. 

In de periode daarna hebben we moeten vaststellen dat het draagvlak en de In de periode daarna hebben we moeten vaststellen dat het draagvlak en de In de periode daarna hebben we moeten vaststellen dat het draagvlak en de In de periode daarna hebben we moeten vaststellen dat het draagvlak en de 

energie in het gebied energie in het gebied energie in het gebied energie in het gebied onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende aanwezig is om tot een aanwezig is om tot een aanwezig is om tot een aanwezig is om tot een 

Gebiedsopgave IdinkGebiedsopgave IdinkGebiedsopgave IdinkGebiedsopgave Idink%%%%NibbelinkNibbelinkNibbelinkNibbelink

energie in het gebied energie in het gebied energie in het gebied energie in het gebied onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende aanwezig is om tot een aanwezig is om tot een aanwezig is om tot een aanwezig is om tot een 

gemeenschappelijke succesvolle uitvoering van maatregelen in de vorm van gemeenschappelijke succesvolle uitvoering van maatregelen in de vorm van gemeenschappelijke succesvolle uitvoering van maatregelen in de vorm van gemeenschappelijke succesvolle uitvoering van maatregelen in de vorm van 

een Gebiedsproces Idinkeen Gebiedsproces Idinkeen Gebiedsproces Idinkeen Gebiedsproces Idink%%%%Nibbelink te komen.Nibbelink te komen.Nibbelink te komen.Nibbelink te komen.

Recentelijk is een werkgroep opgericht van mensen uit het gebied die zich Recentelijk is een werkgroep opgericht van mensen uit het gebied die zich Recentelijk is een werkgroep opgericht van mensen uit het gebied die zich Recentelijk is een werkgroep opgericht van mensen uit het gebied die zich 

met name inzetten op benuttingmet name inzetten op benuttingmet name inzetten op benuttingmet name inzetten op benutting van de recreatieve potentie.van de recreatieve potentie.van de recreatieve potentie.van de recreatieve potentie.

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

BinnenBinnenBinnenBinnen de gereserveerde budgetten waar mogelijk medewerking verlenen aan de gereserveerde budgetten waar mogelijk medewerking verlenen aan de gereserveerde budgetten waar mogelijk medewerking verlenen aan de gereserveerde budgetten waar mogelijk medewerking verlenen aan 

de projectideen van de Werkgroep Idinkde projectideen van de Werkgroep Idinkde projectideen van de Werkgroep Idinkde projectideen van de Werkgroep Idink%%%%Nibbelink.Nibbelink.Nibbelink.Nibbelink.
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Het Gebiedsproces BaaksebeekHet Gebiedsproces BaaksebeekHet Gebiedsproces BaaksebeekHet Gebiedsproces Baaksebeek%%%%Veengoot is een grootschalige opgave Veengoot is een grootschalige opgave Veengoot is een grootschalige opgave Veengoot is een grootschalige opgave 

waaraan WRIJ, provincie, gemeenten en particulieren de komende decennia waaraan WRIJ, provincie, gemeenten en particulieren de komende decennia waaraan WRIJ, provincie, gemeenten en particulieren de komende decennia waaraan WRIJ, provincie, gemeenten en particulieren de komende decennia 

werken ter uitvoering van klimaatopgaven, landbouwdoelen, natuur & werken ter uitvoering van klimaatopgaven, landbouwdoelen, natuur & werken ter uitvoering van klimaatopgaven, landbouwdoelen, natuur & werken ter uitvoering van klimaatopgaven, landbouwdoelen, natuur & 

landschapdoelen en recreatieve doelen. landschapdoelen en recreatieve doelen. landschapdoelen en recreatieve doelen. landschapdoelen en recreatieve doelen. 

De afgelopen jaren is het Schetsboek ‘t Venne ten dele uitgevoerd (herstel De afgelopen jaren is het Schetsboek ‘t Venne ten dele uitgevoerd (herstel De afgelopen jaren is het Schetsboek ‘t Venne ten dele uitgevoerd (herstel De afgelopen jaren is het Schetsboek ‘t Venne ten dele uitgevoerd (herstel 

heidegebied en realisatie van een uitkijkpunt en herbouw van de heidegebied en realisatie van een uitkijkpunt en herbouw van de heidegebied en realisatie van een uitkijkpunt en herbouw van de heidegebied en realisatie van een uitkijkpunt en herbouw van de 

schaapskooi). Nu er voor het Aaltense Goor/Zwarteschaapskooi). Nu er voor het Aaltense Goor/Zwarteschaapskooi). Nu er voor het Aaltense Goor/Zwarteschaapskooi). Nu er voor het Aaltense Goor/Zwarte%%%%Veen een Veen een Veen een Veen een 

inrichtingsschets is gemaakt en er duidelijkheid komt over het toekomstig inrichtingsschets is gemaakt en er duidelijkheid komt over het toekomstig inrichtingsschets is gemaakt en er duidelijkheid komt over het toekomstig inrichtingsschets is gemaakt en er duidelijkheid komt over het toekomstig 

peilbeheer, kan ook worden gestart met de kavelruil voor de landbouw peilbeheer, kan ook worden gestart met de kavelruil voor de landbouw peilbeheer, kan ook worden gestart met de kavelruil voor de landbouw peilbeheer, kan ook worden gestart met de kavelruil voor de landbouw 

Gebiedsproces BaaksebeekGebiedsproces BaaksebeekGebiedsproces BaaksebeekGebiedsproces Baaksebeek%%%%VeengootVeengootVeengootVeengoot

peilbeheer, kan ook worden gestart met de kavelruil voor de landbouw peilbeheer, kan ook worden gestart met de kavelruil voor de landbouw peilbeheer, kan ook worden gestart met de kavelruil voor de landbouw peilbeheer, kan ook worden gestart met de kavelruil voor de landbouw 

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

Een actieve bijdrage leveren aan de integrale doelrealisatie van het Een actieve bijdrage leveren aan de integrale doelrealisatie van het Een actieve bijdrage leveren aan de integrale doelrealisatie van het Een actieve bijdrage leveren aan de integrale doelrealisatie van het 

gebiedsproces Baaksebeekgebiedsproces Baaksebeekgebiedsproces Baaksebeekgebiedsproces Baaksebeek%%%%Veengoot door pachtgronden in het ZwarteVeengoot door pachtgronden in het ZwarteVeengoot door pachtgronden in het ZwarteVeengoot door pachtgronden in het Zwarte%%%%Veen Veen Veen Veen 

vrij te ruilen en (onder marktconforme condities) pachtvrij in te brengen, door vrij te ruilen en (onder marktconforme condities) pachtvrij in te brengen, door vrij te ruilen en (onder marktconforme condities) pachtvrij in te brengen, door vrij te ruilen en (onder marktconforme condities) pachtvrij in te brengen, door 

bestuurlijke en ambtelijke inbreng en door financieel bij te dragen in bestuurlijke en ambtelijke inbreng en door financieel bij te dragen in bestuurlijke en ambtelijke inbreng en door financieel bij te dragen in bestuurlijke en ambtelijke inbreng en door financieel bij te dragen in 

investeringen in publieke voorzieningen in het gebied (parkeerplaatsen, investeringen in publieke voorzieningen in het gebied (parkeerplaatsen, investeringen in publieke voorzieningen in het gebied (parkeerplaatsen, investeringen in publieke voorzieningen in het gebied (parkeerplaatsen, 

paden en routes). Waar mogelijk wordt hiermee het schetsboek ‘t Venne paden en routes). Waar mogelijk wordt hiermee het schetsboek ‘t Venne paden en routes). Waar mogelijk wordt hiermee het schetsboek ‘t Venne paden en routes). Waar mogelijk wordt hiermee het schetsboek ‘t Venne 

uitgevoerd.uitgevoerd.uitgevoerd.uitgevoerd. 73
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Plattelandsraad OudePlattelandsraad OudePlattelandsraad OudePlattelandsraad Oude%%%%IJsselstreekIJsselstreekIJsselstreekIJsselstreek

De plattelandsraad OudeDe plattelandsraad OudeDe plattelandsraad OudeDe plattelandsraad Oude%%%%IJsselstreek is een platform waarin IJsselstreek is een platform waarin IJsselstreek is een platform waarin IJsselstreek is een platform waarin 

dorpsbelangenverenigingen en een groot aantal organisaties die dorpsbelangenverenigingen en een groot aantal organisaties die dorpsbelangenverenigingen en een groot aantal organisaties die dorpsbelangenverenigingen en een groot aantal organisaties die 

in het landelijk gebied aktief zijn, zijn verenigd. Het Platform organiseert tal in het landelijk gebied aktief zijn, zijn verenigd. Het Platform organiseert tal in het landelijk gebied aktief zijn, zijn verenigd. Het Platform organiseert tal in het landelijk gebied aktief zijn, zijn verenigd. Het Platform organiseert tal 

van aktiviteiten gericht op instandhouding cq verbetering  van de van aktiviteiten gericht op instandhouding cq verbetering  van de van aktiviteiten gericht op instandhouding cq verbetering  van de van aktiviteiten gericht op instandhouding cq verbetering  van de 

economische vitaliteit, natuur & landschapseconomische vitaliteit, natuur & landschapseconomische vitaliteit, natuur & landschapseconomische vitaliteit, natuur & landschaps%%%%waarden en (be)leefbaarheid waarden en (be)leefbaarheid waarden en (be)leefbaarheid waarden en (be)leefbaarheid 

van het platteland en draagt dit ondermeer via de Plattelandspagina en van het platteland en draagt dit ondermeer via de Plattelandspagina en van het platteland en draagt dit ondermeer via de Plattelandspagina en van het platteland en draagt dit ondermeer via de Plattelandspagina en 

blogs aktief uit. blogs aktief uit. blogs aktief uit. blogs aktief uit. blogs aktief uit. blogs aktief uit. blogs aktief uit. blogs aktief uit. 

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

De Plattelandsraad OudeDe Plattelandsraad OudeDe Plattelandsraad OudeDe Plattelandsraad Oude%%%%IJsselstreek ook de komende jaren in IJsselstreek ook de komende jaren in IJsselstreek ook de komende jaren in IJsselstreek ook de komende jaren in 

voorwaardenscheppende zin (beperkte voorwaardenscheppende zin (beperkte voorwaardenscheppende zin (beperkte voorwaardenscheppende zin (beperkte financifinancifinancifinanciële le le le bijdrage en bestuurlijke en bijdrage en bestuurlijke en bijdrage en bestuurlijke en bijdrage en bestuurlijke en 

ambtelijke inbreng) blijven ondersteunen.ambtelijke inbreng) blijven ondersteunen.ambtelijke inbreng) blijven ondersteunen.ambtelijke inbreng) blijven ondersteunen.
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Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied 

van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, 

infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top 

behoren.behoren.behoren.behoren. Omdat deze uitgangspunten, in belangrijke mate aansluiten bij Omdat deze uitgangspunten, in belangrijke mate aansluiten bij Omdat deze uitgangspunten, in belangrijke mate aansluiten bij Omdat deze uitgangspunten, in belangrijke mate aansluiten bij 

onze ambitie om een vitale en leefbare plattelandsgemeente te zijn en de onze ambitie om een vitale en leefbare plattelandsgemeente te zijn en de onze ambitie om een vitale en leefbare plattelandsgemeente te zijn en de onze ambitie om een vitale en leefbare plattelandsgemeente te zijn en de 

behaalde resultaten op dit punt die we de afgelopen 10 jaar hebben behaalde resultaten op dit punt die we de afgelopen 10 jaar hebben behaalde resultaten op dit punt die we de afgelopen 10 jaar hebben behaalde resultaten op dit punt die we de afgelopen 10 jaar hebben 

geboekt, de tijd rijp om aansluiting te zoeken bij Cittaslow. geboekt, de tijd rijp om aansluiting te zoeken bij Cittaslow. geboekt, de tijd rijp om aansluiting te zoeken bij Cittaslow. geboekt, de tijd rijp om aansluiting te zoeken bij Cittaslow. 

Deelname aan CittaslowDeelname aan CittaslowDeelname aan CittaslowDeelname aan Cittaslow

Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:Wat is nodig:

• Mede gezien het vervallen van het reconstructiebeleid, Cittaslow Mede gezien het vervallen van het reconstructiebeleid, Cittaslow Mede gezien het vervallen van het reconstructiebeleid, Cittaslow Mede gezien het vervallen van het reconstructiebeleid, Cittaslow ““““als als als als 

kapstok” inzetten om inspanningen op het gebied van landkapstok” inzetten om inspanningen op het gebied van landkapstok” inzetten om inspanningen op het gebied van landkapstok” inzetten om inspanningen op het gebied van land%%%%schap, schap, schap, schap, 

duurzaam & gezond voedsel, cultuurhistorie, recreatieve ontsluiting en duurzaam & gezond voedsel, cultuurhistorie, recreatieve ontsluiting en duurzaam & gezond voedsel, cultuurhistorie, recreatieve ontsluiting en duurzaam & gezond voedsel, cultuurhistorie, recreatieve ontsluiting en 

klimaatmaatregelen af te stemmen en uit te voeren klimaatmaatregelen af te stemmen en uit te voeren klimaatmaatregelen af te stemmen en uit te voeren klimaatmaatregelen af te stemmen en uit te voeren en en en en communicatie & communicatie & communicatie & communicatie & 

educatie hieromtrent te educatie hieromtrent te educatie hieromtrent te educatie hieromtrent te verzorgen.verzorgen.verzorgen.verzorgen.

• Inzetten op toetreding tot het Inzetten op toetreding tot het Inzetten op toetreding tot het Inzetten op toetreding tot het Cittaslownetwerk.Cittaslownetwerk.Cittaslownetwerk.Cittaslownetwerk.
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