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Wel vaker kwam ik
door dit mooi gebied
en steeds trof mij
haar schoonheid
water veen en klei
de terpen en de kreken
de meren en de kolken
maar nu ik dichter bij
haar kom en meer
bewust ga kijken
ontdek ik ook
geschiedenis
culturen van veel eeuwen

door alle tijden heen
was daar de mens
die zorg droeg voor
veranderen
dikwijls door strijd
in vroeger tijd
maar nu vandaag
door overleg en
stevig groepsbelang
en ook
heb ik gemerkt
vanuit gevoel voor waarde
duurzaamheid

en dat het hart
van dit bijzondere land
de polder Mastenbroek
verrast door al zijn
vlakken, rechte lijnen
zoals in veertienhonderd
al gepland en aan
de andere zij van de rivier
het kronkelig door
Zuiderzee geteisterd land
met aan het eind
om zo te zeggen
de IJsseldelta

een werk van
tien jaar samen
waar werd beschermd
hersteld en uitgedaagd
in evenwicht te blijven
elkaar niet kwijt te raken
maar juist te binden
en door de schoonheid
van dit al elkaar
steeds meer te vinden

Boudewijn Betzema
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Inhoudsopave

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.

Voorwoord
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Voorwoord
Voor u ligt het tweede Uitvoeringsprogramma van de Gebiedscoöperatie
IJsseldelta; een uitvoeringsprogramma voor de jaren 2018 – 2020.
Het – eerste – UP voor de jaren 2016 en 2017 had het oogmerk om als
Gebiedscoöperatie een goede start te maken met
 de samenwerking binnen de Gebiedscoöperatie
 de activiteiten en projecten voor het jaar 2016 en 2017
De samenwerking binnen de GCIJ was het eerste jaar een zoektocht, maar
een uitstekende evaluatie door de gebiedsraad van die eerste periode
heeft ertoe geleid, dat de verantwoordelijkheden op zijn plaats zijn
gevallen. De Themagroepen hebben daarin een cruciale plaats gekregen.
Op deze plek dient ook aandacht te worden besteed aan de inzet van alle
leden van de Gebiedsraad en van het bestuur en van andere vrijwilligers.
De grote inzet die de afgelopen jaren is gepleegd is louter
vrijwilligerswerk, terwijl de ontwikkeling en realisatie van de
doelstellingen van de GCIJ professioneel besturen en een professionele
organisatie vragen. Een direct gevolg daarvan is dat in de afgelopen jaren
bestuurders hun functie hebben moeten opgeven omdat zij dit niet meer
konden combineren met hun baan. Daarom is onderling begrip nodig voor
de omstandigheden waaronder het werk moet worden verricht. De
activiteiten en projecten hebben mede daardoor helaas niet over de hele
breedte van de thema's de gewenste start en uitvoering gekend.
Goed geslaagd zijn de activiteiten en projecten van de Thema’s Agro &
Food (Uitdagend boeren in een vitaal landschap), Toerisme & Recreatie
(IJsseldelta Arrangementen 'Zingeving 'en het IJsseldelta Kompas) en

Dorpen & Leefbaarheid (Groene Loper IJsseldelta, Betrokkenheid dorpen
in de IJsseldelta). In het Thema Landschap, Cultuurhistorie, Natuur &
Milieu heeft het leggen van noodzakelijke contacten meer tijd gevraagd
dan tevoren gedacht en heeft het tussentijds vertrek van een van de
portefeuillehouders gezorgd voor de onontkoombare vertraging in de
voortgang. Het Thema Duurzaamheid & Energie is door het nagenoeg de
gehele looptijd van het UP ontbreken van een portefeuillehouder nog niet
echt uit de verf gekomen.
Het bestuur heeft de Gebiedsraad door middel van de zogenaamde
stoplichtmethode periodiek gerapporteerd over de voortgang van de
activiteiten en projecten. De nog niet gerealiseerde projecten hebben in
sommige gevallen weer een plaats gekregen in dit tweede UP. Andere niet
uitgevoerde, maar wel voorgenomen projecten zijn komen te vervallen
door een gebrek aan urgentie en draagvlak.
Voorafgaand aan het nadenken over nieuwe activiteiten en projecten
voor het nieuwe UP heeft op 14 september jl. een brainstorm
plaatsgevonden. In de brainstorm is de nadruk gelegd op de twee grote
opgaven voor de komende decennia: klimaatbestendigheid &
energietransitie en het belang om bij het nadenken over activiteiten en
projecten zoveel als mogelijk is tussen de thema's verbindingen te leggen.
Vervolgens hebben bij de totstandkoming van dit nieuwe UP de
Themagroepen het voortouw gehad. Het resultaat ervan treft u in dit
voorliggend UP 2018-2020. Ik hoop dat we met dit tweede UP de
komende jaren op inhoud en financieel de basis van de GCIJ kunnen gaan
versterken. Ik realiseer me, dat dit een fikse opgave is.
Ties de Groot, voorzitter - Hasselt, 17 januari 2018.
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Agro & Food
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Uitdagend boeren in een vitaal landschap was de projecttitel van het
grote agrarische project wat in de periode 2015-2017 uitgevoerd werd.
Een uitdaging was en is het zeker. Want hoe vitaal is ons landschap
eigenlijk en is het vak van boeren uitdagend genoeg? Het laatste is niet
alleen aan de boeren zelf. Je kan in elk vak je eigen uitdagingen zoeken,
maar de sector is mogelijk meer dan andere sectoren sterk afhankelijk van
politieke besluitvorming of het gebrek eraan op de momenten dat dit juist
sterk nodig is. Het voelt voor velen als ondernemerschap zonder
ondernemend te kunnen zijn.
Voor wat het landschap betreft kan je de aandacht hiervoor niet
loskoppelen van de bodem. Is de bodem nog vitaal genoeg, klinkt de
bodem niet te snel in, hebben we voldoende grip om vernatting en
verdroging? Een vitale sector kan niet zonder een vitale bodem. Het vormt
letterlijk de bodem onder een gezonde en volhoudbare bedrijfsvoering.
In de afgelopen 3 jaren hebben we deelprojecten uitgevoerd op het
gebied
van
smaak
(Smaakmakers),
van
kringlooplandbouw
(studiegroepen) en rondom het verwaarden van melk (Plusmelk).
Herfundering, verdieping en verduurzaming waren de onderliggende
pijlers. De succesvolle deelprojecten krijgen binnen dit nieuwe UP een
vervolg of gaan op een andere wijze zelfstandig verder.
Leden Themagroep Agro & Food
In de afgelopen periode mochten de GCIJ en de themagroep Agro & Food
één nieuw agrarisch lid verwelkomen. Kampereiland Vastgoed NV, beter
bekend als De Stadserven, werd lid. De Stadserven eigenaar is van
afgerond 4.500 ha agrarisch gebied. Als verpachter van het Kampereiland
voert de Stadserven een beleid met oog voor een duurzame agrarische
ontwikkeling en de zorg voor natuur en landschap.
De themagroep Agro & Food bestaat uit de ANV Camperland, LTO WestOverijssel, De Pachtersbond, De Stadserven en IJsseldelta Marketing. Deze

partijen hebben meegewerkt aan en hebben de keuzes gemaakt voor de
in dit UP beschreven projectvoorstellen.
Projecten
In de periode 2018-2020 gaan we aan de slag met smaak, met bewust
boeren en met landschap. Het zijn thema’s die onze blijvende aandacht
nodig hebben en waar voor het gebied en voor de sector nog veel winst in
te behalen is.
Het huidige streekmerk (H)eerlijk IJsseldelta zal meer ingezet worden om
het gebied, de IJsseldelta, te promoten. Er ligt een opgave om de
smaakvolle producten via een kortere weg van de producent bij de
consument te krijgen. Vanaf 2018 valt de werkgroep Streekmerk (H)eerlijk
IJsseldelta onder verantwoordelijkheid van de GCIJ. Logischerwijs is het
aan de groep ondernemers om de werkzaamheden op te pakken en er
een succes van te maken. De GCIJ draagt bij daar waar het gaat om het
beschikbaar stellen van het netwerk om nieuwe afzet te creëren en draagt
bij in de communicatie om het merk meer bekendheid te geven.
Met IJsseldelta Boert Bewust zetten we in op een versterking van het
contact tussen agrarische ondernemers en de samenleving. Dit concept
wordt in meerdere gebieden in Nederland succesvol uitgevoerd. Het geeft
agrariers handvatten om te kunnen laten zien wie ze zijn, waar ze voor
staan binnen hun bedrijfsvoering en welke producten ze leveren.
Bloeiende bermen versterken de biodiversiteit en kleuren letterlijk het
landschap. De aandacht hiervoor is sterk verweven met het
koersdocument ‘Natuur voor elkaar’ van de provincie. Ook op deze wijze
kan de sector bijdragen aan de kwaliteit van het landschap.
Drie mooie opgaven voor drie jaar van uitvoering. De themagroep Agro &
Food wil op deze manier bijdragen aan een vitale en kwalitatief
IJsseldelta.
Jan-Olaf Tjabringa (interim bestuurder Agro & Food)
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Projecttitel

IJsseldelta Boert Bewust (1.1)

Doel van het project

Stimuleren ontwikkelkansen van landbouwbedrijven

Korte omschrijving

De kern van Boert Bewust is dat de individuele ondernemer en de ondernemers gezamenlijk handvatten krijgen om op de juiste
manier in contact te treden met de samenleving en zo de samenleving te binden aan de agrarische sector. Meerdere gebieden
willen, net als in de IJsseldelta, dit concept ook in hun eigen gebied toepassen. IJBB kan een middel zijn om een rode draad te
trekken door ondernemers en samenleving in het kader van ‘uitdagend boeren in een vitaal landschap’. De aanpak Boert Bewust
in de IJsseldelta kan vanuit de GCIJ ontwikkeld en uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met de agrarische ondernemers in
het gebied.

Resultaat

1 stap uitgewerkt ontwikkelkans of IJBB kan rekenen op draagvlak in het gebied. Bij succes start van het eigenlijke IJBB met circa
50 aangesloten agrariërs.

Leden van de GC IJsseldelta

LTO, ANV Camperland, Pachtersbond, Stadserven, Polderbelangen Mastenbroek, IJsseldelta Marketing

Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Agro & Food

Betrokken andere partijen

Lokale Actiegroep Leader, Provincie Overijssel

Begroting

1 stap € 5.000 euro – 2 stap nader te bepalen

Financiering

1 stap 100% budget vanuit Leader

Vergunningen

Niet van toepassing

Startdatum

01-01-2018 (1 stap)

Einddatum

01-07-2018 (1 stap)

e

e

e

e

e
e
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Projecttitel

Ontwikkeling Streekmerk (H)eerlijk IJsseldelta (1.2)

Doel van het project

Positionering IJsseldelta als kwalitatief hoogwaardig voedselgebied. Behalen meerwaarde voor producent, GCIJ en IJsseldelta
algemeen.

Korte omschrijving

Het streekmerk bestaat al enkele jaren. De producten die aangesloten zijn bij het merk leveren voor een deel hun producten
onder dit label. De doelstelling was en is altijd geweest om in gezamenlijkheid nieuwe afzetkanalen te vinden voor levering van
producten onder het label. Het merk is de afgelopen jaren zichtbaar geweest op evenementen, maar het vinden van nieuwe
afzetkanalen bleek om diverse redenen lastiger te zijn dan vooraf gedacht. De distributie heeft tevens de nodige aandacht
gevraagd. Eind 2017 heeft een kleinere groep producenten besloten om een nieuwe weg in te slaan om de afzet, onder andere
via de webshop, te doen vergroten. Het is de wens en het is noodzakelijk dat gebiedspartijen en de GCIJ zich achter dit initiatief
gaan scharen en er samen voor zorgen dat de IJsseldelta zich profileert met kwalitatief hoogwaardig voedsel, met de spin-off die
daar achterweg komt voor de ondernemers en de GCIJ. De nog te plaatsen melktaps zullen naar verwachting hier gaandeweg bij
aansluiten.

Resultaat

Groei in afzet van producten onder het label Streekmerk (H)eerlijk IJsseldelta

Leden van de GC IJsseldelta

LTO, ANV Camperland, Pachtersbond, Stadserven, IJsseldelta Marketing, ANWB

Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Agro & Food en Toerisme & Recreatie

Betrokken andere partijen

De werkgroep Streekmerk (H)eerlijk IJsseldelta, vanaf 01-01-2018 onderdeel van de GCIJ

Begroting

Niet in euro’s. Inzet wordt gevraagd om capaciteit binnen organisaties en het beschikbaar stellen van communicatiekanalen,
bedenken van arrangementen.

Financiering

Vanuit de werkgroep Streekmerk (H)eerlijk IJsseldelta

Vergunningen

Niet van toepassing

Startdatum

01-01-2018

Einddatum

31-12-2018 – daarna evaluatie
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Projecttitel

Bloemrijke bermen in de IJsseldelta (1.3)

Doel van het project

Creëren van bloemrijke, gebiedseigen linten door het landschap.

Korte omschrijving

Er is steeds minder ruimte voor bloemen en kruiden in het landschap, maar bermen kunnen hierop een uitzondering gaan
vormen. Bloemrijk grasland zorgt voor het aantrekken van verschillende insecten, zowel boven- als ondergronds en daarmee
andere fauna als weidevogels. Bijkomend voordeel is dat ook bijen profijt hebben van de kruiden als nectarvoorziening. Naast
het versterken van de biodiversiteit van bermen kan het ook bijdragen aan een kleurrijker landschap, wat ten goede komt aan de
beleving van het landschap door bewoners en bezoekers van het gebied.

Resultaat

Bloeiende bermen maken onderdeel uit van het bidbook ‘Koersdocument natuur voor elkaar’ van de provincie. Realisatie van
circa 30 km aan bloemrijke bermen via een Groen Blauwe Dienst (30 jr. beheercontract).

Leden van de GC IJsseldelta

LTO, ANV Camperland, Stadserven, Pachtersbond, SPLIJ+

Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Agro & Food en Natuur, landschap en cultuurhistorie

Betrokken andere partijen

Provincie Overijssel

Begroting

Nader te berekenen, 30 km bermbeheer x 30 jaar beheervergoeding. Samenstellen bidbook wordt overall vergoed door de
provincie.

Financiering

Provincie Overijssel vanuit nieuw natuur & landschapsbeleid (25%), gemeenten en waterschap (25%), eigen bijdrage
contractanten (25%), overig…. (25%)

Vergunningen

Niet van toepassing

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2019
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Toerisme & Recreatie
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Er valt nog zoveel te ontdekken in de IJsseldelta, dat ook in dit UP het
thema toerisme & recreatie niet kan en mag ontbreken. “Nooit geweten
dat het hier zo mooi is” horen we nog vaak van zowel bewoners als
bezoekers.
In de afgelopen jaren is er met succes gewerkt aan het IJsseldelta Kompas
en aan een aantal arrangementen rondom zingeving. Hiermee wordt al
ingespeeld op de richting die het kompas aangeeft, namelijk water,
voeding, cultuurhistorie, religie & zingeving. Het kompas geeft richting aan
de komende jaren en zorgt in belangrijke mate voor focus binnen de
toeristisch & recreatieve activiteiten. De thema’s komen dan ook terug in
de geformuleerde projecten in dit UP.
De themagroep toerisme & recreatie bestaat uit de ANWB, IJsseldelta
Marketing, Museum Schoonewelle/Sluuspoort en St. Vrienden van de
Oldematen. Ook vanuit de dorpen is er veelvuldig meegedacht binnen dit
thema. Polderbelangen Mastenbroek (o.a. IJsseldeltadag) en
Dorpsbelangen Grafhorst hebben hieraan hun bijdrage geleverd. In
gezamenlijkheid zijn er een tweetal projecten geformuleerd;
Smaakbeleving in de IJsseldelta en Waterbeleving in de IJsseldelta. Een
derde project, Beleving Zwarte Water en Vecht, is eind 2017 gestart, maar
maakt wel onderdeel uit van het UP 2018-2020.
De aandacht voor smaakbeleving heeft logischerwijs te maken met de
voeding (thema in Kompas) in en uit de IJsseldelta. Het project heeft een
sterke binding met het Streekmerk (H)eerlijk IJsseldelta en wil werken aan
een uitbreiding en versterking van bestaande initiatieven rondom smaak en
beleving.

De delta is bij uitstek een gebied om het water te beleven. Ten tijde van het
Nationaal Landschap is hier al veelvuldig aandacht aan besteed en binnen het nu
voorgestelde project wordt hier concreet vervolg aan gegeven. Het gaat om een
bundeling van alle locaties waar je bij het water kan komen en deze bij een breed
publiek onder de aandacht te brengen. Ook zal er gewerkt worden aan nieuwe
mogelijkheden om het water letterlijk te beleven.

Het derde project gaat over het beleven van de kwaliteiten van het gebied
Zwarte Water en de Vecht. In het gebied wordt momenteel gewerkt aan
het behalen van Natura 2000 doelstellingen. Parallel daaraan is ons – de
GCIJ – de kans geboden om vanuit de landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten aanvullingen/projecten te formuleren. Zo
gaat het niet alleen om het versterken van Natura 2000 doelstellingen,
maar ook om het versterken van de historische identiteit van het gebied,
wat logischerwijs heel goed kan samengaan.
De drie genoemde projecten hebben een doorlooptijd die de gehele
programmaperiode beslaat. Cross-overs met andere themagroepen en
samenwerking met specifieke leden liggen voor de hand om van de
uitvoering een succes te maken.
Erna Palland (bestuurder Toerisme & Recreatie)
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Projecttitel

Beleving Zwarte Water en Vecht (2.1)

Doel van het project

Versterken landschappelijke beleving van Natura 2000 gebied Zwarte Water en Vecht.

Korte omschrijving

Rondom het Natura 2000 gebied Zwarte Water en Vecht wordt gewerkt aan het behalen van natuurdoelen. In het gebied zullen
fysieke maatregelen genomen worden die zowel het uiterlijk als het beheer zal doen veranderen. Er wordt als het ware een
nieuw verhaal - een nieuwe tijdlaag - aan toegevoegd. Door aandacht te besteden aan het verhaal van het gebied, zowel vanuit
historie als vanuit het heden en de toekomst, kunnen maatregelen in het kader van Natura 2000 in een ander en breder daglicht
komen te staan. De GCIJ is door de provincie Overijssel gevraagd om een uitvoeringsprogramma te ontwikkelen om het verhaal
van het landschap te koppelen aan o.a. toerisme & recreatie. Kan het huidige aanbod (toeristisch) versterkt worden en zijn er
kansen om dit aanbod uit te breiden? Een in te stellen werkgroep ‘Beleving Zwarte Water en Vecht’ kan hier praktisch handen en
voeten aan geven. De werkgroep gaat aan de slag met vragen als ‘is het verhaal van het landschap compleet, wat is het huidig
toeristisch-recreatief aanbod, zijn er nieuwe verbindingen te leggen tussen partijen en fysiek in het gebied en hoe maken we dit
verhaal beleefbaar?’

Resultaat

Een uitvoeringsprogramma als startschot voor de uitvoering van daadwerkelijke projecten.

Leden van de GC IJsseldelta
Portefeuille(s) GC IJsseldelta

ANWB, IJsseldelta Marketing, Sluuspoort, St. vrienden van de Oldematen, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en Ver. voor
behoud van de vrije Natuur
Toerisme & Recreatie en Natuur, milieu & landschap

Betrokken andere partijen

Historische verenigingen in het gebied, toeristisch-recreatieve ondernemers

Begroting

35.367,00 incl. BTW

Financiering

100% provincie (geaccordeerd). De provincie is tevens opdrachtgever

Vergunningen

Eventueel

Startdatum

01-12-2017

Einddatum

01-07-2018
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Projecttitel

Smaakbeleving in de IJsseldelta (2.2)

Doel van het project

De kwaliteiten van het landschap en agrarische producten bundelen tot sterke toeristisch en recreatieve arrangementen.

Korte omschrijving

Het streekmerk (H)eerlijk IJsseldelta gaat in 2018 met een kleinere groep producenten een ‘doorstart’ maken. Deze groep zal zich
met name richten op een zo goed mogelijke positionering van het streekmerk en de afzet ervan. De primaire lijn tussen
producent en consument. Vanuit de themagroep Agro & Food zal daar inzet voor komen, in samenwerking met de werkgroep
Streekmerk (H)eerlijk IJsseldelta. Er is echter meer te doen met het product. Het kan een belangrijk visitekaartje worden van de
IJsseldelta en het kan in combinatie met toeristisch & recreatie verder benut worden. Wat van groot belang is om de producten
te laden met een (smaak)beleving, gecombineerd met de kwaliteiten van ons IJsseldelta landschap en uiteraard de producenten.
De themagroep toerisme & recreatie kan hier een goede stimulans aan geven, omdat smaakbeleving een sterk onderdeel kan
gaan vormen voor toeristisch & recreatieve activiteiten.

Resultaat

Versterking en uitbreiding van bestaande initiatieven zoals Proef de Pure Polder en een vernieuwde culinaire fietsroute in de
IJsseldelta en 1x vernieuwend culinair belevingsarrangement via de ANWB. Smaak en landschap(selementen) kunnen hierin
verenigd worden, denkend aan de hooibergen in het gebied.

Leden van de GC IJsseldelta

IJsseldelta Marketing en ANWB

Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Toerisme & Recreatie en Agro & Food

Betrokken andere partijen

Werkgroep Streekmerk (H)eerlijk IJsseldelta

Begroting

€ 20.000 euro incl. btw

Financiering

10% werkgroep Streekmerk (H)eerlijk IJsseldelta, 10% ANWB, 40% via Leader, 40% via deelnemende ondernemers

Vergunningen

Nog niet in te schatten

Startdatum

01-07-2018

Einddatum

01-07-2019
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Projecttitel

Waterbeleving in de IJsseldelta (2.3)

Doel van het project

Versterken waterbeleving op of aan het water.

Korte omschrijving

De IJsseldelta is bij uitstek een gebied waar het draait om water. Zowel vanuit de historie als vandaag de dag speelt het water
een heel grote rol in het gebied. Het landschap zit er vol mee en thema’s als verdroging, vernatting, waterveiligheid zijn bijna
dagelijkse kost. We veranderen tevens graag zelf de Delta, de natuur een handje helpend met een echt Reevediep. Wat echter
ondergeschikt blijft – en dat juist in de Delta – is de toegang tot het water en de beleving ervan als positief onderdeel van ons
wonen, werken en recreëren. Want waar kan je nu echt het water aanraken, aan de rand of zelf op het water? Ten tijde van het
NLIJ is hier aandacht aan besteed in een aantal dorpsplannen, maar de behoefte aan nog meer connectie met het water is vanuit
bewoners en bezoekers aanwezig. Het beleven van het water, het veiliger maken van strandjes, de mogelijkheden om aan te
meren en de realisatie van hop-on en hop-off arrangementen verdienen daarom onze aandacht. De focus ligt daarbij niet alleen
op het water zelf, maar ook op de vele dwarsverbanden met onder andere Natuur & Landschap en de dorpen.

Resultaat

Bundeling van alle locaties waar je bij het water kan komen en deze onder een breed publiek onder de aandacht brengen.
Realisatie van 3 nieuwe locaties (in elke gemeente 1), waar de ‘toegang’ tot het water gerealiseerd wordt. Versterken van de
huidige strandjes, de aanmeermogelijkheden en creatie van hop-on en hop-off arrangementen.

Leden van de GC IJsseldelta
Portefeuille(s) GC IJsseldelta

ANWB, IJsseldelta Marketing, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Vereniging voor het
behoud van de vrije natuur. Evt. de dorpen
Toerisme & Recreatie

Betrokken andere partijen

Leden van Natuur, milieu & landschap, ondernemers, gemeenten en het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Begroting

€ 100.000,-

Financiering

Onder andere provincie (Leefbare kleine kernen)

Vergunningen

Nader te bepalen

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2020
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Dorpen & Leefbaarheid

19
De Gebiedscoöperatie IJsseldelta bundelt kennis, kunde, ervaring en is de
verbindende schakel tussen dorp, wijk, buurtschap of kern. Het unieke
karakter, de verscheidenheid en eigenheid van de bij de
Gebiedscoöperatie IJsseldelta aangesloten dorpen, wijken, buurtschappen
of kernen worden daarbij in het oog gehouden. De beweging is ‘van
onderop’, vanuit bewoners naar de Gebiedsraad en verdient om die reden
alle zorg en aandacht.
Dorpen worden gestimuleerd om het naoberschap in een eigentijds licht
te plaatsen. Het omzien naar elkaar in de breedste betekenis is
uitgangspunt voor leefbaarheid. Leefbaarheid in de dorpen is primair
verweven met andere portefeuilles binnen het bestuur: Natuur & Milieu,
Toerisme & Recreatie, Landschap & Cultuurhistorie en Duurzaamheid &
Energie. Samenwerking in de projectontwikkeling, vorming en uitvoering
is het uitgangspunt. De aandachtspunten zijn de volgende:


Netwerken: het bestuur hecht aan netwerken-op-maat; projecten
en initiatieven worden afgestemd met de keuze van publieke
partijen. Het netwerk van de bestuurder komt de leefbaarheid en
snelheid van handelen ten goede.



Verbinden van dorpen, wijken, kernen en buurtschappen middels
projecten op het gebied van sport, spel, natuur en cultuur worden
gekoppeld aan bestaande initiatieven, zoals de IJsseldeltadag;
rekening houdend met bestaande bestuurlijke structuren in ieder
dorp, wijk of buurtschap zodat dubbeling van plan en uitvoering
wordt voorkomen.



Ondersteunen bestuur verenigingen. De GCIJ stimuleert
desgewenst de ontwikkeling van verenigingen middels workshops



Dorpshuizen: de Gebiedscoöperatie denkt mee over de extra
activiteiten rondom het gebruik van dorpshuizen. Gedacht wordt
ook aan het energieneutraal functioneren van dorpshuizen. De
Gebiedscoöperatie is ondersteunend door in te zetten op korte,
haalbare projecten.



Zorg voor jong en oud: jong en oud in de IJsseldelta verdient
voortdurend zorg. In gezamenlijkheid en afgaand op de vraag uit
de dorpen, kernen, wijken en buurtschappen denkt het bestuur
mee en faciliteert binnen zijn mogelijkheden. Vitaliteit en
kwaliteit van het leven in de IJsseldelta staat daarbij centraal.



Jaarkalender: initiatieven en activiteiten rond projecten en
festiviteiten worden in een overzicht geplaatst.

Projecten
Om binnen de themagroep Dorpen en Leefbaarheid te kunnen werken
aan boven genoemde punten is er tijdens de themagroep bijeenkomst van
september 2017 een brainstormsessie georganiseerd. Hierin zijn 2
onderwerpen als project aangestipt. Te weten het project Kennisnetwerk
IJsseldelta en het project Zorg voor jong en oud. Een derde project is de
Jaarkalender die in het uitvoeringsprogramma 2016/2017 niet tot
uitwerking is gekomen. De eenvoud en het resultaat wat voor ogen is, is
te goed om te laten liggen. Als laatste project wordt een mogelijk vervolg
op de Groene Loper IJsseldelta. Deze vier genoemde projecten zijn terug
te vinden in de uitwerking van de projecten in dit voorliggend
uitvoeringsprogramma.
Henk Selles (bestuurder Dorpen & Leefbaarheid)

Projecttitel

Jaarkalender (3.1)

Doel van het project

Binnen de gebiedscoöperatie wordt veel georganiseerd. Gedurende het gehele jaar is er in elke wijk, kern of streek wel een
evenement die ook interessant kan zijn voor mensen van buiten de eigen gemeenschap. Het is nu niet altijd beken wanneer er
evenementen op stapel staan. Dit kan er toe leiden dat binnen 1 weekend er meerdere activiteiten zijn zonder dat organisatoren
hier van op de hoogte zijn. Last minute het programma omgooien is niet altijd mogelijk.
Met het project Jaarkalender, wat een ontwikkeling is vanuit het UP 2016-2017, wordt de data van evenementen tijdig ontsloten
zodat organisatoren van elkaars evenementen op de hoogte zijn. Voor de buitenwereld ontstaat er zo een kalender die door de
pers of bewoners geraadpleegd kan worden. 1 centrale plaats voor de hele IJsseldelta.

Korte omschrijving

De website van de gebiedscoöperatie uitbreiden met een evenementen kalender.

Resultaat

Evenementen kunnen waar nodig op elkaar afgestemd worden. Tevens zijn de evenementen voor de bewoners van de IJsseldelta
en daarbuiten eenvoudig te raadplegen.

Leden van de GC IJsseldelta
Portefeuille(s) GC IJsseldelta
Betrokken andere partijen

Leden van de themagroep Dorpen & Leefbaarheid
Dorpen & Leefbaarheid
Leden van andere themagroepen

Begroting
Financiering

n.v.t.
Reeds is in gang gezet om de websites van de GCIJ en Stichting in de IJsseldelta samen te voegen. Daarmee kan ook de
jaarkalender geïntegreerd worden.
n.v.t.
April 2018
September 2018

Vergunningen
Startdatum
Einddatum

Projecttitel

Kennisnetwerk IJsseldelta (3.2)

Doel van het project

Binnen het werkgebied van de gebiedscoöperatie IJsseldelta zijn veel organisaties actief. In de eerste plaats zijn dit alle kernen en
wijken met hun eigen besturen binnen dorpshuizen, wijkcentra en belangenverenigingen. Iedere organisatie heeft zijn eigen
identiteit en eigen activiteiten en problemen. Daarin krijgen ze veel te maken met overheden en instanties die relevant zijn voor
een kern of wijk.
Door de jaren heen wordt er binnen besturen heel veel georganiseerd. Zo ontstaat er een enorme schat aan kennis die bij de
verschillende bestuursleden blijft. Met vertrek van bestuursleden gaat kennis verloren en is kennisdeling tussen verschillende
organisatie beperkt aanwezig.

Korte omschrijving

Resultaat

Met het project Kennisnetwerk gaan wij een middel creëren waarmee kennisdeling zowel binnen als buiten besturen kennis
gedeeld kan worden. Zodat we van elkaar kunnen leren maar vooral ook weten waar bepaalde talenten zitten en welke mensen
en/of organisaties ondersteuning kunnen bieden.
Het middel om kennis te delen binnen het Kennisnetwerk IJsseldelta is bewust niet gedefinieerd. Met de themagroep deelnemers
willen we een brainstorm organiseren hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Hoe moet het middel vorm gegevens worden?
Welke kennis willen we delen? Met het resultaat uit de brainstorm wordt het middel gebouwd en gevuld met kennis.
De eerste stap is het vaststellen hoe het kennisnetwerk vormgegeven moet worden. Na vaststelling van het middel wat
ontwikkeld moet worden moet er gezocht worden naar middelen om dit te financieren
Dankzij het inrichten van het kennisnetwerk blijft kennis behouden binnen de gebiedscooperatie. Worden netwerken gekoppeld
en de algehele kennis vergroot.

Leden van de GC IJsseldelta
Portefeuille(s) GC IJsseldelta
Betrokken andere partijen

Leden van de themagroep dorpen & leefbaarheid
Dorpen & Leefbaarheid
Overheden (via accounthouders)

Begroting

n.t.b (allereerst wordt dit op basis van inzet in de themagroep vormgegeven. De kosten voor het ontwikkelen van een “middel”
kunnen pas begroot worden wanneer de vorm bekend is.)
n.t.b. naar vaststellen van vormgeving kennisnetwerk
n.v.t.
April 2018 (Verkenningsfase)
April 2019 (ontwikkeling en inrichtingsfase)
December 2020

Financiering
Vergunningen
Startdatum
Einddatum
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Projecttitel

Groene Loper 2.0 (3.3)

Doel van het project

De Groene Loper IJsseldelta heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun
eigen natuurlijke omgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur
stimuleert en bijdraagt aan natuur en landschap. Het doel is om zoveel mogelijk lokale groene initiatieven te ondersteunen door
daar een netwerk voor te vormen en het huidige netwerk te ondersteunen. Leden van de Gebiedsraad waaronder o.a. dorpen,
kernen, wijkverenigingen en buurtschappen, maar ook mensen en organisaties buiten de Gebiedscoöperatie worden uitgenodigd
deel te nemen aan het project Groene Loper IJsseldelta.
Dit project is een herhaling en vervolg van het in 2017 uitgevoerde Groene Loper-project. Door het organiseren van thema- en
informatiebijeenkomsten wordt aan mensen de mogelijkheid geboden elkaar te ontmoeten, initiatiefnemers kunnen om advies
vragen en financiële ondersteuning aanvragen. Afhankelijk van de behoefte van het gebied en initiatiefnemers wordt
ondersteuning geboden in bijvoorbeeld (gezamenlijke) communicatie.
Dankzij het versterken van de organisatorische - en communicatieve kracht van de groene initiatieven wordt de IJsseldelta
groener en verbondenheid tussen bewoners groter. Het betekent verbetering van de leefbaarheid in de IJsseldelta en daarbuiten.

Korte omschrijving

Resultaat

Leden van de GC IJsseldelta
Portefeuille(s) GC IJsseldelta
Betrokken andere partijen

Leden van de themagroepen Dorpen & Leefbaarheid en Gebiedsontwikkeling, natuur & landschap
Dorpen & Leefbaarheid
Leden van de themagroep Agro & Food

Begroting
Financiering
Vergunningen
Startdatum
Einddatum

Afhankelijk van aanvragen kernen en wijken, naar schatting € 50.000
Provincie Overijssel en gebiedspartijen
n.v.t.
Augustus 2018
December 2020

Projecttitel

Zorg voor jong en oud (3.4)

Doel van het project

Binnen aangesloten dorpen/buurtschappen en wijken is veel saamhorigheid en wordt er voor elkaar gezorgd. Tenminste dat is
het beeld wat er is vanuit de verschillende organisaties van hun eigen wijk of kern. Met de veranderende maatschappij waar het
IK meer centraal komt te staan en overheden meer en meer participatie verlangen is het niet bekend of de huidige samenleving
nog goed functioneert.

Korte omschrijving

Door in 2018 het gevoel van saamhorigheid, het omzien naar elkaar, het karakter van een kern of wijk te peilen in een enquête
kan de huidige toestand gemeten worden. Het brengt knelpunten en kansen aan het licht. Met de feedback uit de enquête kan
elke wijk of kern voor zich werken aan het verbeteren van de cohesie, het nieuwe noaberschap. Nadien wordt er opnieuw gepeild
of de maatregelen effect hebben gehad
In 2018 wordt er een enquête afgenomen onder de bewoners van alle kernen en wijken. Deze enquête zal om een bruikbaar
resultaat te kunnen realiseren professioneel moeten worden aangepakt. Hieruit volgt een specifieke lijst met aandachtspunten
per kern of wijk. Met deze feedback kan een organisatie aan de slag waarna in 2020 een nieuwe enquête volgt als meetlat voor
de behaalde verbetering.

Resultaat

Middels deze enquête ook bereiken om andere dorpen/buurtschappen en wijken zich gaan aansluiten bij de GCIJ.
Het Noaberschap wordt nieuw leven in geblazen waarmee de zorg voor jong en oud geborgd blijft.

Leden van de GC IJsseldelta
Portefeuille(s) GC IJsseldelta
Betrokken andere partijen

Leden van de themagroep dorpen & leefbaarheid
Dorpen & Leefbaarheid
n.t.b.

Begroting
Financiering
Vergunningen
Startdatum
Einddatum

n.t.b.
Provincie Overijssel (subsidie leefbaarheid kleine kernen)
n.v.t.
Januari 2019
December 2020

Gebiedsontwikkeling, natuur & landschap

In de afgelopen periode van het eerste Uitvoeringsprogramma zijn er
geen projecten uitgevoerd om de eenvoudige reden dat er geen projecten
waren om uit te voeren. Dat wil niet zeggen, dat er geen communicatie
met de achterban was: in tegendeel. Ter voorbereiding zijn er vele
contacten geweest om te sonderen of er potentiéle projecten zouden
kunnen worden ondergebracht in het 2e UP van de Gebiedscoöperatie. Er
zijn in totaal ruim een 10-tal ideeën geweest waaruit inmiddels een
voorstel voor 5 projecten voor het UP-2 zijn genomineerd.
De projecten proberen waar mogelijk bestaande maatschappelijke
afstanden tussen domeinen zo veel mogelijk te overbruggen, denk
bijvoorbeeld aan de als groot beleefde afstand tussen landbouw versus
‘groene zaken’, of rondom het punt van waterbeheer (met welk belang
moet je het meest rekening houden?), enz. Behalve dat er vaak historisch
slechte ervaring een rol bij speelt, geldt in het algemeen dat het
ontbreken van kennis terughoudendheid en zelfs afwijzing met zich
brengt. Daarom is ook een verkenning van de toekomst voor het landelijk
gebied geagendeerd: niet omdat we eenvoudigweg optekenen hoe die
toekomst er uit zal zien, maar veel meer om meer grip te krijgen op
factoren en of belangen die er kennelijk toe doen.
Albert Corporaal, (bestuurder Gebiedsontwikkeling, Natuur & Landschap)
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Projecttitel

Verkenning gebiedsontwikkeling (4.1)

Doel van het project

Uitvoeren van verkenning inzake de toekomst van de regio IJsseldelta.

Korte omschrijving

Afstudeeronderwerp van HBO-er(s) over de toekomst van deze regio, met accent op relatie waterhuishouding en grondgebruik.

Resultaat

Rapport, zijnde afstudeerscriptie, over ontwikkelingsmogelijkheden deze regio.

Leden van de GC IJsseldelta

Klankbordgroepje van nader te bepalen deelnemers zijdens landbouw, natuur en overheid

Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Gebiedsontwikkeling, natuur & landschap

Betrokken andere partijen

Opleiding(bijv. IAHL, HAS Dronten of Windesheim(socio-economie/demografie))

Begroting

Reis- en verblijfkosten + materiaal student(en), begeleider(s), Portefeuillehouder, max. 1850,=

Financiering

Overheden (1 x gemeente en 1 x provincie Overijssel)

Vergunningen

n.v.t. (werkplek bij Gemeente Zwolle of bij Prov. Overijssel)

Startdatum

1/1-2018

Einddatum

Jaarlijks (zo mogelijk) herhalen bij een onderwijsinstelling
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Projecttitel

Bidbook Natuur & Landschapsbeheer IJsseldelta (4.2)

Doel van het project

Komen tot een gedragen en collectieve aanpak voor vernieuwend landschapsbeheer.

Korte omschrijving

Resultaat

Het afgelopen jaar zijn verschillende partijen met elkaar in overleg gegaan over een nieuwe koers voor natuur en landschap. Een
van de onderwerpen was een vervolg op de regeling Groene en Blauwe Diensten, die eind 2015 is afgelopen. Veel mensen en
partijen uit Overijssel zijn betrokken geweest bij een van de Groene Tafels of werkateliers die geleid hebben tot het
Koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’. In het Koersdocument is beschreven wat deze nieuwe aanpak betekent. In het kort:
inwoners, boeren, deskundigen, collectieven, etc. brengen samen in beeld brengen wat de (beheer)opgave is voor een nader af
te bakenen gebied. In deze landschapsgesprekken wordt de basis gelegd voor een collectieve aanpak en zorg voor het landschap.
Op basis daarvan kan worden bepaald welke aanpak nodig is om de specifieke gebiedskenmerken te versterken (via beheer,
aanleg of herstel van landschapselementen). Om tot (langjarige) afspraken te komen, inclusief afspraken over financiering, wordt
op gebiedsniveau een ‘bidbook’ opgesteld. Hierin wordt uitgewerkt wat verschillende partijen bijdragen aan onderhoud van het
landschap, uitgaande van gedeeld eigenaarschap.
Een bidbook op gebiedsniveau ten aanzien van het beheer van het landschap

Leden van de GC IJsseldelta

Leden van de themagroepen Gebiedsontwikkeling, natuur & landschap en van Agro & Food

Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Gebiedsontwikkeling, natuur & landschap en Agro & Food

Betrokken andere partijen

Provincie, gemeenten en waterschap DODelta en onderwijsinstellingen

Begroting

€ 50.000

Financiering

Overheden (provincie, procesgeld).

Vergunningen

n.v.t.

Startdatum

1 jan 2018

Einddatum

31 december 2018
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Projecttitel

Regionaal voorbeeldbedrijf (4.3)

Doel van het project

In praktijk laten zien hoe bepaalde aspect op een bedrijf in de praktijk gebracht worden

Korte omschrijving

Voor veel ondernemers is het lastig om factoren als duurzaam goed inkomen, zorg voor landschap en natuur, en bij dit gebied
passend waterbeheer in praktijk te brengen; in het gekozen voorbeeldbedrijf laat de ondernemer zien hoe deze dat doet

Resultaat

Realisatie van een voorbeeld(landbouw)bedrijf

Leden van de GC IJsseldelta

Leden van de themagroepen Gebiedsontwikkeling, natuur & landschap en van Agro & Food

Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Gebiedsontwikkeling, natuur & landschap, Agro & Food

Betrokken andere partijen

Ondernemer(s) en beheerder(s) van TBO’s, gemeenten en waterschap

Begroting

Vergaderkosten 1250,=, reis- en verblijfskosten 450,=, inzet PL ( 40 u) en inzet portefeuillehouder (50 u), materiaal = 250,=

Financiering

overheid

Vergunningen

n.v.t.

Startdatum

1-1-2018

Einddatum

31-12-2018 (tussen rapportage door portefeuillehouder)
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Projecttitel

Uitwisseling-2018 (4.4)

Doel van het project

Bezoek aan Duitse regio met Kievitsbloemen en Bevers.

Korte omschrijving

Uitwisseling met personen, ondernemers, instanties over beheer en bescherming gebieden met Kievitsbloemen en Bevers.

Resultaat

Voortdurend leren van elkaars aanpak inzake beheer en bescherming en op officieel niveau tillen van deze activiteiten.

Leden van de GC IJsseldelta

Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer

Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Gebiedsontwikkeling, natuur & landschap

Betrokken andere partijen

Deelnemers aan de reis (max 14) en de provincie Overijssel

Begroting

Kosten Portefeuillehouder verblijf en km’s, presentjes, totaal van 4200,= (deelnemers dragen eigen kosten)

Financiering

Overheden

Vergunningen

n.v.t.

Startdatum

1 jan 2018

Einddatum

1 september 2019 (eindverslag door portefeuillehouder)
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Projecttitel

Kievitsbloemboeren (4.5)

Doel van het project

Transitie van een aantal bedrijven naar op meer natuur en landschap aangepaste ondernemingen.

Korte omschrijving

Overleg, voorlichting en verkenning van mogelijke bedrijfsscenario’s voor in deze regio gevestigde landbouwbedrijven.

Resultaat

Concreet voornemen van ondernemers om in de zeer nabije toekomst hun bedrijf om te zetten.

Leden van de GC IJsseldelta

Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer.

Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Gebiedsontwikkeling, natuur & landschap

Betrokken andere partijen

Betrokken boeren/ondernemers in deze regio

Begroting in euro:

Zaalhuur + koffie (750), km’s PL (400), 120 uur PL, 160 uur Portefeuillehouder, 500 materiaal

Financiering

Overheden

Vergunningen

n.v.t.

Startdatum

1 januari 2018

Einddatum

31 december 2019
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Projecttitel

Streekwinkel Reevediep (4.6)

Doel van het project

Zoekproces en opstellen van plan van aanpak voor een streekwinkel in relatie tot de regio van de bypass “Reevediep”

Korte omschrijving

Een organisatie namens de overheden gaat het zogenaamde Reevediep en directe omgeving (en overhoeken) beheren en wil
daarbij een soort knooppunt voor het beheer realiseren met zo mogelijk een soort streekwinkel erbij; vraag is hoe dit instreek is
te realiseren.

Resultaat

Plan om beheer en exploitatie van Reevediep en directe omgeving mogelijk te maken.

Leden van de GC IJsseldelta

Leden van de themagroep Gebiedsontwikkeling, natuur & landschap, Agro & Food (streekmerk) en Toerisme en Recreatie

Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Gebiedsontwikkeling, natuur & landschap, Agro & Food en Toerisme & Recreatie

Betrokken andere partijen

Een enkele ondernemer die hier zou willen gaan ondernemen, gemeente Kampen en Provincie Overijssel

Begroting

Aftrapgesprek (850,=), inzet PL (75 u), inzet Portefeuillehouder (100 u), materieel 750,=, reiskosten 450,=, zaalhuren en drinken
1000,=

Financiering

Overheden en SBB, resp. 70 en 30%

Vergunningen

Nog niet van toepassing

Startdatum

1-1-2018 vanaf moment dat een van de leden van de GCIJ het beheer formeel toegewezen krijgt.

Einddatum

31 december 2019 en de feitelijke realisatie loopt daarna nog door
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Projecttitel

IJsselfilm (4.7)

Doel van het project

Realisatie IJsselfilm(serie).

Korte omschrijving

De komende jaren wordt er een documentaire gemaakt over de regio IJsseldelta.

Resultaat

Filmserie (korte documentaires 10-12 min) in de komende jaren.

Leden van de GC IJsseldelta

Allen leden van de GCIJ

Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Gebiedsontwikkeling, natuur & landschap

Betrokken andere partijen

Betrokkenen uit de regio

Begroting

Euro 9500,= opgebouwd uit reis- en verblijfskosten (450), uren van een Pl (50 u) en portefeuillehouder (50 u)

Financiering

Overheden, fondsen en lokale partijen

Vergunningen

n.v.t.

Startdatum

1 januari 2018

Einddatum

31 december 2019 (loopt daarna zelfstandig door); op den duur een serie documentaires of film, van max. 15 minuten
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Duurzaamheid & Energie

35
“U denkt toch niet dat het klimaat zich iets aantrekt van wat wij met z’n
allen ‘vinden’ van de klimaatverandering?” Deze quote - van een bekend
weerman in Nederland - is typerend voor de vele discussies die er gevoerd
worden rondom klimaatverandering. Die discussie - over welles-nietes gaan wij dan ook niet voeren. Na twee jaren van stilstand op het thema
Duurzaamheid & Energie willen we overgaan tot actie, omdat wij de
urgentie van klimaatverandering wel onderschrijven en inzien.
De opgave rondom duurzaamheid & energie is dermate groot, dat de GCIJ
dit zeker niet alleen kan en moet oppakken. Het overstijgt individuele
belangen, waardoor een gebiedsaanpak niet meer dan logisch lijkt. Samen
met overheden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kunnen we
daadwerkelijk bijdragen aan het verkleinen van onze negatieve bijdrage
aan klimaatverandering.
In ENGIE hebben we een partner gevonden vanuit het bedrijfsleven die
met de inbreng van kennis en kunde een waardevol
samenwerkingspartner zal zijn. In de 2e helft van 2017 hebben het bestuur
en leden van de Themagroep Duurzaamheid & Energie intensieve
gesprekken gevoerd met ENGIE Deze gesprekken hebben geleid tot een
principeovereenkomst.
Deze overeenkomst omvat:
1.
Gezamenlijke ontwikkeling van het Project Marsroute IJsseldelta
Energieneutraal 2050. Het beoogde resultaat is een gezamenlijke
vastgestelde ambitie/visie met betrekking tot het bereiken van
energieneutraliteit en tot concrete projectkansen voor zowel
ENGIE als de Gebiedscoöperatie. Engie legt € 5.000,-- in t.b.v. de

2.

organisatie en steekt kennis en uren in het meedenken over de
marsroute.
Op basis van de uitkomsten van ad 1 bezien we of er voldoende
draagvlak bestaat voor voortzetting van de samenwerking; een
samenwerking op basis van nader te maken afspraken.

De marsroute IJsseldelta energieneutraal 2050 vormt één van de drie
geformuleerde projecten. In aanvulling hierop willen we bijdragen aan de
opgave die er ligt rondom asbest & energie en aan dorpshuizen & energie.
Deze projecten leggen verbindingen met de themagroepen Agro & Food
en met Dorpen & Leefbaarheid.
Jan-Olaf Tjabringa (interim bestuurder Duurzaamheid & Energie)
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Projecttitel

Asbest & Energie (5.1)

Doel van het project

Bewustwording problematiek asbest en realisatie opwekking duurzame energie

Korte omschrijving

2024 is een jaar wat steeds meer gekoppeld gaat worden aan ‘het verbod op asbest’. Over 6 jaar dient asbest verwijderd te zijn
van bouwwerken e.d. Binnen de agrarische sector is in het verleden veel gebruik gemaakt van asbest als dakbedekking van
stallen en schuren. De sector kent dan ook een grote opgave ten aanzien van het verwijderen van asbest. Zeker ingeval
verzekeraars na 2024 vermoedelijk bouwwerken met gebruik van asbest niet meer willen verzekeren. Parallel aan deze opgave
ligt er een uitdaging om de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie te vergroten. Zonne-energie speelt daar een belangrijke
rol in. De GCIJ ziet kansen om beide opgaven aan elkaar te verbinden. Er kan een win-win situatie gecreëerd worden, eventueel
gekoppeld aan financiële arrangementen om het nog te verwijderen asbest mogelijk te maken door afspraken te maken over de
opwekking en levering van duurzaam opgewekte energie.
De aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit op erven mag binnen dit project niet ontbreken. Het Oversticht (o.a. ervenconsulent) is
mede ook vanuit die invalshoek betrokken. Nieuwe daken, mogelijk met zonnepanelen, zullen het aanzicht van erven doen
veranderen. Ook dat raakt de kwaliteit van de IJsseldelta en vraagt daarom onze aandacht en inzet.

Resultaat

Ontwikkeling arrangement/gebiedsaanbod voor verwijderen asbest en het toepassen van duurzame middelen om energie op te
wekken.

Leden van de GC IJsseldelta
Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Het Oversticht, NMO, OK Genemuiden, LTO Noord, Pachtersbond, De Stadserven, ANV Camperland, Polderbelangen
Mastenbroek
Themagroep Duurzaamheid & Energie, Themagroep Agro & Food

Betrokken andere partijen

Provincie Overijssel, gemeenten en ENGIE

Begroting

Circa 50.000 euro. Proces voor gebiedsaanbod en ontwikkelen arrangement

Financiering

Provincie Overijssel e.a.

Vergunningen

Nader in te vullen

Startdatum

01-03-2018

Einddatum

31-12-2020
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Projecttitel

Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050 (5.2)

Doel van het project

Inzicht in de aanpak om in het gebied IJsseldelta uiterlijk in 2050 Energieneutraliteit te bereiken

Korte omschrijving

Het project brengt de aanpak in beeld om in het gebied IJsseldelta energieneutraliteit te bereiken, waarbij reeds geformuleerd
gemeentelijk/provinciaal beleid als vertrekpunt dient. Een extern bureau wordt gevraagd om samen met de gebiedspartners en
ENGIE: 1) het gemeentelijk/provinciaal beleid en bestaande plannen/projecten/initiatieven te vertalen naar de IJsseldelta, 2) de
mogelijkheden van het gebied in beeld te brengen, 3) de rollen en taken van de gebiedspartners en ENGIE in beeld te brengen en
4) het geheel te vertalen naar een plan van aanpak met aandacht voor planning, fasering, financiering en organisatievormen.
Voor de uitvoering van dit project worden enkele ‘bewustwordingsavonden’ met gebiedspartijen georganiseerd, om draagvlak
voor de resultaten te vergroten.

Resultaat

Een Marsroute (plan van aanpak) met aandacht voor proces en inhoud.

Leden van de GC IJsseldelta

Leden van de themagroep Duurzaamheid & Energie

Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Energie & Duurzaamheid

Betrokken andere partijen

Samenwerkingspartner ENGIE, gemeenten, provincie Overijssel

Begroting

€ 60.000 voor de inzet van een bureau, daarnaast de in te zetten uren door gebiedspartners en ENGIE

Financiering

Eigen uren gebiedspartners en ENGIE: voor eigen rekening van partijen.
€ 30.000: cofinanciering door externe partijen zoals de provincie.

Vergunningen

n.v.t.

Startdatum

Januari 2018

Einddatum

Oktober 2018
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Projecttitel

Dorpshuizen & Energie (5.3)

Doel van het project

Verduurzaming van de dorpshuizen en daardoor versteviging van de positie van de dorpshuizen

Korte omschrijving

De dorpshuizen spelen een essentiële rol voor de leefbaarheid in kleine kernen. Het vormen ontmoetingsplekken voor oud &
jong. Veel dorpshuizen hebben een multifunctionele functie, waar sport, cultuur, muziek en de maatschappelijk in brede zin
samenkomen. Veel bewoners zetten zich in om de plekken draaiende te houden en om ze blijvend een plek van betekenis te
geven. Dat gaat echter met vallen en opstaan. Regelgeving en financiële lasten kunnen een zware wissel trekken op de gewenste
dagelijkse activiteiten. De GCIJ erkent het belang van de dorpshuizen en wil middels een project Dorpshuizen & Energie bijdragen
aan een verstevigde financiële positie van de dorpshuizen door letterlijk en figuurlijk winst te behalen met energie. Een quick
scan, gevolgd door uitvoeringsmaatregelen moeten hier invulling aan geven.

Resultaat

Gezamenlijke energiescans voor alle dorpshuizen, gevolgd door een plan van aanpak voor elke dorpshuis

Leden van de GC IJsseldelta

Aaneengesloten dorps- en buurtverenigingen

Portefeuille(s) GC IJsseldelta

Themagroep Duurzaamheid & Energie en Dorpen & Leefbaarheid

Betrokken andere partijen

Lokale bedrijven voor de uitvoering

Begroting

Nader in te vullen

Financiering

Provincie, gemeenten en dorpshuizen

Vergunningen

Nader in te vullen

Startdatum

01-03-2018

Einddatum

31-12-2018

Projecten & Planning 2018 - 2020

2018

Agro & Food

Proj. Nr. 1e halfjaar
IJsseldelta Boert Bewust
1.1
Ontwikkeling Streekmerk
1.2
Bloemrijke Bermen (relatie met Bidbook)
1.3

Toerisme & Recreatie
Beleving Zwarte Water en Vecht
Smaakbeleving in de IJsseldelta
Natte voeten in de Delta

2.1
2.2
2.3

Dorpen & Leefbaarheid
Jaarkalender
Kennisnetwerk IJsseldelta
Groene Loper 2.0
Zorg voor jong & oud

3.1
3.2
3.3
3.4

Gebiedsontwikkeling, Natuur & Landschap
Verkenning gebiedsontwikkeling
Bidbook Natuur & Landschapsbeheer IJsseldelta
Regionaal voorbeeldbedrijf
Uitwisseling 2018
Kievitsbloemboeren
Streekwinkel Reevediep
IJsselfilm

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Duurzaamheid & Energie
Asbest & Energie
Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050
Dorpshuizen & Energie

5.1
5.2
5.3

2e halfjaar

2019
1e halfjaar

2e halfjaar

2020
1e halfjaar

2e halfjaar

Organisatie & financiering
De eerste 2,5 jaar van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta zitten erop! Door
vele mensen is in deze achterliggende periode een enorme inzet gepleegd
om een vervolg te geven aan de waardevolle erfenis van het Nationaal
Landschap IJsseldelta. Met hoogte- en dieptepunten kunnen we
concluderen dat er een basis is gelegd om mee verder te gaan. Het aantal
leden is gegroeid, er zijn projecten succesvol in uitvoering en de
netwerken zijn in stand gebleven. Tegelijk concluderen we ook dat er
zorgpunten zijn, ten aanzien van de bemensing van de organisatie en de
financiering. Het zou geweldig zijn wanneer we ook met deze zorgpunten
in de periode 2018-2020 in rustiger vaarwater komen.
Met een doorkijk naar 2018-2020 zien we het bestuur weer op sterkte
komen en zien we dat er kansen liggen voor projecten. Deze projecten
komen enerzijds vanuit het gebied naar voren en zijn anderzijds door
overheden aangedragen als kansen voor de GCIJ. De totale beoogde
projectomvang voor het eerste jaar bedraagt dan ook circa € 200.000. Om
de projecten en dit ambitieniveau uit te kunnen voeren is een stabiele
organisatie nodig met een jaarbegroting van circa € 65.000. Vanuit de
projecten zal er een afdracht van 10% komen, om bij te dragen aan de
organisatiekosten.
De Gebiedscoöperatie IJsseldelta draait voor een groot deel op de
vrijwillige inzet van leden, van bestuurders en andere personen die
aangehaakt zijn bij activiteiten en projecten. De totale organisatie wordt
ondersteund door een projectuitvoerder/ondersteuner voor het bestuur
voor 0,2 fte. In deze samenstelling hopen we gezamenlijk onze ambities
waar te kunnen maken.

Leden van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta





























Agrarische Natuurvereniging Camperland
ANWB
Buurthuis Eben Haëzer / Spooldebelangen
Buurtvereniging Schelle - Oldeneel
Dorpsraad Kamperzeedijk
Het Oversticht
IJsseldelta Marketing
Kampereiland Vastgoed NV
Kampereiland Pachtersbond
Landschap Overijssel
LTO Noord
Museum Schoonewelle / Sluuspoort
Natuur en Milieu Overijssel
Ondernemerskring Genemuiden
Staatsbosbeheer
Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +
Stichting Vrienden van de Oldematen (De Veldschuur)
Vereniging Dorpsbelangen Grafhorst
Vereniging Dorpsbelangen 's - Heerenbroek
Vereniging Dorpsbelangen Wilsum
Vereniging Dorpsbelangen Zalk
Vereniging Natuurmonumenten
Vereniging Polderbelangen Mastenbroek
Vereniging Streekbelangen Kampereiland
Vereniging Streekbelangen Kamperveen
Vereniging voor het Behoud van de Vrije Natuur
Wijkvereniging Westenholte Voorst Frankhuis

41

Gegevens en taakverdeling organisatie
e

e

Naam

Functie

1 portefeuillehouder

2 portefeuillehouder

Telefoon

E-mailadres

Adres

Ties de Groot

Voorzitter

Organisatie

Dorpen & leefbaarheid

06-83555308

t.degroot@gcijsseldelta.nl

Zwolle

Albert
Corporaal
Freek Nabers

Secretaris

038-4772536

a.corporaal@gcijsseldelta.nl

Hasselt

Penningmeester

Gebiedsontwikkeling,
natuur & Landschap
kenniswerkplaats
Financiën

038-4546379

f.nabers@gcijsseldelta.nl

Zwolle

Henk Selles

Bestuurder

Dorpen & Leefbaarheid

06-11305939

h.selles@gcijsseldelta.nl

IJsselmuiden

Erna Palland

Bestuurder

Toerisme & Recreatie

06-44396196

e.palland@gcijsseldelta.nl

IJsselmuiden

06-27095640
088-7844300

info@gcijsseldelta.nl

Heerde

Vacant

Agro & Food

Vacant

Duurzaamheid &
Energie

Jan-Olaf
Tjabringa

Projectuitvoerder

Projecten

Postadres
Gebiedscoöperatie IJsseldelta U.A.
p/a Postbus 23
8060 AA Hasselt

Organisatie
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