
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 28 mei 2015
Volgnummer : 2
15int00345
Onderwerp:  Vaststelling van de geactualiseerde beleidsagenda Plattelandsontwikkeling (PLO) en 

Vrijetijdseconomie (VE)

Voorgestelde beslissing:

1. De  geactualiseerde  beleidsagenda  Plattelandsontwikkeling  (PLO)  en  Vrijetijdseconomie  (VE) 
vaststellen;

2. De  komende  jaren  samen  met  diverse  partijen  uit  de  samenleving  de  uitvoering  van  de 
voorliggende beleidsagenda oppakken.

3. Financiële  afweging  doen  bij  de  begrotingsbehandeling  t.a.v.  de  uitvoering  van  de  genoemde 
deelgebieden en plannen.

Aanleiding
Kort na het ontstaan van de gemeente Oude IJsselstreek in 2005 is door de gemeenteraad het zijn van een 
Vitale  Plattelandsgemeente  als  hoofdopgave  benoemd.  In  lijn  hiermee  zijn  Plattelandsontwikkeling  en 
Recreatie  &  Toerisme  (tegenwoordig  noemen  we  dit  Vrijetijdseconomie)  als  beleidsspeerpunten 
aangewezen. Op basis van het Gebiedsprogramma Oude IJsselstreek en het Lokaal Toeristisch Recreatief 
Ontwikkelings  Plan  (TROP)  hebben  we  uitvoering  gegeven  aan  Reconstructieopgaven  en  Recreatief-
toeristische doelen. Nu 10 jaar later is het tijd om de balans op te maken. Wat is er uitgevoerd en welke  
(nieuwe) opgaven liggen er naar de toekomst toe? 
Aan  de  hand  van  gesprekken  met  externe  en  interne  betrokkenen  is  een  beeldend  beleidsdocument  
ontstaan waarin trends en ontwikkelingen worden benoemd en per thema op hoofdlijnen is beschreven wat  
er  nog nodig  is.  Het  beleidsdocument  is  een  onderlegger  voor  het  Bestemmingsplan  Buitengebied  dat  
momenteel wordt herzien en het Zandwegenbeleidsplan hetgeen momenteel in ontwikkeling is. Ter zake 
heeft afstemming plaatsgevonden.
Betreffende  beleidsagenda  is  tijdens  een  raadsrotonde  op  19  maart  2015  opiniërend  besproken.  De 
definitieve versie ligt nu ter vaststelling voor. 

Wat wordt met beslissing bereikt
Dat onze inzet op het zijn van een vitale plattelandsgemeente wordt gecontinueerd en dat hiertoe per thema 
inzicht wordt gegeven wat nodig is om deze doelstelling te bereiken. Het resultaat van deze inzet is, een 
buitengebied waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De beleidsagenda geeft per thema op hoofdlijnen inzicht in wat er is uitgevoerd en wat de komende jaren  

nog nodig is 
De afgelopen jaren is er al veel uitgevoerd, maar gezien grote veranderingen in de landbouwsector, 
klimaatontwikkelingen,  demografische  ontwikkelingen  en  een  toenemende  behoefte  aan  recreatie-
mogelijkheden  in  het  buitengebied,  is  blijvende  inzet  op  een  vitaal  en  leefbaar  buitengebied  van 
onverminderd groot belang. De beleidsagenda benoemt op welke onderdelen naar de toekomst toe 
moet worden ingezet.

1.
1.2 Vaststelling van de beleidsagenda geeft een basis om het ingezette beleid voort te zetten.

In het bijzonder voor Plattelandsontwikkeling en Vrijetijdseconomie geldt, dat resultaten pas ontstaan 
na  een  langjarige  inzet  (zie  Engbergen).  Consistent  beleid  draagt  dus  bij  aan  doelrealisatie. 
Gebiedspartners/ondernemers vragen hier ook nadrukkelijk om.

2.
1.3 Nadruk ligt op economische ontwikkelingen in het buitengebied:

Decennia geleden was het buitengebied vooral een agrarisch productiegebied. Het economisch belang 
van  de  agrarische  sector  is  ten  heden  dage  onverminderd  groot,  maar  het  verdienmodel  in  het 
buitengebied  wordt  steeds  breder.  De  Vrijetijdseconomie-sector  ontwikkelt  zich  en  bijvoorbeeld 
energieproductie   en  Groen-Blauwe-diensten  zijn  (nieuwe)  economische  pijlers  van  toenemende 
betekenis. De voorliggende beleidsagenda zet in op versterking van de landbouwsector en het bieden 
van  ruimte  aan  een  multifinctionele  ontwikkeling  van  het  buitengebied.  Werk  en  inkomen  is  een 
belangrijk  speerpunt  binnen  het  collegeprogramma.  Met  de  voorliggende  beleidsagenda  voor  het 
buitengebied wordt hieraan invulling gegeven.  



3.
1.4.  De beleidsagenda vormt de basis voor beleidsontwikkeling op onderdelen:

Niet alle onderdelen zijn even concreet uitgewerkt. Voor de onderdelen Landbouw, Natuur & Landschap 
en Vrijetijdseconomie, is dit wel het geval. Om te komen tot een integraal beeld is bijvoorbeeld voor 
zandwegen  en  klimaatbeleid  de  samenhang  geschetst,  waarbij  momenteel  door  de  betreffende 
beleidsdisciplines invulling wordt gegeven aan de beleidsopgaven. Afhankelijk van ontwikkelingen die 
zich voordoen, kan de beleidsagenda worden aangepast, worden aangevuld of nader worden ingevuld. 

g
2.1 We werken van buiten naar binnen:

In  lijn  met  het  procesakkoord  is  de  samenleving  aan  zet  om  samen  met  ons  te  werken  aan 
maatschappelijke  opgaven.  Plattelandsontwikkeling  en  Vrijetijdseconomie  zijn  bij  uitstek  opgaven 
waarbij het initiatief veelal bij de samenleving ligt en waarbij de gemeente een faciliterende rol vervult.  
Onze  bijdrage  aan  de  uitvoering  van  de  beleidsagenda  bestaat  uit  kennisinbreng,  het  vanuit  een 
positieve  grondhouding  medewerking  verlenen  aan  particulier/collectief  maatschappelijk  initiatief  en 
door in voorkomende gevallen direct of indirect (o.a. Leader) bij te dragen in uitvoeringskosten.

3.1 Betreffende investering dient te worden afgewogen in relatie tot overige investeringsopgaven:
Het  belang  van  investering  in  plattelandsontwikkeling  en  vrijetijdseconomie  is  aanwezig,  maar  de 
uiteindelijke investeringsbeslissing is afhankelijk van beschikbare middelen en overige prioriteiten. Als 
onderdeel van de begrotingsbehandeling vindt deze bredere afweging plaats.
. 

Kosten, baten, dekking

In de concept investeringslijst 2016-2019 zijn de volgende netto investeringsbijdragen opgenomen: 

VE-productontwikkeling (TROP-budget):    50.000,- 
Gebiedsproces Baaksebeek-Veengoot/Schetsboek ‘t Venne: 50.000,- 
Natuur & Landschap subsidieregeling:         50.000,- 
Grondverwerving + aanplant bomenlanen:         50.000,- 
Dorpsinitiatieven voor lokale ommetjes                             25.000,- +

           225.000,-
Daarnaast is op de wensenlijst Plattelandsontwikkeling opgenomen:       70.000,- +

                        295.000,-

Dit  financieel  volume  is  minder  dan  de  helft  van  hetgeen  voorheen  jaarlijks  beschikbaar  was.  De 
gemeentelijke Subsidioloog is beschikbaar om met onze maatschappelijke partners te zoeken naar externe 
subsidieregelingen die voor de betreffende projectideeen beschikbaar zijn. Ons voorstel is om als onderdeel 
van de jaarlijkse begrotingsbehandeling in te zetten op een jaarlijks ontschot investeringsvolume ter grootte 
van 295.000 Euro voor Plattelandsontwikkeling, Natuur & Landschap en Vrijetijdseconomie. Besluitvorming 
vindt hierover plaats tijdens de begrotingsbehandeling 2016-2019.

Opmerking: Kavelruil is voor een bedrag van 25.000 Euro overgeheveld van de investeringslijst naar de  
exploitatielijst en als zodanig niet meer terug te vinden in bovenstaand investeringsoverzicht.



Uitvoering
Planning
In de raadsplanning is vaststelling van de beleidsagenda geagendeerd in de maand mei 2015.

Personeel
Met onze spelers in het veld moeten we bezien op welke wijze we de uitvoering van de beleidsagenda 
binnen onze mogelijkheden op een goede wijze kunnen oppakken. Per 1 mei maken we gebruik van de  
mogelijkheid tot inhuur van een Regiocoördinator via Stichting Achterhoek Toerisme met het doel om samen 
met ondernemers in onze gemeente vernieuwende toeristische arrangementen te ontwikkelen en om deze 
ook  op  regionaal  niveau  te  vermarkten.  Voor  de  beleidsmatige  invulling  van  het  onderdeel  Natuur  & 
Landschap maken we regelmatig  gebruik  van inhuur  via  de VAL.  Over een structurele  oplossing wordt 
nagedacht.  

Communicatie/participatie
De voorliggende beleidsagenda is op basis van gesprekken met maatschappelijke partijen zoals LTO, de 
VAL, Plattelandsraad, Toeristisch Platform, Stichting Achterhoek Toerisme, Slowfood Achterhoek tot stand 
gekomen.  Tijdens  de  raadsrotonde  op  19  maart  hebben  een  aantal  aanwezige  externe  partijen  hun 
waardering uitgesproken voor het voorliggende stuk. 
 
Evaluatie/verantwoording
Voortgang wordt gerapporteerd via de MARAP en BERAP-cycli 
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