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Omgevingsvisie
Op 12 februari 2019 heeft de Gebiedscoöperatie in
de Driester in Kamperzeedijk een informatieavond
verzorgd over de gemeentelijke Omgevingsvisies.
De projectleiders Omgevingsvisie van Kampen,
Zwartewaterland en Zwolle hebben, op uitnodiging
van de Gebiedscoöperatie, een toelichting
gegeven op hun afzonderlijke processen.

Omgevingsvisie

De bijeenkomst is met plm. 50 tot 60 personen
druk bezocht. Er bleek veel belangstelling voor
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een actieve rol van de Gebiedscoöperatie.
Verschillende bestuursleden hebben daarom
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deelgenomen aan bijeenkomsten van met name
Zwartewaterland en Zwolle. Het bestuur heeft ook
een inspraakreactie ingediend op de Nota Detail
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en Reikwijdte MER Omgevingsvisie Zwolle. Het
bestuur heeft in dit proces een bemiddelende
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rol vervuld, en zich daarbij vooral gericht op
gemeentegrensoverstijgende vraagstukken die
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raken aan de kernkwaliteiten van de IJsseldelta.

IJsseldelta Boert Bewust
In 2019 is gestart met IJsseldelta Boert Bewust. De werkgroep
wil ondernemers in de land- en tuinbouw ondersteunen om hun
omgeving op een vernieuwende manier bij het bedrijf te betrekken.
Door goede gesprekken op het bedrijf te voeren en door echte en
eerlijke verhalen te vertellen via social media wordt er gewerkt aan
wederzijds begrip. IJsseldelta Boert Bewust maakt onderdeel uit van
de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Op dit moment zijn ruim 10 agrariërs
aangesloten bij IJsseldelta Boert Bewust. Het is de wens dit aantal
gestaag te laten groeien en samen een netwerk te creëren om door het
organiseren van activiteiten verhalen te delen en gesprekken te voeren.
IJsseldelta Boert Bewust wordt gedragen door een aantal ondernemers
en ondersteund met professionele
ondersteuning, in samenwerking met
Bort Koelewijn reikt de prijs uit voor Miss Kampen,
de mooiste koe van de stad. 1 april 2019
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LTO. Voor meer informatie, bezoek
www.ijsseldeltaboertbewust.nl
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Energie & Landschap
Durft de Gebiedscoöperatie de uitdaging aan om in de komende dertig jaar de omslag te maken naar een energieneutrale IJsseldelta?
Dat is één van de meest actuele vraagstukken waarmee de Gebiedscoöperatie zich ziet gesteld. In 2019 zijn we de discussie aangegaan
met onze leden. Samen met LTO Noord hebben we een succesvolle excursie georganiseerd naar de zogeheten EAZ-windmolens in
Groningen. Kleine windmolens met een ashoogte van 15 meter en met houten bladen die, samen met zonnepanelen, moeten voorzien in
de eigen energiebehoefte van een agrarisch bedrijf.
Binnen de Gebiedscoöperatie bestaan daarover
verschillende opvattingen. Is de aanleg van één grote
windturbine, ook vanuit landschappelijk perspectief, niet
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geschikter dan een groot aantal kleine windmolens? Het
bestuur heeft besloten te beginnen met een onderzoek.
Uitdrukkelijke voorwaarde is dat de windmolens

In de afgelopen periode is er stap voor stap gewerkt aan

landschappelijk goed ingepast moeten worden en dat de

het goed opzetten van boerderijeducatie in de IJsseldelta.

winsten ervan moeten worden geïnvesteerd in het behoud

Op dit moment zijn er 8 bedrijven die zich hiervoor inzetten.

en verbetering van de kwaliteit van de IJsseldelta.

Aan aantal andere bedrijven overweegt deelname. Voor
een compleet overzicht van de bedrijven kunt u kijken op
www.gcijsseldelta.nl/boerderijeducatie.html

“Te beginnen met de aanleg van zonnepanelen
op de dorps- en wijkgebouwen, eveneens

Bij boerderijeducatie IJsseldelta leren kinderen uit het basis

ten behoeve van de inwoners.”

of voortgezet onderwijs waar hun voedsel vandaan komt,
leggen een relatie tussen het voedsel van de boerderij en het

Ook over de oprichting van een Energiecoöperatie

dagelijks eten op hun bord. Als groep of schoolklas krijg je les

IJsseldelta is een uitvoerige discussie gevoerd.

op een boerderij waar de boer of boerin zelf de les verzorgt.

Na aanvankelijke aarzeling heeft het bestuur

Ook leer je over de verzorging van koeien, varkens, schapen,

besloten zich actief in te zetten. Te beginnen met

alpaca’s kippen of geiten. Beleven, leren en ontdekken dat is

de aanleg van zonnepanelen op de dorps- en

het motto! Het bezoeken van een boerderij is nu niet mogelijk

wijkgebouwen, eveneens ten behoeve van de

en zal vermoedelijk dit schooljaar niet meer plaatsvinden. Maar

inwoners (postcoderoos). Een viertal dorpen heeft

mogelijk kunt u voor de nieuwe schoolperiode al wel rekening

aangegeven te willen participeren in dit project.

houden met een boerderijbezoek?

Langjarig Landschapsbeheer,
bidbook
In het najaar van 2019 is het bidbook voor langjarig
landschapsbeheer uitgevoerd. Het bidbook is opgesteld in
samenwerking met de St. Particuliere Landschapsdiensten
IJsseldelta +. In het bidbook is voor een drietal gebieden in de
IJsseldelta de landschapsbiografie opgesteld, is aangegeven
wat in het huidige landschap van waarde is en hoe we met
langjarig landschapsbeheer de kwaliteit van deze landschappen
kunnen behouden. De grote uitdaging hierbij is of het ons lukt
om private middelen te generen om het langjarig beheer te
financiering, samen met middelen vanuit de drie gemeenten
provincie. Om het verhaal van het landschap uit te dragen is een
lezingen en excursie cyclus gestart, met op 6 maart de aftrap in
de Veldiger Binnenlanden. Andere gebieden, de Mandjeswaard
en het Rivierengebied, volgen nog, maar logischerwijs zal dat
gelet op de huidige situatie later plaatsvinden.

Vers Bestuur
De financiële positie van de Gebiedscoöperatie heeft onze

De financieel zorgelijke positie staat niet op zichzelf. De

aandacht nodig. Pas op 2 juli 2019 heeft het bestuur de

discussies over de Omgevingsvisie en de (mogelijke) oprichting

Gebiedsraad een uitgeklede begroting kunnen presenteren.

van een Energiecoöperatie hebben duidelijk gemaakt dat er

Duidelijk is dat we zonder een bijdrage van de overheden, die

behoefte is aan een nieuwe visie op de rol en positie van de

als founding fathers aan de wieg stonden van het Nationaal

Gebiedscoöperatie. Het bestuur heeft, met volle instemming

Landschap, onze activiteiten niet kunnen voortzetten. De

van de Gebiedsraad, contact gezocht met Studio Vers Bestuur

gemeenten hebben inmiddels toegezegd een tijdelijke bijdrage

van de provincie om te komen ons te ondersteunen in de

te willen geven met als voorwaarde dat ook de provincie positief

zoektocht naar een meer eigentijdse positie. Vers bestuur heeft

gereageerd. In het voorjaar van 2020 vindt het afsluitende

ons voorgehouden dat het klassieke organisatiemodel met een

bestuurlijk overleg plaats. We zijn optimistisch gestemd. Een vijftal

beperkt aantal vrijwillige bestuursleden de langste tijd heeft

bedrijven heeft toegezegd een sponsorbijdrage te geven.

gehad. We zijn samen op zoek naar een ‘model’ waarin de
inwoners van onze gebied meer betrokkenheid voelen en hebben
bij “hun” IJsseldelta.

Wilt u bijdragen aan het langjarig beheer van
het landschap? Word dan donateur van de
SPLIJ+! Kijk op:
www.splij.nl/nieuws/samen-verantwoordelijkvoor-kwaliteit-landschap.html

