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

(Samenvatting)(Samenvatting)(Samenvatting)(Samenvatting)

Opbrengst van 10 jaar inzet en wat er de komende jaren nog nodig is. Opbrengst van 10 jaar inzet en wat er de komende jaren nog nodig is. Opbrengst van 10 jaar inzet en wat er de komende jaren nog nodig is. Opbrengst van 10 jaar inzet en wat er de komende jaren nog nodig is. 



2



Het maatschappelijk belangHet maatschappelijk belangHet maatschappelijk belangHet maatschappelijk belang

Vrijetijds Economie (VE) en Plattelands Ontwikkeling (PO) belangrijk:Vrijetijds Economie (VE) en Plattelands Ontwikkeling (PO) belangrijk:Vrijetijds Economie (VE) en Plattelands Ontwikkeling (PO) belangrijk:Vrijetijds Economie (VE) en Plattelands Ontwikkeling (PO) belangrijk:

• Economie en werkgelegenheid (doel is bovengemiddelde groei t.o.v. Economie en werkgelegenheid (doel is bovengemiddelde groei t.o.v. Economie en werkgelegenheid (doel is bovengemiddelde groei t.o.v. Economie en werkgelegenheid (doel is bovengemiddelde groei t.o.v. 

Achterhoek).Achterhoek).Achterhoek).Achterhoek).

• Leefbaarheid.Leefbaarheid.Leefbaarheid.Leefbaarheid.• Leefbaarheid.Leefbaarheid.Leefbaarheid.Leefbaarheid.

• Participatie: meedoen en meetellen!Participatie: meedoen en meetellen!Participatie: meedoen en meetellen!Participatie: meedoen en meetellen!

• Verduurzaming (Cittaslowgemeente en in 2030 energie neutraal).Verduurzaming (Cittaslowgemeente en in 2030 energie neutraal).Verduurzaming (Cittaslowgemeente en in 2030 energie neutraal).Verduurzaming (Cittaslowgemeente en in 2030 energie neutraal).

Voortzetting van onze inzet in een vitaal en leefbaar platteland geeft Voortzetting van onze inzet in een vitaal en leefbaar platteland geeft Voortzetting van onze inzet in een vitaal en leefbaar platteland geeft Voortzetting van onze inzet in een vitaal en leefbaar platteland geeft 

uitvoering aan onze strategische agenda!uitvoering aan onze strategische agenda!uitvoering aan onze strategische agenda!uitvoering aan onze strategische agenda!
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InleidingInleidingInleidingInleiding

Door een actief beleid te voeren (en hierbij volop gebruik te maken van het Door een actief beleid te voeren (en hierbij volop gebruik te maken van het Door een actief beleid te voeren (en hierbij volop gebruik te maken van het Door een actief beleid te voeren (en hierbij volop gebruik te maken van het 

ReconstructieReconstructieReconstructieReconstructie0000instrumentarium) hebben we de afgelopen 10 jaar uitvoering instrumentarium) hebben we de afgelopen 10 jaar uitvoering instrumentarium) hebben we de afgelopen 10 jaar uitvoering instrumentarium) hebben we de afgelopen 10 jaar uitvoering 

gegeven aan hoofddoelstelling “Een vitale plattelandsgemeente” zoals door gegeven aan hoofddoelstelling “Een vitale plattelandsgemeente” zoals door gegeven aan hoofddoelstelling “Een vitale plattelandsgemeente” zoals door gegeven aan hoofddoelstelling “Een vitale plattelandsgemeente” zoals door 

de raad in 2005 gesteld. de raad in 2005 gesteld. de raad in 2005 gesteld. de raad in 2005 gesteld. 

In de voorliggende stukken geven we een overzicht van wat er speelt, wat In de voorliggende stukken geven we een overzicht van wat er speelt, wat In de voorliggende stukken geven we een overzicht van wat er speelt, wat In de voorliggende stukken geven we een overzicht van wat er speelt, wat 

we hebben gedaan en wat er de komende jaren nog nodig is. Hiertoe we hebben gedaan en wat er de komende jaren nog nodig is. Hiertoe we hebben gedaan en wat er de komende jaren nog nodig is. Hiertoe we hebben gedaan en wat er de komende jaren nog nodig is. Hiertoe 

hebben we keukentafelgesprekken met ondernemers gevoerd, hebben we hebben we keukentafelgesprekken met ondernemers gevoerd, hebben we hebben we keukentafelgesprekken met ondernemers gevoerd, hebben we hebben we keukentafelgesprekken met ondernemers gevoerd, hebben we hebben we keukentafelgesprekken met ondernemers gevoerd, hebben we hebben we keukentafelgesprekken met ondernemers gevoerd, hebben we hebben we keukentafelgesprekken met ondernemers gevoerd, hebben we hebben we keukentafelgesprekken met ondernemers gevoerd, hebben we 

met externe partijen zoals LTO, de VAL, de Plattelandsraad en het met externe partijen zoals LTO, de VAL, de Plattelandsraad en het met externe partijen zoals LTO, de VAL, de Plattelandsraad en het met externe partijen zoals LTO, de VAL, de Plattelandsraad en het 

Toeristisch Platform gesproken en hebben onze interne bestuurlijk Toeristisch Platform gesproken en hebben onze interne bestuurlijk Toeristisch Platform gesproken en hebben onze interne bestuurlijk Toeristisch Platform gesproken en hebben onze interne bestuurlijk 

betrokkenen (College en raad) alsmede interne vakspecialisten een bijdrage betrokkenen (College en raad) alsmede interne vakspecialisten een bijdrage betrokkenen (College en raad) alsmede interne vakspecialisten een bijdrage betrokkenen (College en raad) alsmede interne vakspecialisten een bijdrage 

geleverd. geleverd. geleverd. geleverd. 

Uiteraard zijn de betreffende documenten afgestemd met het lopende Uiteraard zijn de betreffende documenten afgestemd met het lopende Uiteraard zijn de betreffende documenten afgestemd met het lopende Uiteraard zijn de betreffende documenten afgestemd met het lopende 

Bestemmingsplan BuitengebiedBestemmingsplan BuitengebiedBestemmingsplan BuitengebiedBestemmingsplan Buitengebied0000proces en de in voorbereiding zijnde proces en de in voorbereiding zijnde proces en de in voorbereiding zijnde proces en de in voorbereiding zijnde 

omgevingsvisie voor onze gemeente. Tenslotte is aansluiting/ afstemming omgevingsvisie voor onze gemeente. Tenslotte is aansluiting/ afstemming omgevingsvisie voor onze gemeente. Tenslotte is aansluiting/ afstemming omgevingsvisie voor onze gemeente. Tenslotte is aansluiting/ afstemming 

gezocht met de gemeentelijke duurzaamheidsagenda die momenteel in gezocht met de gemeentelijke duurzaamheidsagenda die momenteel in gezocht met de gemeentelijke duurzaamheidsagenda die momenteel in gezocht met de gemeentelijke duurzaamheidsagenda die momenteel in 

voorbereiding is.voorbereiding is.voorbereiding is.voorbereiding is.
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Wat gaan we doenWat gaan we doenWat gaan we doenWat gaan we doen

Onze  topOnze  topOnze  topOnze  top000010 (in willekeurige volgorde):10 (in willekeurige volgorde):10 (in willekeurige volgorde):10 (in willekeurige volgorde):

• Maximale medewerking aan initiatieven uit samenleving.Maximale medewerking aan initiatieven uit samenleving.Maximale medewerking aan initiatieven uit samenleving.Maximale medewerking aan initiatieven uit samenleving.

• Instroom mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.Instroom mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.Instroom mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.Instroom mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

• Arrangementontwikkeling (multidisciplinair ondernemers, maatschappelijke Arrangementontwikkeling (multidisciplinair ondernemers, maatschappelijke Arrangementontwikkeling (multidisciplinair ondernemers, maatschappelijke Arrangementontwikkeling (multidisciplinair ondernemers, maatschappelijke 

partijen en VE coordinator).partijen en VE coordinator).partijen en VE coordinator).partijen en VE coordinator).

• Aansluiting zoeken bij krachtige VEAansluiting zoeken bij krachtige VEAansluiting zoeken bij krachtige VEAansluiting zoeken bij krachtige VE0000 en POen POen POen PO0000initiatieven over initiatieven over initiatieven over initiatieven over 

gemeente/rijksgrens heen.gemeente/rijksgrens heen.gemeente/rijksgrens heen.gemeente/rijksgrens heen.gemeente/rijksgrens heen.gemeente/rijksgrens heen.gemeente/rijksgrens heen.gemeente/rijksgrens heen.

• Deelname aan CittaslowDeelname aan CittaslowDeelname aan CittaslowDeelname aan Cittaslow0000netwerk.netwerk.netwerk.netwerk.

• Identiteit landschap (casco benadering) behouden/versterkenIdentiteit landschap (casco benadering) behouden/versterkenIdentiteit landschap (casco benadering) behouden/versterkenIdentiteit landschap (casco benadering) behouden/versterken

• Landbouwstructuur (kavelruilprocessen).Landbouwstructuur (kavelruilprocessen).Landbouwstructuur (kavelruilprocessen).Landbouwstructuur (kavelruilprocessen).

• Netwerk toeristische infrastructuur afronden (wandelen, fietsen, varen, Netwerk toeristische infrastructuur afronden (wandelen, fietsen, varen, Netwerk toeristische infrastructuur afronden (wandelen, fietsen, varen, Netwerk toeristische infrastructuur afronden (wandelen, fietsen, varen, 

paardrijden).paardrijden).paardrijden).paardrijden).

• Breedband in Buitengebied (regionaal initiatief).Breedband in Buitengebied (regionaal initiatief).Breedband in Buitengebied (regionaal initiatief).Breedband in Buitengebied (regionaal initiatief).

• Samenwerking en focus op Duitse markt.Samenwerking en focus op Duitse markt.Samenwerking en focus op Duitse markt.Samenwerking en focus op Duitse markt.
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Hoe voeren we het uit?Hoe voeren we het uit?Hoe voeren we het uit?Hoe voeren we het uit?

Rol gemeente conform procesakkoord en werkakkoord:Rol gemeente conform procesakkoord en werkakkoord:Rol gemeente conform procesakkoord en werkakkoord:Rol gemeente conform procesakkoord en werkakkoord:

• voorwaarden scheppen;voorwaarden scheppen;voorwaarden scheppen;voorwaarden scheppen;

• soms initieren;soms initieren;soms initieren;soms initieren;

• faciliteren (“jafaciliteren (“jafaciliteren (“jafaciliteren (“ja0000mitsmitsmitsmits0000benadering” );benadering” );benadering” );benadering” );

• minder regisseren ;minder regisseren ;minder regisseren ;minder regisseren ;

• samenwerking met partners in het veld;samenwerking met partners in het veld;samenwerking met partners in het veld;samenwerking met partners in het veld;• samenwerking met partners in het veld;samenwerking met partners in het veld;samenwerking met partners in het veld;samenwerking met partners in het veld;

• vraag en aanbod bij elkaar brengen vereist actieve communicatie.vraag en aanbod bij elkaar brengen vereist actieve communicatie.vraag en aanbod bij elkaar brengen vereist actieve communicatie.vraag en aanbod bij elkaar brengen vereist actieve communicatie.

Vanaf Vanaf Vanaf Vanaf 2015 2015 2015 2015 inzet Regiocoinzet Regiocoinzet Regiocoinzet Regiocoördinator rdinator rdinator rdinator voor voor voor voor VEVEVEVE0000productontwikkeling en marketing via productontwikkeling en marketing via productontwikkeling en marketing via productontwikkeling en marketing via 

Stichting Achterhoek Toerisme (StAT).Stichting Achterhoek Toerisme (StAT).Stichting Achterhoek Toerisme (StAT).Stichting Achterhoek Toerisme (StAT).
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Wat gaat het kosten?Wat gaat het kosten?Wat gaat het kosten?Wat gaat het kosten?

In de conceptIn de conceptIn de conceptIn de concept0000begrotingslijstbegrotingslijstbegrotingslijstbegrotingslijst 201620162016201600002019 zijn de volgende netto investerings2019 zijn de volgende netto investerings2019 zijn de volgende netto investerings2019 zijn de volgende netto investerings0000

bijdragenbijdragenbijdragenbijdragen opgenomen:opgenomen:opgenomen:opgenomen:

VEVEVEVE0000productontwikkeling (voorheen TROPproductontwikkeling (voorheen TROPproductontwikkeling (voorheen TROPproductontwikkeling (voorheen TROP0000budget):budget):budget):budget): 50.000 Euro50.000 Euro50.000 Euro50.000 Euro

Gebiedsproces BaaksebeekGebiedsproces BaaksebeekGebiedsproces BaaksebeekGebiedsproces Baaksebeek0000Veengoot/”t VenneVeengoot/”t VenneVeengoot/”t VenneVeengoot/”t Venne 50.000 Euro50.000 Euro50.000 Euro50.000 Euro

Natuur & Landschap Natuur & Landschap Natuur & Landschap Natuur & Landschap subsidieregeling: subsidieregeling: subsidieregeling: subsidieregeling: 50.000 Euro50.000 Euro50.000 Euro50.000 Euro

Grondverwerving + aanplant Grondverwerving + aanplant Grondverwerving + aanplant Grondverwerving + aanplant bomenlanen: bomenlanen: bomenlanen: bomenlanen: 50.000 Euro50.000 Euro50.000 Euro50.000 Euro

Dorpsinitiatieven voor lokale ommetjesDorpsinitiatieven voor lokale ommetjesDorpsinitiatieven voor lokale ommetjesDorpsinitiatieven voor lokale ommetjes 25.000 Euro+ 25.000 Euro+ 25.000 Euro+ 25.000 Euro+ 

225.000 Euro225.000 Euro225.000 Euro225.000 Euro

Op de wensenlijst is voor Plattelandsontwikkeling opgenomenOp de wensenlijst is voor Plattelandsontwikkeling opgenomenOp de wensenlijst is voor Plattelandsontwikkeling opgenomenOp de wensenlijst is voor Plattelandsontwikkeling opgenomen: 70.000 Euro+: 70.000 Euro+: 70.000 Euro+: 70.000 Euro+

Totaal: 295.000 EuroTotaal: 295.000 EuroTotaal: 295.000 EuroTotaal: 295.000 Euro

(Opmerking: 25.000 Euro voor kavelruil is opgenomen in de exploitatierekening)(Opmerking: 25.000 Euro voor kavelruil is opgenomen in de exploitatierekening)(Opmerking: 25.000 Euro voor kavelruil is opgenomen in de exploitatierekening)(Opmerking: 25.000 Euro voor kavelruil is opgenomen in de exploitatierekening)

Indien de intentie wordt uitgesproken om de komende jaren te blijven investeren Indien de intentie wordt uitgesproken om de komende jaren te blijven investeren Indien de intentie wordt uitgesproken om de komende jaren te blijven investeren Indien de intentie wordt uitgesproken om de komende jaren te blijven investeren 

in een leefbaar en vitaal platteland, dan zijn ambitie en middelen aan elkaar in een leefbaar en vitaal platteland, dan zijn ambitie en middelen aan elkaar in een leefbaar en vitaal platteland, dan zijn ambitie en middelen aan elkaar in een leefbaar en vitaal platteland, dan zijn ambitie en middelen aan elkaar 

gekoppeld. Voor de bekostiging van projecten zullen we uiteraard inzetten op cogekoppeld. Voor de bekostiging van projecten zullen we uiteraard inzetten op cogekoppeld. Voor de bekostiging van projecten zullen we uiteraard inzetten op cogekoppeld. Voor de bekostiging van projecten zullen we uiteraard inzetten op co0000

financiering (oa Leaderfinanciering (oa Leaderfinanciering (oa Leaderfinanciering (oa Leader0000programmaprogrammaprogrammaprogramma). ). ). ). 
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