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Status van dit document
Dit document geeft de reden van bestaan van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta weer. We geven aan
wat we als gebiedspartners met de gebiedscoöperatie willen bereiken en hoe we dat willen gaan
doen. Dit document is in eerste instantie opgesteld door de kopgroep transitie IJsseldelta. Derhalve is
dit document een aanzet, die verder uitgewerkt kan worden door het bestuur van de
gebiedscoöperatie in samenwerking met de gebiedsraad. De inzichten van de kopgroep tot op heden
zijn erin verwerkt. Maar die zijn geenszins bepalend of limitatief.
Voorstel is om dit document (v5) voorlopig als uitgangspunt voor de gebiedscoöperatie IJsseldelta te
nemen en dit document in de bijeenkomst van de Advies- en Initiatiefraad Nationaal Landschap
IJsseldelta, dan acterend als ledenvergadering van de gebiedscoöperatie, van 28 augustus 2015 te
bespreken. Aanpassingen kunnen dan aansluitend in september 2015 worden doorgevoerd (in v6) en
eventueel opnieuw besproken. In de periode oktober – december 2015 kan het document dan zijn
definitief beslag krijgen. Het is realistisch te veronderstellen dat het document op 6 november 2015,
tijdens de laatste bijeenkomst van de Advies- en Initiatiefraad kan worden vastgesteld.

Figuur 1: gebiedspartijen die de leden van de gebiedscooperatie Ijsseldelta zijn
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1.
1.1

Waarom wij de gebiedscoöperatie IJsseldelta vormen
IJsseldelta is ons landschap, wij willen eraan blijven werken

De IJsseldelta is één van de twintig meest bijzondere landschappen van ons land en daarom
Nationaal Landschap. Wij, de bewoners, ondernemers, belangen groepen en professionele
organisaties die er werken, zijn er trots op. Het leven met het water, het leven van het water en de
strijd tegen het water is te zien in ons landschap.
Vitaliteit en kwaliteit IJsseldelta behouden en versterken
We willen samen werken aan versterken van vitaliteit en kwaliteit van onze regio. Dat doen we niet
door er een stolp overheen te zetten. Integendeel. We willen slim gebruik maken van de
ontwikkelingen die op ons afkomen en die benutten om de kwaliteiten van het landschap te
behouden en verder te versterken. Behoud door ontwikkeling dus!
Vasthouden dynamiek
De IJsseldelta heeft ervan geprofiteerd dat het Nationaal Landschap is. Mede dit predicaat zorgde
ervoor dat de overheden, provincie Overijssel, de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle
en het waterschap Groot Salland, in het gebied investeerden. Daardoor is veel in gang gezet en
mogelijk gemaakt. De dynamiek en ontwikkeling van deze investeringen willen we zoveel mogelijk
vasthouden, ook nu en in de toekomst waarin overheden minder budget beschikbaar hebben voor
investeringen. We willen samen doorgaan met de verdere voorspoedige ontwikkeling van de
IJsseldelta.
Partijen in de IJsseldelta willen meer initiatief en verantwoordelijkheid nemen en blijven
samenwerken met overheden
De samenwerking die er is tussen overheid, bewoners, ondernemers en andere partijen in het gebied
verandert. De gebiedspartijen zijn bereid meer initiatief en verantwoordelijkheid te nemen voor de
ontwikkeling van het gebied. We vragen van overheden, als mede-gebiedspartijen, daarbij te helpen
en te ondersteunen. Dan kunnen we samen zorgen voor een prachtige en succesvolle toekomst voor
onze IJsseldelta.

1.2

Geen actie is geen optie

Wij willen kansen pakken. Wij verwachten rendement op de gedane investeringen. Dat rendement
willen we voor een deel gebruiken voor verdere versterking van ons gebied. Geen actie is geen optie.
Dan missen we kansen. De recente investeringen van circa € 30 mln. zullen minder renderen of zelfs
in verval raken. Een grote som belastinggeld zou dan nutteloos besteed zijn. De kwaliteiten van de
IJsseldelta zouden dan eroderen en daarmee zou het verdienvermogen van de regio afnemen. Het
gebied wordt minder aantrekkelijk om in te wonen, te werken, te recreëren en te investeren.
Wij gaan ervan uit dat overheden in de komende tijd steeds meer over zullen laten aan partijen in
het gebied. Als alle partijen daarbij uitsluitend hun eigen belang nastreven dreigt versnippering. Het
is verstandig om samen te werken en als gebied min of meer met één mond te spreken. Alleen dan
kan je als gebied een aantrekkelijke en volwaardige samenwerkingspartner voor overheden,
financiers en investeerders zijn. Als gebiedscoöperatie zijn wij in staat zo’n samenwerkingspartner te
zijn.
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2.

Missie: vitaliteit en kwaliteit van de IJsseldelta.

De gebiedscoöperatie IJsseldelta staat voor het bevorderen van de vitaliteit en kwaliteit in de dorpen
en het landelijk gebied in de IJsseldelta, te weten het buitengebied van de gemeenten Zwolle, Kampen
en Zwartewaterland, waaronder ook het Nationaal Landschap IJsseldelta.

2.1

Samenwerken aan integrale gebiedsontwikkeling

De coöperatie mobiliseert daartoe expertise in integrale gebiedsontwikkeling en stimuleert cocreatie tussen leden en samenwerkende partners. De coöperatie draagt zorg voor het (doen)
ontwikkelen, verspreiden, bewaren en toegankelijk maken van kennis en draagt bij aan vernieuwing
door middel van een ondernemende werkwijze van haarzelf en alle partners. De gebiedscoöperatie
organiseert deze samenwerking en sluit daartoe overeenkomsten met haar leden. Activiteiten van de
coöperatie ontstaan vanuit drie motieven:
• Samen: samenwerking en/of solidariteit in de regio is nodig
• Goed: een kwalitatief hoogwaardig product is gewenst
• Goedkoop: in het coöperatief verband ontstaan efficiencyvoordelen
Vliegwiel: identiteit en kwaliteit, merk en marketing, economie en financiering
De bestaande identiteit en kwaliteit van het gebied zijn uitgangspunt. Die willen wij versterken. Want
als wij de identiteit van het gebied versterken, versterken we daarmee ons merk en onze marketing.
Daarop baseren we onze verdienmodellen. Delen van rendementen daarvan investeren we weer in
de identiteit en kwaliteit van het gebied. Dat is het vliegwiel dat we draaiend willen krijgen.

2.2

Uitgangspunten

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta werkt vanuit de volgende uitgangspunten:
 Passie voor het gebied: we willen het beste uit onze IJsseldelta halen.
 Van, voor en door de leden: sleutelwoorden zijn; samenwerking, solidariteit, wederkerigheid, cocreatie en ledenvoordeel.
 Kennis delen en vasthouden: we willen kennis/onderwijs instellingen uitnodigen mee te doen; we
willen kennis borgen binnen de (leden van de) organisatie.
 Samen dragen en uitdragen: we staan niet tegenover elkaar maar zetten samen en eensgezind
onze schouders onder nieuw gewenste ontwikkelingen; we stimuleren hen die nog aarzelen om
met ons mee te doen.
 Open: we zijn een open organisatie, geen achterkamertjes, we schuwen het debat niet.
 Integraal: we zijn ons voortdurend bewust van de verschillende belangen in de omgeving, we
bezien projecten in hun brede maatschappelijke context.
 Efficiënt en kostendekkend: zo weinig mogelijk overhead, dus niet marktconform; het lid
waarvoor de kosten worden gemaakt dient ook de kosten te dragen, en in geval van een projectoverschot zal dit naar rato van de project-bijdrage van de individuele leden worden verdeeld.
 Ondernemend en resultaatgericht: de doelen worden gerealiseerd vanuit ondernemerschap en
met een eigen financiële positie; projecten moeten concrete resultaten opleveren.
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3.

Visie 2020: dé gebiedsontwikkelingpartij in de regio

Onze ambitie is om als Gebiedscoöperatie als volgt onze rol en werkwijze in te vullen:
 Verbinder tussen belangen: het is ons vak om te zoeken naar verbinding tussen partijen en
belangen en kansen te verzilveren;
 Verbinder tussen stad en land: we werken in een gebied waar stad en land dicht bij elkaar liggen.
Beiden hebben elkaar nodig, bieden elkaar kansen voor groei en maken samen de IJsseldelta.
 Expert in integrale gebiedsontwikkeling: we beschikken over (toegang tot) goede kennis en
vaardigheden met betrekking tot integrale gebiedsontwikkeling;
 Ondernemend en professioneel: we werken zakelijk en afrekenbaar en zijn voortdurend op zoek
naar succesvolle oplossingen;
 Resultaatgerichtheid voor leden en klanten: onze opdrachtgever mag van ons het beste product
verwachten. Producten zijn altijd op maat;
 Dansen tussen de schalen: gebiedsgericht werken vereist van ons om op verschillende
schaalniveaus te werken en tussen deze schaalniveaus te wisselen. Daarmee zijn we in staat om
belanghebbenden op hun manier aan te spreken, te committeren en te leveren.
De taken van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta zijn gericht op:
 Initiëren en inspireren: door ontwikkeling in de regio aan te zwengelen en door mensen anders
naar de omgeving te (laten) kijken en kansen te verzilveren;
 Verbinden: tussen partijen en belangen, tussen kennishouders en kennisafnemers om zodoende
de potentie van het gebeid optimaal te benutten. Dit doet de Gebiedscoöperatie onder meer
door netwerken van partijen in het gebeid te bouwen, te organiseren en te voeden;
 Ontwikkelen van projecten: door met initiatiefnemers ideeën voor gebiedsontwikkeling verder
door te ontwikkelen van initiatief naar projectvoorstel en de financiering te organiseren;
 Communiceren: over ontwikkelingen en vraagbaak zijn (loket) voor leden, bewoners en
ondernemers;
 Uitvoeren van projecten: op een voor alle partijen zo efficiënt mogelijke wijze. Dit steeds vanuit
kaders van economische vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit (goede ruimtelijke inpassing,
regelgeving en financiering). De Gebiedscoöperatie voert de projecten uit, zo mogelijk met
inschakeling van de leden zelf;
 Adviseren: vanuit de ervaringen in de praktijk van de uitvoering aan beleidsmakers en beslissers
van rijk, provinciale en lokale overheden.
Per project of activiteit wordt bekeken welke rol voor de gebiedscoöperatie als
uitvoeringsorganisatie is weggelegd, steeds afhankelijk van de aard van de opdracht en de gevraagde
expertise.

3.1

Organisatie

De coöperatie is een samenwerkingsvorm. Het is een onderneming met een achterban die bestaat
uit leden. De organisatie heeft geen winstoogmerk, maar streeft efficiency en meerwaarde voor haar
leden na. De coöperatie is van en voor haar leden. In principe zijn alle leden gelijk, maar de mate van
financiële betrokkenheid en wederkerigheid kan verschillen.
De leden financieren de coöperatie, de leden zijn daarmee tevens aandeelhouders en de baas over
de coöperatie. De ledenraad is het hoogste gezag binnen de coöperatie. Voor de vorm van de
coöperatie is gekozen omdat deze het beste aansluit bij de organisatieontwikkeling die gewenst is:
gericht op samenwerken, gericht op ondernemerschap, gericht op efficiency.
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Figuur 2: Organogram

Leden
We willen een gebiedscoöperatie die zo breed mogelijk wordt gedragen door partijen in de IJsseldelta. Daarom zijn alle leden van de Advies- en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta lid
geworden van de gebiedscoöperatie. De leden vormen samen de gebiedsraad. De gebiedsraad
bepaalt op hoofdlijnen de koers van de coöperatie.
Nieuwe leden verwelkomen wij, met instemming van de gebiedsraad, graag. Leden van de gebiedscoöperatie zijn in principe maatschappelijke (belangen)groepen of professionele maatschappelijke
partijen. Onder maatschappelijke groepen verstaan wij dorpsverenigingen, natuur- of agrarische
verenigingen. Onder professionele partijen verstaan wij de natuur- en landschapsorganisaties die
reeds betrokken waren bij het Nationaal Landschap IJsseldelta. In principe is de contributie € 100,-per jaar. Professionele partijen wordt gevraagd dit vrijwillig op te hogen tot € 500,00 per jaar.
Lid worden?
De gebiedscoöperatie is er voor en door het gebied. Als vanzelfsprekend gevolg vraagt dit een open
houding naar (gebieds)partijen, ondernemers en bewoners om zich verbonden te kunnen voelen met
de coöperatie. Daarbij is het raadzaam om rekening te houden met de diversiteit van ledengroepen,
van belangen en wat de coöperatie het lid of bijvoorbeeld een donateur kan bieden. Eveneens dient
de coöperatie ervoor om de positie van de leden te versterken en niet op persoonsniveau de
concurrentie aan te gaan met bewoners. Welke keuzes ook gemaakt worden, een zekere binding met
het gebied geldt als minimale eisen om aansluiting te krijgen bij de gebiedscoöperatie.
In de discussies dit tot nu toe gevoerd zijn over de inkleding van het lidmaatschap/de betrokkenheid
van partijen vinden we twee sporen terug. Enerzijds is er sprake van een behoudende benadering,
waarbij het lidmaatschap primair is bedoeld voor gebiedspartijen. Bedrijven en bewoners kunnen
alleen lid worden via aangesloten leden/de gebiedspartijen. Anderzijds wordt er gesproken over een
meer open benadering waarbij bedrijven zelfstandig lid kunnen worden van de gebiedscoöperatie.
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Bewoners kunnen bij voorkeur lid worden via een dorpsvereniging of bij een gebrek daaraan
donateur worden. Een overzicht om beide sporen weer te geven:

Aantal leden

Type leden
Mate van betrokkenheid van
inwoners en ondernemers uit
het gebied
Financiering van de
coöperatie

Inspraak

Zeggenschap van de
gebiedsraad
Waarde als gesprekspartner

Behoudende benadering
Het aantal leden zal mogelijk
ophouden bij 50
Beperkt tot de ‘traditionele’
gebiedspartijen
De coöperatie zal meer op
afstand staan.
Vaste inkomstenstroom is
relatief laag door een beperkt
aantal leden. Er is een grotere
afhankelijkheid van externe
financiering, via bijvoorbeeld
projecten
De leden kunnen al dan niet
zelf of via een
vertegenwoordiger vanuit een
themagroep inspraak hebben in
de gebiedsraad

Gebiedsraad blijft beslissend
voor het wel of niet toetreden
van leden
Deze waarde is groot door de
vertegenwoordiging van veel
gebiedspartijen met een
gezamenlijk gebiedsbelang

Meer open benadering
Het aantal leden en donateurs
kan uitgroeien tot enkele
duizenden of meer
Grotere diversiteit onder de
leden
de coöperatie zal meer
zichtbaar en herkenbaar zijn.
De vaste inkomstenstroom is
groter wat voorziet in een
steviger fundament voor de
coöperatie. Afhankelijkheid
van externe financiering is
aanwezig, maar kleiner.
De leden kunnen al dan niet
zelf of via een
vertegenwoordiger vanuit een
themagroep inspraak hebben
in de gebiedsraad. Individueel
lidmaatschap van de
gebiedsraad is niet mogelijk.
Gebiedsraad blijft beslissend
voor het wel of niet toetreden
van leden
Deze waarde is, voor
bijvoorbeeld overheden, van
zeer groot belang, vanwege de
grote achterban.

Zoals eerder geschetst is het bestaansrecht van de aangesloten organisaties niet ondermijnd moet
worden. Maar tegelijk willen we ook dat de coöperatie zonder drempels fungeert en een grote
maatschappelijke betrokkenheid bij het gebied bewerkstelligd. Dat kan zich immers door vertalen in
de stad-land relatie, de relatie tussen boer en consument, bij de ambassadeurs en specifieke
projecten. De vertegenwoordiging in de gebiedsraad en stemrecht kan op termijn thematische
worden geregeld, zodat een ledengroep qua aantallen niet de overhand kan krijgen. Mochten er zich
organisaties, ondernemers en zelfs bewoners melden als lid waarbij twijfel bestaat, dan kan de
gebiedsraad zich altijd uitspreken over een eventueel lidmaatschap of kan het bestuur eerst een
gesprek voeren met het kandidaat lid.
Advies is om eerst te starten vanuit de huidige situatie en op vrij korte termijn als gebiedsraad te
kiezen voor een passende benadering. Wanneer gekozen wordt voor de tweede, een meer open
benadering, dan ligt een actieve wervingscampagne in de rede.
Gebiedsraad
De gebiedsraad wordt gevormd uit de leden. De gebiedsraad sluit daarmee aan op het karakter van
de Advies- en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta. Belangenvertegenwoordiging en
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stemrecht zijn zo vastgelegd dat altijd een integrale afweging wordt gemaakt. De stemverhouding
regelen we via inhoudelijk thema’s die in de gebiedscoöperatie aan de orde komen en niet via
aantallen leden die vanuit een bepaalde achtergrond lid zijn geworden. In eerste instantie zijn alle
leden ook lid van de gebiedsraad. Aanbevolen wordt om binnen twee jaar na te gaan, of een
gebiedsraad op basis van een (thematische) belangenvertegenwoordiging beter kan functioneren.
Commissie en werkgroepen
De gebiedsraad kan thematische commissies of werkgroepen in het leven roepen, vergelijkbaar met
de themagroepen die zijn te onderscheiden in de kopgroep of bestuurscommissies in een vereniging.
De themagroepen kunnen een rol vervullen binnen de gebiedscoöperatie bij het uitwerken van
bijvoorbeeld verdienmodellen. Commissies zullen specifieke bestuurstaken, waarvan de gebiedsraad
oordeelt dat ze moeten worden uitgevoerd, oppakken. Tevens kunnen commissies worden ingesteld
om het bestuur te controleren, zoals bijvoorbeeld een kascommissie.
Bestuur
De gebiedsraad wordt geleid door een voorzitter. De voorzitter wordt terzijde gestaan door minimaal
een penningmeester en secretaris. Tezamen vormen zij het bestuur van de coöperatie en worden in
principe voor een periode van vier jaar aangesteld.
Uitvoerder
De uitvoerder handelt in principe in opdracht van het bestuur. Hij of zij kan voor eigen rekening en
risico initiatieven uit het gebied beginnen of verzamelen, die vertalen naar projectvoorstellen, daar
financiering bij zoeken en voorleggen aan het bestuur om namens de gebiedscoöperatie uit te
voeren. Voorwaarde is dat er voldoende marge gemaakt kan worden op het project om de kosten
van de uitvoerder te kunnen betalen, een bijdrage te leveren aan de kosten van de gebiedscoöperatie en een bijdrage te leveren aan het gebiedsfonds. In de huidige markt van de projecten is
dat niet gemakkelijk. Taken van de uitvoerder zijn:
 Projectmanager van de projecten en programma’s in de uitvoeringsorganisatie
 Verwerven en ontwikkelen van projecten en programma’s voor uitvoering door de coöperatie
 Aanjagen van ontwikkeling van (regionale) verdienmodellen
 Verwerven van externe fondsen en financiering
 Ondersteunen van het bestuur.
Kenniswerkplaats
Om de gebiedscoöperatie slagkracht en toegang te geven tot state of the art kennis wordt
samengewerkt met kennisinstituten en scholen. Samenwerking zoeken wij met CAH Dronten,
Windesheim, Landstede en bijvoorbeeld kennispoort Zwolle .
Vormgeven samenwerking overheden
De overheden (Provincie Overijssel, Gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland en Waterschap
Groot Salland) geven aan te willen samenwerken met de gebiedscoöperatie IJsseldelta. Voorstel is
om deze samenwerking via, in eerste instantie, twee sporen vorm te geven:
 Ambtelijk vertegenwoordigers nemen van af nu deel aan de bijeenkomsten van de gebiedsraad
als adviseur vanuit de overheden en als schakel tussen gebiedsraad en bestuurders. Zij
functioneren namens hun organisaties als “accounthouder” voor het gebied. Zij hebben adviesen inspraakrecht maar geen stemrecht.
 De voorzitter van de gebiedsraad die optreedt als boegbeeld voor de coöperatie en regelmatig
contact houdt met bestuurders om af te stemmen en zaken bespreekbaar te maken. De huidige
leden van het Bestuurlijk KernTeam (BKT) worden tweemaal per jaar uitgenodigd door het
bestuur voor overleg.
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Werkgebied Gebiedscoöperatie IJsseldelta
Het ontwikkelingsperspectief en bijbehorend uitvoeringsprogramma hadden tot op heden altijd
betrekking op het Nationaal Landschap IJsseldelta, welke een begrenzing kende die een deel van de
IJsseldelta besloeg. Het werkgebied van de gebiedscoöperatie zal, vanuit een wens van de leden,
vergroot worden naar het totale buitengebied van de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland. Zo sluit het beter aan bij het werkgebied van een groot aantal leden en biedt het de
mogelijkheid om partners van buiten de ‘oude’ begrenzing van het Nationaal Landschap IJsseldelta
aan de coöperatie te binden. Onderstaand kaartbeeld toont het nieuwe werkgebied.

Figuur 3: werkgebied gebiedscoöperatie IJsseldelta
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3.2
Financiën
De middelen van de gebiedscoöperatie komen binnen via lidmaatschapsgelden, donateurs, sponsors,
eventuele overheidsbijdragen en middelen ten behoeve van realisatie van specifieke projecten. Deze
middelen kunnen van diverse partijen komen.
Drie soorten fondsen1
De middelen waarover de gebiedscoöperatie kan beschikken kunnen worden verdeeld over drie
verschillende soorten fondsen, die elk administratief worden bijgehouden en vermeld in de
jaarrekening. Het gaat om de volgende fondsen:
 het organisatiefonds ter dekking van de basiskosten van de gebiedscoöperatie;
 het IJsseldelta gebiedsfonds met middelen die worden geïnvesteerd in projecten, activiteiten in
het gebied IJsseldelta. De gebiedsraad bepaalt waar de middelen uit dit fonds in worden
geïnvesteerd. Eén van de randvoorwaarden is borging van de kernkwaliteiten van het gebied;
 een fonds per thema. Een voorbeeld: ondernemers betalen om deel te nemen aan de website €
100,-- per jaar. Dit wordt voor een deel geïnvesteerd in beheer en onderhoud van de website.
Het surplus kan weer geïnvesteerd worden in verdere sectorale ontwikkeling via het themafonds
toerisme en recreatie.
Organisatiekosten
De minimale kosten voor de organisatie van de gebiedscoöperatie worden ingeschat op ongeveer €
30.000,- per jaar. Circa de helft hiervan gaat naar algemene kosten zoals bestuur,
(bestuursaansprakelijkheids)verzekering, accountant, bank, vergaderingen en communicatie. De
andere helft gaat op aan (minimale) professionele ondersteuning, geleverd door de uitvoerder.
Voor 2015 en 2016 kunnen deze kosten deels worden gedekt vanuit middelen die overblijven vanuit
de subsidie voor de kopgroep transitie IJsseldelta. Voor de periode vanaf 2017 is het noodzaak om dit
minimale bedrag van € 30.000 te verkrijgen uit de eerdere genoemde mogelijkheden uit
lidmaatschapsgelden, sponsoring en onder andere uit inkomsten uit de verdienmodellen.
Financiering organisatiekosten uit lidmaatschappen, sponsoring en projectmarges
Organisatiekosten kunnen worden gefinancierd uit lidmaatschap- en sponsorgelden en uit marges
die gemaakt worden op projecten. Voorstel is om lidmaatschapsgelden te bestemmen voor het
organisatiefonds. Op dit moment zijn de inkomsten uit lidmaatschapsgelden 21 x €100,-- = € 2100,-per jaar. Dit bedrag kan iets hoger worden als de professionele partijen vrijwillig hun contributie
verhogen naar € 500,-- per jaar.
Voorstel is om sponsorgelden eveneens te bestemmen voor het organisatiefonds. Er is overleg met
de Rabobank over sponsoring. Een bijdrage van € 15.000 per jaar wordt verwacht.
De gebiedscoöperatie wil zich manifesteren als projectuitvoerder voor overheden en andere partijen.
Het idee is dat marges gemaakt worden op de projectuitvoering. Deze marges kunnen worden
toegevoegd aan het organisatiefonds. Gerekend op een marge van ongeveer 15%. Gezien de huidige
markt lijkt het overigens niet gemakkelijk om dit soort marges te realiseren, mede gezien het feit dat
de gebiedscoöperatie haar capaciteit voor projectuitvoering deels moet inhuren.
Tenslotte wordt voorgesteld om 15% van de middelen in het IJsseldelta gebiedsfonds te reserveren
voor het organisatiefonds. Vooralsnog is dit wenselijk om de organisatiekosten te kunnen dekken.
Financiering IJsseldelta gebiedsfonds
De financiering van het gebiedsfonds kan komen uit de volgende bronnen:
1

In plaats van te werken met 3 verschillende soorten fondsen zou ook gewerkt kunnen worden met één gebiedsfonds van waaruit alle
kosten, projecten en thema’s worden bekostigd. De gebiedsraad bepaalt dan welk bedrag waaraan besteed kan worden en houdt rekening
met de minimaal benodigde kosten die gemaakt moeten worden om de gebiedscoöperatie in stand te houden.
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donaties, legaten etc.;
compensatiegelden (er zijn bijvoorbeeld gesprekken gaande bijvoorbeeld Kwaliteitimpuls Groene
Omgeving);
 verdienmodellen (agro, food, toerisme en recreatie, duurzaamheid en energie).
Vanuit dit fonds investeert de gebiedsraad in de kwaliteiten van het gebied. Het bestuur stelt jaarlijks
een lijst van investeringsdoelen op die door de gebiedsraad wordt goedgekeurd en geprioriteerd. De
omvang van dit fonds is nu nog niet in te schatten en zal gedurende de tijd ook variëren.
Financiële risico’s:
Het starten van een gebiedscoöperatie is als het starten van een onderneming; dat gaat niet zonder
risico’s. Op voorhand zijn de volgende risico’s te onderscheiden:
 de organisatiekosten voor 2016 zijn uit incidentele baten deels te financieren. Voor 2017 is de
financiering van organisatiekosten nog onzeker;
 inkomsten uit sponsoring en projectuitvoering zijn nog onzeker;
 inkomsten uit verdienmodellen zijn nog onzeker;
 de gebiedscoöperatie heeft geen reserves om eventuele tegenvallers op te vangen. Het streven
moet daarom zijn om zo snel mogelijk een redelijke algemene reserve op te bouwen.

3.3

Werving

Het succes van de gebiedscoöperatie IJsseldelta is onlosmakelijk verbonden met het draagvlak voor
de coöperatie die tot uiting komt in het aantal leden, donateurs, sponsors en andere betrokkenen.
Werving leden
Bij de werving van leden werken we in principe “van binnen naar buiten”. Alle leden van de Adviesen Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta zijn lid van de gebiedscoöperatie. De leden
vertegenwoordigen allen een achterban. Zij moeten in staat zijn om hun achterban duidelijk te
maken waarom samenwerking in de coöperatie profijtelijk is. Dat kunnen we communiceren maar
moeten we vooral laten zien! Een project rondom zonnepanelen voor buurthuizen of scholen is
hiervoor een optie. Via communicatie en projecten enthousiasmeren we de achterbannen van leden
voor de gebiedscoöperatie.
En via de achterbannen van onze leden bereiken we partijen die tot op heden nog niet betrokken zijn
bij de IJsseldelta. We denken dan bijvoorbeeld aan bewoners van Kamperveen, Genne, de
buurtschappen in de IJsseldelta of ondernemers in Kampen, Hasselt, Genemuiden, Zwartsluis en
Zwolle.
Partijen worden lid van de gebiedscoöperatie IJsseldelta omdat:
 men invloed heeft op wat er in de regio gebeurt, men zit mede aan het stuur als het gaat om
gebiedsontwikkeling van de regio;
 men actief invloed uitoefent op de vitaliteit van de regio en de wijze van het vitaal houden van
de regio;
 samenwerking in de gebiedscoöperatie aantoonbaar bijdraagt aan versterking van vitaliteit,
kwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid van de IJsseldelta;
 de gebiedscoöperatie belangen van de aangesloten partijen behartigt bij overheden, financiers
en investeerders;
 de gebiedscoöperatie projecten uitvoert waarmee voldaan wordt aan behoeften van partijen
maar die partijen individueel niet kunnen uitvoeren;
 de gebiedscoöperatie bijdraagt aan/zorgdraagt voor marketing en promotie van het gebied zodat
de inkomsten uit toerisme en recreatie maar ook uit producten, zorg etc. worden verhoogd.
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de gebiedscoöperatie geld genereert via verdienmodellen, fondsenwerving en sponsoring, dat
geïnvesteerd wordt ten voordele van de partijen;
partijen kunnen aankloppen bij de gebiedscoöperatie voor raad en daad.

achterbannen
huidige
leden

IJsseldelta
samenleving
Figuur 4: werving leden; in principe van binnen naar buiten.

3.4

Communicatie

De coöperatie heeft als doel om na de afsluiting van de programmaperiode “Nationaal Landschap
IJsseldelta” de bestaande hechte samenwerking tussen partners in de IJsseldelta vanaf 2016 voort te
zetten om samen projecten en programma’s op te zetten die bijdragen aan kwaliteit, leefbaarheid,
duurzaamheid en economie van de IJsseldelta. De coöperatie moet daarvoor (ondersteunende)
financiering vinden en dus ook gesprekspartner zijn voor overheden, financiers en investeerders.
Bekendheid, Draagvlak en op (onderdelen) Meedoen
Bekendheid, draagvlak en meerdoen zijn essentiële communicatiedoelstellingen van de
gebiedscoöperatie. Om de communicatiedoelstellingen “Draagvlak” en “Meedoen” te kunnen
realiseren, moet doorlopend worden gewerkt aan de bekendheid van de Gebiedscoöperatie
IJsseldelta. Dit is vooral een kwestie van “ouderwets” informatie zenden. Wie zijn we, waar zijn we
mee bezig, waarom is dat zo belangrijk en wie zijn er allemaal bij betrokken? Het is belangrijk om
hierbij gebruik te maken van bekende en vertrouwde gezichten, die het werk van de coöperatie
ondersteunen. De uit te voeren acties zijn weergegeven in tabel 1. Menskracht en middelen zijn
vooralsnog beperkt. Derhalve moeten we prioriteiten stellen.
Bekendheid
Om pragmatische redenen is ervoor gekozen de huisstijl te laten aansluiten op de huisstijl van
Nationaal Landschap IJsseldelta. Deze huisstijl is al beschikbaar.
De website die vanuit de themagroep T+R is ontwikkeld is een overkoepelende en integrerende
website. De informatie van de websites van Nationaal Landschap IJsseldelta, van het streekmerk en
“In de IJsseldelta” worden erin gebundeld. Gesprekken zijn gaande om informatie van de website
“Ontdek de IJsseldelta” waar mogelijk ook te integreren. Vanaf 2 oktober is de nieuwe website
beschikbaar.
De onderdelen 1c, 1d, 1f en 1h pakken we op. Er is al een aantal persberichten de wereld in
gestuurd. Dat wordt vervolgd door meer inhoudelijke artikelen over ontwikkeling van
verdienmodellen, fondsenwerving, nieuwe samenwerking etc. Dat kan via lokale media, via email
nieuwsbrieven, sociale media etc. We ontwikkelen een communicatiekalender als checklist voor onze
communicatie-activiteiten. Deze communicatiekalender wordt minimaal eens per kwartaal
geactualiseerd en afgestemd met (leden van) de gebiedsraad.
13

1. Bekendheid: inzet van corporate
middelen

2. Draagvlak: mensen in contact

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

a.

i.

Huisstijl coöperatie
Website
Email nieuwsbrief
Sociale media
Corporate story en flyer
Persberichten
Uitlegfilmpje
Bestaande middelen
partnerorganisaties
Zorgvuldige lancering

b.
c.
d.

Gesprekken met achterbannen van AIR
leden
Warme band onderhouden met
politiek-bestuurlijke organisaties
Ambassadeurs van de IJsseldelta
Strategische aanwezigheid bij
bijeenkomsten en events in de
IJsseldelta

3. Meedoen: mobiliseren, stimuleren,
verbinden van producten, afnemers
en investeerders
Projectideeën/initiatieven laten ontstaan
uit de samenleving en grotere projecten
vertalen in concrete, doelgerichte
communiceerbare projecten die vlot
aantoonbaar succes opleveren









Veldbezoeken organiseren
Inzet van kinderprojecten (scholen)
Realiseren van spontane
ontmoetingen
Organisatie van kleinschalige
(publiciteits)acties
Brainstorm en innovatiesessies om
deelnemers zelf plannen te laten
bedenken
Lezingen, workshops
Whats app groepen
Handen uit de mouwensessies

Tabel 1: communicatie-acties

Draagvlak
Hier werkt de coöperatie continu aan. Voor de oprichting van de gebiedscoöperatie IJsseldelta zijn er
gesprekken gevoerd met alle leden van de Advies- en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta,
thans leden van de gebiedscoöperatie. Deze gesprekken worden vervolgd.
De achterbannen van de leden benaderen we tevens via projecten uit de themagroepen. Denk aan
het werk van de themagroep T+R en Agro, Food, Natuur en Landschap. Voor het thema
duurzaamheid en energie geldt dat er gesprekken worden gevoerd met bijvoorbeeld MFC Wilsum.
Op onderdelen hebben we dus contact met achterbannen en spreken wij ze aan op deel belangen.
Daar gaan we mee door. Samenvattend: de leden van de gebiedsraad zijn onze primaire aanspreekpunten richting de “achterbannen”. Op specifieke thema’s spreken we de achterbannen rechtstreeks
aan.
Actie 2b. krijgt eveneens al invulling. De leden van het bestuurlijk kernteam zijn tijdens de oprichting
van de coöperatie geïnformeerd en geraadpleegd. Zij hebben aangegeven regelmatig contacten te
willen onderhouden en tenminste één keer per jaar thematische bijeenkomsten rondom de
gebiedscoöperatie IJsseldelta op prijs te stellen. Daar geven we invulling aan.
De ambassadeurs verdienen aparte aandacht. Zij zijn ambassadeur voor het gebied en in het gebied.
Maar zij kunnen ook een belangrijke rol vervullen in het promoten van samenwerken in verdere
gebiedsontwikkeling in de IJsseldelta om de regio nog mooier en vitaler te maken. Daartoe zijn zij nu
nog weinig geïnformeerd en geëquipeerd. Daarom informeren wij de ambassadeurs over
samenwerken aan gebiedsontwikkeling in de gebiedscoöperatie, het doel, de intenties, kansen,
mogelijkheden, beperkingen en vooral de noodzaak tot samenwerken van veel verschillende partijen
in de regio. Hoe we hieraan exact invulling geven bepalen we op korte termijn.
Meedoen
Dit onderdeel betreft het van onderop laten ontstaan van ideeën en initiatieven. Om kansen te
pakken moet je eerst kansen creëren! Daarom ligt hier prioriteit. We organiseren gerichte acties om
concrete initiatieven van onderop te laten ontstaan.
Een idee is om deze op te hangen aan de acties van de themagroep Duurzaamheid en Energie en
zoveel mogelijk verenigingen, scholen, buurtcentra mee te laten doen in het project voor duurzame
(zonne-)energie. Scholen in Stadshagen willen hier graag aan meewerken Dergelijke acties zijn
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concreet en betekenisvol en een goede opstap om samen verder te denken over nieuwe concrete
initiatieven.

3.5

Samenwerking kopgroep tot eind 2015

Het bestuur van de gebiedscoöperatie IJsseldelta zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 oktober
2015 aantreden. Vanaf dat moment zijn de kopgroepleden op afroep voor het bestuur beschikbaar
om het bestuur te ondersteunen en te zorgen voor een soepele overdracht van de resultaten van de
kopgroep naar de coöperatie. Bestuursleden en kopgroepleden bepalen samen hoe de overdracht
het beste kan worden vormgegeven.
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4.

Strategische agenda 2015 – 2017

De gebiedscoöperatie gaat uit de startblokken. De kopgroep fungeerde als kwartiermaker en heeft al
een aantal zaken in gang gezet. Die moeten verder worden gebracht. Daarnaast liggen er nog een
groot aantal opgaven die moeten worden opgepakt. Niet alles kan tegelijk. Een zekere focus is nodig.
In dit hoofdstuk presenteren we een concept strategische agenda als advies voor het bestuur en de
gebiedsraad. Zij bepalen de koers van de gebiedscoöperatie IJsseldelta. De agenda is opgesteld aan
de hand van de inzichten waarover we nu beschikken. Omstandigheden kunnen echter wijzigen
waardoor het nodig of raadzaam kan zijn om prioriteiten ander te stellen.
In de volgende paragrafen beschrijven we kort een aantal projecten en activiteiten waarvan we nu
aannemen dat die de komende twee jaar belangrijk zullen zijn voor (de verdere ontwikkeling van) de
gebiedscoöperatie IJsseldelta. Tenslotte presenteren we een overzicht van de projecten en
activiteiten, afgesloten met een overzicht van mogelijke themagroepen in de gebiedsraad.

4.1

Uitdagen boeren in een vitaal landschap

De melkveehouders in de IJsseldelta willen gezamenlijk met partners investeren in hun streek en in
hun eigen duurzame toekomst. Zij geloven namelijk dat alleen via hechtere samenwerking
daadwerkelijk geïnvesteerd kan worden in de lange termijn identiteit en kwaliteit van de IJsseldelta.
En daarmee voegen zij waarde toe aan hun producten.
Verduurzamen, versterken en vernieuwen zijn de drie kernwoorden in dit voorstel. Het voorstel biedt
een uitwerking van een regionaal verdienmodel via een gebiedscoöperatie om van verduurzamen,
versterken en vernieuwen een continu proces te maken in de melkveehouderij van de IJsseldelta. Het
voorstel geeft een werkwijze om te komen tot een rendabele gebiedscoöperatie die structurele
middelen genereert voor sector- en gebiedsontwikkeling. Het gebied genereert dus geld voor beheer
en onderhoud van het landschap en gebiedsontwikkeling. De provincie Overijssel heeft middelen
toegekend voor dit project. Voor meer informatie is het complete projectvoorstel te raadplegen:
‘Gebiedscoöperatie IJsseldelta, uitdagend boeren in een vitaal landschap’ d.d. 22 februari 2015. Het
project is inmiddels gestart. De looptijd is voorzien tot april 2017.

4.2

Realisatie nieuwe website

De nieuw te realiseren website integreert enkele bestaande websites om zo het brede aanbod van
toeristische-recreatieve diensten en (streek)producten om de IJsseldelta te beleven te bundelen en
daardoor doeltreffender te vermarkten. Meer over dit specifieke onderdeel is omschreven in
paragraaf 3.4 van dit strategisch plan. De website zal begin oktober 2015 operationeel zijn.
Financiering van de bouw vindt plaats vanuit het budget van de kopgroep. Eigendom, beheer,
onderhoud en exploitatie valt onder de verantwoordelijkheid van de coöperatie. Met ingang van
2016 betalen ondernemers een bijdragen van € 100,-- per jaar voor deelname aan de website.

4.3

Samenstellen arrangementen

De IJsseldelta heeft een groot aantal toeristisch-recreatieven ondernemers. Desalniettemin kan het
totale aanbod aan producten en diensten worden verbreed om meer verschillende doelgroepen aan
te spreken en de toeristische-recreatieve omzet in de IJsseldelta te verhogen. Speciale aandacht zal
er nodig zijn voor de kansen die het water in ons gebied kan bieden voor toerisme en recreatie. In
combinatie met de directe nabijheid van stad en land ontstaat een bijzonder toeristisch en recreatief
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gebied. De themagroep ‘toerisme & recreatie’ zal hier speciale aandacht aan geven. Samenwerking
tussen ondernemers is een voor de hand liggende manier om het aanbod te verbreden en samen
beter in de markt te zetten. De kopgroep heeft ondernemers uitgedaagd interessante en
avontuurlijke arrangementen te ontwikkelen. Een aantal ondernemers heeft dit opgepakt en
inmiddels enkele arrangementen ontwikkeld. Deze samenwerking en ontwikkeling van
arrangementen kan in de komende periode worden verbreed en verdiept. De gebiedscoöperatie kan
dit ondersteunen en een rol vervullen bij de marketing en promotie van de arrangementen,
eventueel in samenwerking met IJsseldelta marketing. Het idee is dat wanneer ondernemers extra
gaan verdienen aan arrangementen die mede zijn geïnitieerd door de gebiedscoöperatie, zij een klein
deel van de extra verdiensten bijdragen aan de gebiedscoöperatie. Dat is nodig om de
gebiedscoöperatie zijn werk te kunnen laten voortzetten. Een dergelijk verdienmodel voor de
coöperatie moet in de komende periode met ondernemers worden uitgewerkt.

4.4

Inzet ambassadeurs

In 2015 hebben ruim 30 personen de ambassadeurscursus gevolgd. Het zijn personen die vanuit
verschillende achtergronden een gezamenlijke drive hebben: aan anderen laten zien hoe mooi en
waardevol het gebied en het verhaal erachter is. Dat doen de ambassadeur zowel richting bewoners,
ondernemers als bezoekers van de IJsseldelta.
Tijdens de afsluitende opleidingsbijeenkomst in het najaar van 2015 leggen we de link met de
gebiedscoöperatie met de vraag wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het zou goed zijn dat bij elk
project, vanuit elk thema, enkele ambassadeurs betrokken zijn, om het verhaal te doen en de
belangstelling voor het gebied en de activiteiten van de coöperatie te vergroten. Vervolgens kan dit
samen met ambassadeurs en vertegenwoordigers van themagroepen worden uitgewerkt in concrete
acties gericht op het verwerven van draagvlak, betrokkenheid en promotie.

4.5

Gebiedspromotie

De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in het breder bekend maken van de IJsseldelta. We zien er
stap voor stap de resultaten van. De bekendheid van het gebied groeit evenals het aantal bezoekers.
Bekendheid met en vooral waardering voor het gebied leiden tot meer uitgaven in het gebied en
rechtvaardigen investeringen in gebiedsontwikkeling. De investering van de afgelopen jaren in
gebiedspromotie moeten daarom door gaan. Het vormt een onderdeel van de communicatie,
beschreven in paragraaf 3.4, waarbij aandacht voor het werk van de coöperatie samen op kan gaan
met de promotie van het gebied. Samenwerking met IJsseldelta Marketing ligt voor de hand. Zij
hebben kennis, ervaring en uitvoeringskracht.

4.6

Ondersteuning dorpsverenigingen

De rol van de dorpsverenigingen is aan verandering onderhevig. Verantwoordelijkheden voor uit te
voeren opgaven worden groter. Tegelijkertijd hebben de verenigingen te maken met minder animo
onder dorpsbewoners om mee te doen, met name als het gaat om langjarige bestuursfuncties. Het
betrokken houden van de achterban blijkt een opgave op zich. De coöperatie is gevraagd om de
dorpsverenigingen hierbij te ondersteunen en er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de
dorpsverenigingen niet zelf het wiel uitvinden maar kennis en ervaring delen en eventueel zaken
gezamenlijk op pakken. Het Leader programma biedt wellicht mogelijkheden om een gezamenlijk
programma ook financieel mogelijk te maken.
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4.7

Leader

In het najaar van 2015 gaat een nieuw leaderprogramma van start. De gemeenten Zwartewaterland,
Kampen en Zwolle zijn aangesloten bij het grotere leadergebied in noordwest en noordoost
Overijssel. Waar voorheen leader projecten vaak bestonden uit het realiseren van een fysiek project
(stenen stapelen), wil de Lokale Actie Groep (LAG) zich nu meer richten op het leggen van
verbindingen tussen overheden, ondernemers, onderwijs en bewoners in het gebied. Projecten
moeten bijdragen aan de lokale economie en leefbaarheid. Het leader programma wordt zelfstandig
uitgevoerd, met of zonder gebiedscoöperatie, maar hoe dan ook wel met een LAG. Dit programma
kan voor het werk van de coöperatie echter een heel goede kans bieden om bepaalde projecten
gefinancierd te krijgen die zowel aansluiten bij de doelen van Leader als bij de doelen van de
coöperatie. Samenwerken met Leader is dus een kans die de komende tijd verzilverd kan worden.

4.8

Windenergie

De vraag naar duurzame energie neemt toe. De gebiedscoöperatie IJsseldelta speelt daarop in. De
kopgroep onderzocht daarvoor de verschillende mogelijkheden. Zonne-energie en windenergie
bleken het meest kansrijk. Zonne-energie is vooral interessant vanwege het maatschappelijk
rendement: verduurzaming. Windenergie is interessant vanwege zowel financieel als
maatschappelijk rendement. Qua windopbrenst is de IJsseldelta een gunstig gebied voor
windenergie. Reden genoeg om de optie van windenergie in het gebied serieus te verkennen.
Kernvraag is of en hoe we kunnen investeren in windenergie zonder de kernkwaliteiten aan te tasten
en met een goed verdienmodel, die een structurele geldstroom oplevert richting het gebiedsfonds
zodat we kunnen blijven investeren in de kernkwaliteiten van het gebied. Zowel in het bestuur van
de coöperatie, als bij de leden is kennis aanwezig om deze discussie te voeren, waarna vervolgens
samen met overheden en andere stakeholders een afgewogen besluit kan worden genomen.
Hoe dan ook moet voorkomen worden dat door onoplettendheid een partij van buiten het gebied
een bepaalde ontwikkeling in gang zet die landschappelijk gezien ongewenst is en waarvan de
rendementen niet terecht komen in het gebied.

4.9

Zonne-energie

In de IJsseldelta zien we op steeds meer (agrarische) daken zonnepanelen verschijnen. Er zijn
verschillende programma’s beschikbaar waar agrariërs en particulieren aan kunnen deelnemen.
Zonne-energie op dorpshuizen, scholen en verenigingsgebouwen blijkt moeizamer van de grond te
komen. Financiering van de initiële investering en behalen van financieel rendement is lastig.
Maatschappelijke rendement is echter een belangrijke argument om te onderzoeken of de
coöperatie via vraagbundeling en ontwikkeling van financiële arrangementen voor een doorbraak
kan zorgen. Het draagt bij aan bewustwording, verstevigt de (financiële) positie van de school of het
dorpshuis vanwege een lagere energienota en het legt de link met de coöperatie en de IJsseldelta.
Op korte termijn, in 2015, willen we minimaal 1 project gerealiseerd hebben als voorbeeldproject
voor andere dorpen.

4.10

Kwaliteitsimpuls groene omgeving (KGO)

Grote fysieke investeringen in het buitengebied, waarvoor een bestemmingsplanwijziging
noodzakelijk is, kunnen in sommige gevallen alleen uitgevoerd worden als de initiatiefnemer een
investering doet in het kader van de kwaliteitsimpuls groene omgeving.
Om te voorkomen dat de investeringen versnipperd en kleinschalig ingezet worden, is het een
verkenning waard om te zorgen voor een gebundelde inzet van de middelen ten behoeve van
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(robuuste) natuur & landschap. De coöperatie kan hierin een initiërende rol spelen en samen met
een aantal leden bepalen waar de middelen geïnvesteerd kunnen worden in het landschap.
Bovendien kan de coöperatie zowel gemeente als ondernemers ontzorgen. De gemeente en
ondernemer hoeven niet zelf plannen te ontwikkelen voor investeringen in het kader van KGO. Dat
kan de gebiedscoöperatie in samenspraak met de gebiedsraad overnemen. Gesprekken zijn
inmiddels gestart om te verkennen wat de gebiedscoöperatie en de gemeenten in dit kader voor
elkaar kunnen betekenen. Wellicht kan dit leiden tot een pilot.

4.11

Kenniswerkplaats

Samenwerking met het onderwijs lijkt essentieel om succesvol te zijn bij gebiedsontwikkeling. De
meerwaarde van de samenwerking is meervoudig. Het gaat niet alleen om het betrekken van
jongeren bij hun eigen leefomgeving en hen juist in hun eigen omgeving ook te laten leren, maar het
biedt voor de coöperatie ook een kans om leden met kennis, die laagdrempelig beschikbaar is, verder
op weg te helpen met een businesscase of ander soortige opgaven. Vanuit de hogescholen is er
belangstelling om die samenwerking aan te gaan en vanuit het Leader-programma kan hulp geboden
worden om een dergelijk kennisplatform op te richten. Vanuit één van de leden van de coöperatie is
expliciet aanboden om hier behulpzaam in te zijn. Vanuit het programma “Uitdagend boeren in een
vitaal landschap” wordt actieve samenwerking gezocht met CAH Dronten. De studenten kunnen hier
concreet helpen met deelprojecten en praktijkervaring opdoen. Op deze manier kan de
kenniswerkplaats een vliegende start maken.

4.12

Lidmaatschaps- donateurs- en sponsorvoordeel

Partijen en particulieren die lid of donateur worden van de coöperatie doen dat enerzijds omdat ze
de IJsseldelta een warm hart toe dragen. Anderzijds willen zij ‘iets terug zien’. Dat kan bijvoorbeeld in
de vorm van kennis, toegang tot netwerken, deelname aan projecten of concreet in de vorm van een
korting op arrangementen of streekproducten of commerciële exposure. De huidige leden van de
coöperatie zijn ingestapt op basis van de successen van 10 jaar gebiedsontwikkeling en de nauwe
samenwerking daarin. Nieuwe leden zullen aanvullend op een andere manier overtuigd moeten
worden van de voordelen van een lidmaat- of donateurschap, net zo goed als de huidige leden het
voordeel ook in de toekomst moeten blijven ervaren. Het uitwerken van 1 of meerdere
‘voordeelpakketten’ is nodig om partijen betrokken te houden, de relevantie van de coöperatie
telkens te bevestigen en het biedt kansen om de achterbannen van leden (economisch) te betrekken.
Het is een doorlopend proces, waarbij het voordeel elke keer opnieuw zichtbaar gemaakt moet
worden. In 2015 zal er een start mee gemaakt worden. In paragraaf 3.3, werving van leden, sluit
hierop aan.

4.13

Opstellen huishoudelijk reglement, evaluatie statuten en strategisch plan

De statuten zijn op 5 juni 2015 geponeerd bij de notaris. Ze zijn ruim opgesteld, conform de
afspraken die erover gemaakt zijn in de Advies- en Initiatiefraad. Het is aan de gebiedsraad om in het
najaar van 2015 een huishoudelijk reglement op en vast te stellen, waarin zaken meer specifiek
geregeld zijn. De gebiedsraad wordt geadviseerd om zowel de statuten als het strategisch plan in de
loop van 2016 te evalueren, wijzigingen door te voeren, doelstelling aan te scherpen en/of andere
toevoegingen te doen. Met de leerervaring van een eerste jaar werken kunnen de documenten eigen
en passend gemaakt worden.
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Thema
Agro-Food

Toerisme &
Recreatie

Project
Uitdagend boeren in een
vitaal landschap
Hfst. 4.1
Realisatie nieuwe
website
Hfst. 4.2
Samenstellen
arrangementen
Hfst. 4.3

Inzet ambassadeurs
Hfst. 4.4

Gebiedspromotie
Hfst. 4.5

Leefbaarheid &
Dorpen

Ondersteuning
dorpsverenigingen
Hfst. 4.6
Inventarisatie behoeften
Leader
Hfst. 4.7

Doel
Verduurzaming van de
melkveehouderij in de IJsseldelta
en meer rendement maken
Versnippering websites
tegengaan, bezoeker een helder
overzicht bieden van de
IJsseldelta. Portaal voor gebied.
Bezoekers meer opties te bieden
om de IJsseldelta te ontdekken,
samenwerking ondernemers
verstevigen. Specifieke aandacht
voor waterrecreatie.
Nauwe samenwerking creëren
tussen coöperatie en
ambassadeurs om samen de
kracht van het gebied uit te
dragen.
Identiteit en kracht van de
IJsseldelta blijven uitdragen om
daardoor het bezoekers aantal en
de algehele belangstelling voor
het gebied te vergroten.
Ondersteuning bieden om de
draag- en slagkracht van de
dorpsverenigingen te vergroten.
Inventarisatie behoeften en
wensen en maken actieplan
Verzilveren kansen vanuit het
Leader-programma voor de
IJsseldelta, als coöperatie een rol
in spelen.

Planning
2015-2017

Externe partij
De Stadserven

2015-2016

Interne partij (leden)
LTO Noord, ANV
Camperland,
Pachtersbond
Werkgroep

2015-2016

Werkgroep

Ondernemers

2015-2016

IJsseldelta Marketing

IVN

2015doorlopend

IJsseldelta Marketing

2015-2016

Dorpsverenigingen

2015-2016

Dorpsverenigingen

2015-2020

Dorpsverenigingen (met
name), maar ook andere
leden

Ondernemers

Leader
programma
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Thema
Duurzaamheid &
Energie

Project
Windenergie
Hfst. 4.8

Zonne-energie
Hfst. 4.9

Natuur & Landschap

Kenniswerkplaats

Organisatie

Kwaliteitsimpuls Groene
Omgeving (KGO)
Hfst. 4.10
Inrichting
kenniswerkplaats
Hfst. 4.11

Lidmaatschapsvoordeel
Hfst. 4.12

Opstellen huishoudelijk
reglement, evaluatie
statuten en strategisch
plan
Hfst. 4.13

Doel
Afweging of windenergie
verdienmodel voor regio kan
zijn en bijdrage kan leveren aan
versterking kernkwaliteiten.
Realisatie zonne-energie project
in één van de dorpen.
Verduurzaming regio en
versterken draagvlak
coöperatie.
Verkenning gebundelde inzet
middelen ten behoeve van
natuur & landschap
Samenstelling kenniswerkplaats
samenwerking met
onderwijspartijen

Planning
2016

Interne partij (leden)
Landschap Overijssel,
Het Oversticht

2015

Dorpsverenigingen

2015-2016

SBB, Ver.
Natuurmonumenten,
Landschap Overijssel,
Wijkvereniging
Westenholte Voorst
Frankhuis

Samenstellen van één of
meerdere
lidmaatschapsvoordelen in het
gebied.
Na 1 jaar leer- en werkervaring
met de gebiedsraad de statuten
en het strategisch plan
evalueren en waar nodig
aanpassen

2015

Leden

2015-2016

Gebiedsraad en Bestuur

2015-2017

Externe partij

SPLIJ+

Leader
programma
CAH Dronten,
Landstede,
Stenden,
Windesheim
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