VNG Overijsselse bestuurdersdag 25 april 2018
Verslag Workshop Plattelandsontwikkeling – meervoudige belangen en vitale erven
Workshopleiders:

Frans NijeBijvank gemeente Hof van Twente
Wilco Pasman Stimuland
Harry Stoffer Provincie Overijssel

Opzet van de workshop
In de voorstelronde benoemen de deelnemers de belangrijkste thema’s voor
plattelandsontwikkeling. Vervolgens is er vanuit perspectief van gemeente, provincie en Stimuland
een pitch gehouden, eindigend in een stelling waarover we in discussie zijn gegaan.
Gespreksonderwerpen waren: wat is je rol als gemeente; positieve grondhouding voor initiatieven;
verwachtingenmanagement; pamperen van initiatieven in het buitengebied vanuit maatschappelijke
belangen versus de initiatiefnemer aan zet; stel gezamenlijk visie op voor buitengebied en kernen;
meer flexibiliteit in woonafspraken; balans in ruimte voor natuur en economie herstellen.
Afsluitend hebben de deelnemers acties geformuleerd op de thema’s en aangegeven welke partij die
actie zou kunnen uitvoeren; gemeente, provincie en inwoners/ondernemers. De opbrengst is te
beschouwen als een agenda voor plattelandsontwikkeling. In de tabel hieronder is dit samengevat.
Agenda plattelandsontwikkeling
Thema

gemeente

Leegstand VAB

Wijzigen
bestemmingsplan.
Rood voor Rood evalueren
i.c.m. vergrijzing.
Flexibele bestemming.
Positieve grondhouding
voor initiatieven.
Verwachtingen managen.
Aanjagen en motiveren.
Business coördinator voor
buitengebied aanstellen.
Branding streekproducten.
Stimulans verkorten keten
producent – consument.
Transitie agrarisch bedrijf.
Kernplannen opstellen met
b.v. stadsarchitect.

Herbestemming /
herontwikkeling

Werken, nieuwe
verdienmodellen
Inkomen agrariër

Detailhandel
Economie en natuur

Agrarisch natuurbeheer
Natura 2000

Alternatieve beheermodellen landschap.

provincie

Inwoner/
ondernemer

Verwachtingen
managen/duiden.
Kaders en budgetten
stellen.

Verkorten keten
producent –
consument.

Ruimte geven in
proefstallen e.d. voor
onderzoek.
Alternatieve beheermodellen landschap
Onderzoek H’bergen
financieren voor
aangewezen gronden.
Oude afspraken
landinrichting

Kavelruil/VAB +
energietransitie.

respecteren.
Natuurinclusief en
recreatie
Leefbaarheid, leefbare
dorpen
Oude en nieuwe
bewoners - sociaal
Onderwijs
Vergrijzing
Relatie stad en landelijk
gebied

Woningbouw in kleine
kernen

Zie VAB en Rood voor Rood

Wonen jongeren /
ouderen

CPO projecten faciliteren.
Ook in kleine kernen

Verkeersveiligheid
(N35)

Onderzoek naar veilige
oversteek Haarle Noord.
Aandacht voor
landbouwverkeer en
kwetsbare weggebruikers.

Zonneparken

Coöperaties mogelijkheden
stimuleren.

Windenergie
Monumenten en
ontwikkelingen
Asbestsanering

Megastallen
Fijnstof / luchtkwaliteit
Veiligheid

Monument is geen
openluchtmuseum.
Faciliteren sanering en
stimuleren zon op dak.
Idem met subsidieregeling.

Meer BOA’s aanstellen.

Ondermijning
Algemene acties voor
Cofinanciering.
plattelandsontwikkeling Kennisplatform opzetten.
op meerdere thema’s.

Doorgaan met
inrichten proces voor
gezamenlijke
streekagenda.
Beschikbaar stellen
‘wooncontingenten’.
Verruimen
mogelijkheden
woningbouw.

Urgentie
aangeven.
CPO kleine
kernen.
Ontw.plannen
voor dorp en
buurtschap.

Onderzoek oversteek
Haarle Noord fietsverbinding.
Rondwegen rond
kleine kernen bij
knelpunten.
Verbreden aan- en
afvoerwegen.
Opzetten
nieuwe
coöperatie.

Extra faciliteren.
Subsidie voor sanering
(i.c.m. zon).
Cofinanciering.
Definiëren megastal.

Zelf initiatief
nemen.
Saneren en zon
op dak.

Meer geld en
aandacht.

Buurttoezicht
en preventie.
Verwachtingenmanagement
bijstellen.
Wil tot actie.

