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Doel:
Kennis te nemen van de laatste stand van zaken van het programma Ruimte voor de Vecht.
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Inleiding:
Mede dankzij het Uitvoeringsprogramma Ruimte voor de Vecht 2011-2015 is er in het Vechtdal veel
bereikt. Via dit voorstel willen wij daar op hoofdlijnen iets over vertellen. In 2015 is door de
gebiedspartners hard gewerkt aan een nieuw Uitvoeringsprogramma 2016-2018. De provincie
Overijssel heeft op 20 januari 2016 hiermee ingestemd en heeft middelen beschikbaar gesteld. Het
lijkt ons daarom een goed moment om u te informeren over het vervolg van Ruimte voor de Vecht in
2016 en daarna.
Kernboodschap:
Korte algemene introductie Ruimte voor de Vecht
Ruimte voor de Vecht is een samenwerkingsprogramma tussen dertien partners (provincie,
gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties). In oktober 2009 hebben de partners
het Masterplan Ruimte voor de Vecht vastgesteld. Het is een omvangrijke gebiedsontwikkeling. De
ambitie is een veilige halfnatuurlijke laaglandrivier en een integrale versterking van het Vechtdal
(sociaaleconomische impuls en natuuropgaven).
Uitvoeringsprogramma 2011-2015
Dankzij het Uitvoeringsprogramma 2011-2015, heeft de Vecht een natuurlijker karakter gekregen. De
waterveiligheid is vergroot, onder meer door de aanleg van nevengeulen. Dalfsen, Ommen en
Hardenberg hebben nieuwe waterfronten gekregen. De toeristische infrastructuur is versterkt en de
bekendheid van het Vechtdal is vergroot. Het programma heeft bijgedragen aan de versterking en
verbreding van agrarische bedrijvigheid.
In Dalfsen zijn de volgende projecten gerealiseerd:
- Inrichting openbaar gebied Waterfront en cichoreifabriek (nog niet afgerond).
- Opwaarderen van de passantenhaven.
- Pleisterplaats De Stokte.
- Bijgebouwen Westermolen.
- Pontje Hessum.
- Uitkijktoren Vechtdal. (Winnaar Benelux trofee).
- Landschapspark Vechtvliet.
- Verhalenpalen Vechtdal.
- Groene geul Vechterweerd.*
- Nevengeul Vilsteren.*
- Natuurvriendelijke oevers Vilsteren-Dalfsen.*
- Natuurontwikkeling (EHS) nabij uitkijktoren Vechtdal.*
- Hoogwaterkering Dalfsen.*
* (in hoofdzaak) uitgevoerd door andere gebiedspartners dan de gemeente Dalfsen.

Uitvoeringsprogramma 2016-2018
Een deel van de projecten was niet afgerond aan het einde van de uitvoeringsperiode in 2015.
Daarom heeft het Breed Bestuurlijk Overleg de provincie verzocht het programma te verlengen. In de
nieuwe periode ligt de nadruk op de beleefbaarheid van de rivier en op het benutten van de
investeringen. Hiermee wordt een sociaal economische impuls aan het gebied gegeven.
De provincie Overijssel heeft op 20 januari 2016 ingestemd met het opgestelde
Uitvoeringsprogramma 2016-2018 en heeft hiervoor 3,9 miljoen euro beschikbaar gesteld. De
financiering van de uitvoeringsprojecten wordt voor 50% door de provincie gefinancierd en 50% door
de gebiedspartners. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het bijgevoegde
statenvoorstel.
Aan het uitvoeringsprogramma zijn de volgende projecten verbonden: Tien Torenplan, Vermarkte
Vecht, Varen op de Vecht, Sterke Boeren en Landgoederen (LTO), Veilige Vecht (WOD), Schone
Vecht, Versterking Vechtdallandschap en monitoring. Meer informatie hierover kunt u lezen in bijlage
IIIb van het statenvoorstel.
Projecten gemeente Dalfsen onder Uitvoeringsprogramma 2016-2018
De gebiedspartners hebben projecten aangedragen om bij te dragen aan de doelstellingen van het
nieuwe Uitvoeringsprogramma. Onze projecten zijn ondergebracht in het Tien Torenplan. Het Tien
Torenplan omvat tien topplekken die de essentie van het Vechtdal overbrengen. De aanwijzing van
deze tien plekken helpt ook de geleiding van de bezoekersstromen binnen het Vechtdal.
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Bepaalde delen worden met meer nadruk „op de kaart gezet‟, andere delen zullen juist ontlast worden.
De aangewezen plekken sluiten naadloos aan bij de contactplekken met de Vecht die uw raad heeft
vastgesteld: het Waterfront, Vechterweerd, de uitkijktoren (nabij het pontje) en de stuw Vilsteren.
De projecten worden op een gebiedsontwikkelingsgerichte manier uitgevoerd; met de relevante
gebiedspartners. Zo zoeken we in Vechterweerd verbinding met Vitens, het Waterschap, Boerhoes en
Buitenplaats Vechterweerd en in Vilsteren met Mooirivier, het Waterschap en het Landgoed Vilsteren
(deze opsomming is niet uitputtend bedoeld).
Op dit moment werken wij een aantal ideeën (zeer premature projecten) uit in concrete projecten die
passen binnen de gestelde kaders en binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten (budget
Gebiedsgerichte projecten, het Waterfront en voor 50% vanuit subsidie van de provincie).
Het gaat om de volgende projecten:
Toren Vechterweerd
- Informatievoorziening en educatie.
- Verbreding van de stuw zodat fietsers elkaar kunnen passeren en het toegankelijk is voor
scootmobiels. Dit doen we gezamenlijk met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorheen
Groot Salland), waarbij het Waterschap de trekker is.
- De gebiedspartners werken allen hun eigen ideeën op dit moment uit. Denkt u bijvoorbeeld aan:
rondleidingen, hergebruik van het sluiswachtershuisje en arrangementen.
Toren Waterfront
- Waterspeelplaats/fontein in het Waterfront.
- Land(/stedelijke) art in het Waterfront (waarschijnlijk gerelateerd aan de archeologische
vondsten).
- Infotainment (informatievoorziening op een speelse manier).
- Ponton dat gebruikt kan worden in de zomer als buitenpodium door het theater (omdat theaters
het in de zomer lastig hebben met hun binnenlocaties) of als terras. Aan dit idee is een aantal
jaren geleden gewerkt door een aantal middelbare schoolleerlingen: de adviseurs van de
toekomst.
- De gebiedspartners werken allen hun eigen ideeën op dit moment uit. Denkt u bijvoorbeeld aan:
rondleidingen, film/toneel gerelateerd aan de historie van Dalfsen en arrangementen.
Toren Uitkijktoren
- Nieuw bord (optioneel).
- Natuurontwikkeling (door/in opdracht van de provincie; dus geen gemeentelijk project).
Toren Vilsteren
- Een iets verhoogd beleefpunt (openbaar toegankelijk) in samenwerking met Mooirivier om uit te
kijken over de nieuwe nevengeul en de aanwezige (en toekomstige) natuur.
- Er wordt nog gewerkt aan een aantal andere ideeën in samenwerking met de gebiedspartners.
Hiervoor is geen budget beschikbaar, eventuele nieuwe ideeën moeten dan gefinancierd worden
door andere partners.
Overige onderwerpen binnen ruimte voor de Vecht.
- Bevaarbaarheid.
De bevaarbaarheid van de Vecht staat op de agenda omdat het bijdraagt aan de opgaven van
Ruimte voor de Vecht. Het voorziet in een sociaal economische impuls en maakt het Vechtdal
beleefbaar. Er wordt gezocht naar een vaarconcept dat past bij een half natuurlijke laaglandrivier.
Uit een voortoets blijkt dat een eventuele verruiming van de vaardiepte tussen Ommen en
Hardenberg naar 1 meter (tussen Dalfsen en Zwolle is het al 1 meter) geen significant negatieve
effecten meebrengt ten aanzien van de Natuurbeschermingswet, Flora en Faunawet en de
Kaderrichtlijn Water. Zolang er echter geen duidelijkheid is over de nieuw aan te leggen
riviermeanders bij Rheezermaten en Stegeren kan er geen besluit worden genomen over de
vaardiepte. Zodra meer duidelijkheid is over het ontwerp daarvan kan het onderzoek weer worden
opgepakt. Het ontwerp zal naar verwachting eind 2016 gereed zijn.
-

Vechtdaldag 2015 en 2016
Op 19 juni 2015 is voor de derde keer een Vechtdaldag georganiseerd. De opkomst was goed en
uit het enthousiasme blijkt dat programma Ruimte voor de Vecht leeft in de regio. De Vechtdaldag
op 16 september 2016 vindt dit jaar benedenstrooms plaats, dus in Zwolle en Dalfsen. Verderop in
het jaar wordt door het programmateam Ruimte voor de Vecht meer bekendgemaakt over het
programma.
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-

Vechtdal bewonersonderzoek
Sinds 2011 wordt gemonitord welke bijdrage Ruimte voor de Vecht levert aan de gestelde
doelstellingen. In het voorjaar van 2015 is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd.
Hieronder een aantal resultaten:

Dalfsenaren geven het wonen in Dalfsen een 8,3 (in 2013 was dat een 8,2). Inwoners van
Dalfsen zijn het meest tevreden over het wonen in het Vechtdal.

62% van de Dalfsenaren voelt zich Vechtdaller (Ommen 60%, Hardenberg 57% en Zwolle 35%).

Inwoners van Dalfsen zouden zich vooral meer Vechtdaller gaan voelen als het
Vechtdalgebied herkenbaarder wordt en als er meer activiteiten en evenementen komen in
het Vechtdal.

59% van de Zwollenaren voelt zich naast hun eigen gemeente het meest verbonden met
Dalfsen.

41% van de Dalfsenaren werkt in Dalfsen.

96% van de Dalfsenaren koopt de dagelijkse en wekelijkse boodschappen in Dalfsen.

Winkelen doen de Dalfsenaren voor 68% in Dalfsen.

91% van de Dalfsenaren komt in hun vrije tijd bij de Vecht.

In Dalfsen en Hardenberg is de behoefte aan meer recreatiemogelijkheden in het Vechtdal
groter dan in Ommen en Zwolle. Inwoners van Dalfsen hebben vooral behoefte aan (meer)
fietspaden langs de Vecht en mogelijkheden om dicht bij de Vecht te kunnen komen: een
strandje, terrasjes aan de Vecht, (aanleg)steigers en zwemmogelijkheden. Inwoners van
Dalfsen willen meer horecagelegenheden en op meer plekken bij de Vecht kunnen komen.

95% van de Dalfsenaren vindt Dalfsen aantrekkelijk om zelf te recreëren.

65% van de Dalfsenaren zouden anderen zeker wel adviseren om in het Vechtdal op
vakantie te gaan en 29% waarschijnlijk wel.

54% van de Dalfsenaren zouden anderen zeker wel adviseren om in het Vechtdal te wonen
en 33% waarschijnlijk wel.

-

Vechtvisie
De Vechtvisie is in 1997 opgesteld om als aanknopingspunt te dienen voor een samenwerking
met gebiedspartners om te komen tot een veilige, natuurlijke, schone, aantrekkelijke en
dynamische Vecht in 2050. Ruimte voor de Vecht is daar een uitvloeisel van. De
grensoverschrijdende Vechtvisie wordt geactualiseerd, waarbij Interreg als financieringsbron wordt
beoogd. Volgens de planning start de actualisatie in januari 2016 en wordt deze eind 2016
afgerond.

Duurzaamheid:
In de projecten is oog voor duurzaamheid. In welke mate wordt in de projectplannen nader uitgewerkt.
Communicatie:
Over dit voorstel wordt niet verder gecommuniceerd.
Vervolg:
Over toekomstige ontwikkelingen over Ruimte voor de Vecht wordt u steeds via het Ris geïnformeerd.
Denkt u bijvoorbeeld aan de projectplannen, eventuele tussentijdse besluiten en de jaarlijkse
rapportage over het gebiedsbeleid
Bijlage:
- Statenvoorstel met bijlagen – vervolg Ruimte voor de Vecht.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

