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Voorstel:
1. Instemmen met de inhoudelijke uitgangspunten en doelstellingen van het programma Ruimte voor de 

Vecht (Startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht). 
2. Instemmen het Startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht vrij te geven voor de communicatie 

met en consultatie van betrokken personen en organisaties. 
3. Instemmen dat het college van Burgemeester en Wethouders samen met de andere betrokken 

partijen verder werkt aan het Masterplan Ruimte voor de Vecht. 
 

 
Inleiding:
Het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord van de provincie 
Overijssel (april 2007) en maakt tevens deel uit van de Dynamische Investeringsagenda van de provincie 
Overijssel. De kern van de opgave is het waarborgen van de waterveiligheid en het versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit. Door de bescherming tegen water met doelen op het gebied van natuur, landschap, 
mobiliteit, recreatie, toerisme, bebouwing en cultuurhistorie te verweven, kan de ruimtelijke ontwikkeling op 
een hoger plan getild worden. 
 
De voortgang van het programma Ruimte voor de Vecht is op 26 mei 2008 als mededeling aan uw raad 
aangeboden. Daarnaast is uw raad op 12 maart 2008 geïnformeerd over het programma Ruimte voor de 
Vecht door het plaatsen van een memo en een nieuwsbrief op RIS. 
Ruimte voor de Vecht is ook onderwerp van gesprek in het Missie & Visie-traject, dat momenteel loopt (blik 
op 2020). Tevens hebben de colleges van de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg, 
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en in het Vechtdal wonende Eerste en Tweede 
Kamerleden op 5 september 2008 informeel met elkaar van gedachten gewisseld over de opgaven 
waarvoor het gebied zich gesteld ziet en de kansen die Ruimte voor de Vecht mogelijk biedt. 
 
Vechtvisie 
Gelijktijdig vormt de urgentie van de opgave voor waterveiligheid en verandering in het denken over 
waterbeheer (van zo snel mogelijk water afvoeren, naar water vasthouden/bergen en afvoeren) ervoor dat 
de Waterschappen (vaarwegbeheerder en eigenaar) parallel aan het programma Ruimte voor de Vecht 
aan de slag gaan met de actualisatie van hun Vechtvisie uit 1997 en deze verbreden naar het Vechtgebied 
in Duitsland. Uitgangspunt daarbij is voortzetting van de ombouw van de Vecht tot een ‘halfnatuurlijk 
systeem’. 
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Deltacommissie: samen werken met water 
Begin september 2008 heeft de Deltacommissie het rapport ‘samen werken met water’ uitgebracht. Een 
rapport dat de urgentie voor het nemen van maatregelen ten behoeve van de waterveiligheid nadrukkelijk 
stelt, maar daarbij ook de kansen voor de Nederlandse samenleving benoemd: samenhang met andere 
functies.  
 
Majeure ontwikkelingen 
Momenteel spelen in het Vechtdal ook andere majeure opgaven, zoals N340 en de realisatie van de 
Ecologische Hoofdstructuur. Provincie Overijssel wenst deze trajecten op elkaar af te stemmen. Ook stelt 
de provincie dat het van belang is om de ontwikkelingen vanuit Ruimte voor de Vecht af te stemmen met 
de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. 
 
Kortom: Ruimte voor de Vecht is een regionale uitwerking van een urgentie voor (landelijke) 
waterveiligheid, die integraal (zowel qua samenwerkende partners als betrokken beleidsvelden) wordt 
bekeken.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
De afgelopen maanden heeft het Breed Bestuurlijk Overleg toegewerkt naar het Startdocument Masterplan 
Ruimte voor de Vecht (bijgevoegd). Uitgangspunt is dat het Vechtdal ook op dit moment bruist van de 
energie, goede plannen, initiatieven en projecten. De gedachte is dat opgaven en ambities beter tot hun 
recht komen door deze aan elkaar te verbinden (intersectoraal en intergemeentelijk) en elkaar zodoende 
versterken. De visie in het Masterplan moet dan ook stimuleren en inspireren, daarbij blijft de 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid uiteraard bij de eigen organisatie. 
 
Het Startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht richt zich op zeven doelstellingen, verwerkt in een 
vijftal statements.  
1. Ga voor de volle winst van de levende rivier (halfnatuurlijke laaglandrivier) 
2. Maak en behoud het winterbed als grote open ruimte voor landbouw, natuur, recreatie en landschap 
3. Maak de rivier de voorkant van het Vechtdal 
4. Organiseer bezoekersstromen 
5. Maak de Vecht manifest!  
Op pagina 9 van het Startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht zijn de doelstellingen nader 
uitgewerkt. Een uitwerking van de statements is te vinden op pagina 10. Per statement is het streefbeeld in 
2020 beschreven, is aangegeven welke informatie nodig is en welke stappen moeten worden gezet om in 
het Masterplan Ruimte voor de Vecht tot concrete uitspraken te komen. 
 
Met voorliggend voorstel wordt het Startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht voor besluitvorming 
aan u voorgelegd. Let wel, het Startdocument is nadrukkelijk een groeidocument! Ruimte voor de Vecht 
behelst een samenhangende gebiedsontwikkeling waar naast bovengenoemde organisaties ook de 
inbreng van burgers, agrariërs, ondernemers en maatschappelijke organisaties van groot belang is. 
Streven is dat Ruimte voor de Vecht een programma wordt ván en vóór het Vechtdal. Daarom wordt u 
gelijktijdig met het instemmen met het Startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht gevraagd uw 
akkoord te geven voor de start van de dialoog met het gebied (consultatie). Het Startdocument is bedoeld 
om met het gebied in gesprek te treden over bovenstaande statements en is dus geenszins de definitieve 
visie. Na afronding van de gebiedsconsultatie zal u in de loop van 2009 het Masterplan Ruimte voor de 
Vecht ter besluitvorming worden voorgelegd. 
 
Ruimte voor de Vecht en gemeente Dalfsen 
In het Vechtdal ligt een urgentie wat betreft waterveiligheid en mogelijkheden voor versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit, maar welke concrete kansen ontstaan door het programma Ruimte voor de Vecht voor 
de gemeente Dalfsen?  
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Het is op dit moment lastig een eenduidig en alomvattend antwoord te geven op deze vraag. Hieronder 
worden een aantal mogelijk kansen/mogelijkheden genoemd. De lijst is uiteraard niet uitputtend of statisch 
en de projecten staan in veel gevallen nog in de kinderschoenen. Bij een dergelijk meerjaren programma 
kan dat ook niet anders. Er zijn dus ook nog geen besluiten genomen. 
 

• Herstel/reanimatie bestaande landgoederen 
Een karakteriserend element in de gemeente Dalfsen is de aanwezigheid van landgoederen. Op 
provinciaal niveau wordt bestuurlijk gesproken over de realisatie van nieuwe landgoederen. In lijn met die 
bestuurlijke gedachte is behoud van bestaande landgoederen evenzo van groot belang. De landgoederen 
hebben een grote grondpositie in het Vechtdal en zijn daarmee beeldbepalend. Veel landgoederen hebben 
een landgoedversterkingsplan opgesteld en zijn zoekende naar wegen om de landgoederen vitaal te laten 
zijn/blijven.  
Op dit moment is landgoed Mataram actief bezig invulling te (gaan) geven aan onderdelen van het 
landgoedversterkingsplan. Ruimte voor de Vecht kan daarbij mogelijk een hefboomwerking hebben, 
waardoor provinciale beleidskaders met een krititische blik worden bekeken. Daarnaast is Provincie 
Overijssel zogenaamd rood-voor-groen beleid aan het ontwikkelen, speciaal voor landgoedeigenaren. 
 

• Versterken beleving water: waterpark en opwaarderen haven 
Een belangrijk onderdeel van Ruimte voor de Vecht is het beleven van de schoonheid en uniciteit van het 
gebied (denk ook aan de promotie van de Vecht: Vechtdal Overijssel, alle tijd!). In het Vechtdal is de Vecht 
een belangrijk element. Een mogelijkheid om water(recreatie) binnen de gemeente Dalfsen een 
duidelijke(re) plaats te geven, is het opwaarderen van de haven van Dalfsen of door bijvoorbeeld een 
waterpark te realiseren (aansluitend op het nieuwe gemeentehuis). Gezamenlijk met het nieuwe Waterfront 
ligt Dalfsen dan niet meer met de rug naar de Vecht, maar is de Vecht onderdeel van Dalfsen. 
 

• Functiewijziging voormalige vuilstort De Stokte 
In 2007 en 2008 wordt de stortplaats/composteerinrichting de Stokte volledig afgedekt, verwerking van het 
groenafval geschiedt aan de Petersweg in Nieuwleusen. Een klein gedeelte van de Stokte blijft in de 
toekomst beschikbaar voor opslag van de gemeente. De VVD-fractie heeft in mei 2007 een initiatiefvoorstel 
ingediend voor een toekomstig recreatieve invulling van deze voormalige vuilstort. Het initiatief van de VVD 
krijgt mogelijk onverwachte kansen binnen de kaders van programma Ruimte voor de Vecht. 
 

• Ontwikkeling nieuwe natuur 
Door het aantakken van oude Vechtarmen, in het kader van aanpassing van de Vecht tot een 
halfnatuurlijke laaglandrivier, ontstaan mogelijkheden voor nieuwe natuur. Behoud en ontwikkelen van 
natuur is belangrijk, maar ook beleving en educatie is daarbij een aandachtspunt. 
 

• Perspectief voor de landbouw: verruimen beleid en regeling bedrijfsverplaatsing 
Agrariërs zijn onderdeel van het landschap en bepalen voor een belangrijk deel de aanblik van het 
landschap. In het winterbed van de Vecht zullen in het kader van de waterveiligheid aanpassingen 
noodzakelijk worden geacht. Ruimte voor de Vecht richt zich op een duurzaam perspectief voor en 
innovatie van de landbouw, waarbij de rol van de landbouw als economische drager en als beheerder van 
het landschap een plaats krijgt. 
 
Het is te verwachten dat op sommige locaties/punten verschillende belangen samenkomen en elkaar 
mogelijk tegenspreken. Het is daarom van groot belang met het gebied in dialoog te treden en gezamenlijk 
voor die punten een zo goed mogelijke oplossing te zoeken. Daarnaast worden subsidieaanvragen van 
projecten waarin meerdere opgaven worden gekoppeld of waar een groter gebied samenwerkt doorgaans 
inhoudelijk positief ontvangen. 
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Discussiepunten/aandachtspunten  
Hieronder worden enkele discussiepunten/aandachtspunten toegelicht, die voor Dalfsen van belang zijn 
om ook in komende bestuurlijke en ambtelijke overleggen in te brengen om zo te komen tot een sterk 
Masterplan Ruimte voor de Vecht. 
 

• Halfnatuurlijke laaglandrivier   
Algemeen 
Een halfnatuurlijke laaglandrivier wordt vanuit de Waterschappen voorgestaan bij de opgave tot  
waterveiligheid, maar hoe ziet de Vecht er als halfnatuurlijke laaglandrivier uit en wat betekent dit voor het 
Vechtdal (risico’s/consequenties)? Ook uitgezet in tijd (uitvoering 50-100 jaar). Er is geconstateerd dat het 
noodzakelijk is hierover een gedeeld beeld te hebben. 
Gemeente Dalfsen 
Waterveiligheid is een randvoorwaarde, maar waterveiligheid kan op verschillende manieren gerealiseerd 
worden, ook met het oog op ruimtelijke kwaliteit en huidige (en mogelijk toekomstige) functies in het 
gebied. Onderzoek naar een halfnatuurlijk systeem is onderdeel van de Vechtvisie en wordt geïntegreerd 
in het programma Ruimte voor de Vecht. 
 

• Bevaarbaarheid en recreatie 
Algemeen 
Een halfnatuurlijke laaglandrivier betekent verondieping van de rivier en meer natuurlijke peilen. Ook is er 
ruimte voor rivierprocessen als erosie, sedimentatie en meandering. Dit betekent dat tussen Ommen en de 
landsgrens ook in de toekomst geen gemotoriseerde pleziervaart over de Vecht zal gaan. Voor het 
gedeelte Zwarte Water tot en met Ommen wordt gesteld dat de ontwikkeling tot halfnatuurlijke 
laaglandrivier op korte en middellange termijn geen belemmeringen zal opleveren voor de pleziervaart en 
dat de consequenties voor de lange termijn onderzocht moeten worden. Voor de gehele Vecht zal worden 
onderzocht welke alternatieve vormen van recreatie passend zijn. 
Gemeente Dalfsen 
Voor Dalfsen en Ommen is de huidige bevaarbaarheid een belangrijk issue. Beide zijn van mening dat een 
minimale diepgang van 1,5 meter ook in de toekomst (lange termijn) gegarandeerd moet worden. 
Gemotoriseerde pleziervaart is belangrijk voor de recreatieve beleving, identiteit en heeft daarnaast 
economische effecten. Onderzoek naar alternatieve vormen van recreatie wordt gezien als toevoeging en 
niet als vervanging. 
 

• Landbouw 
Algemeen 
Landbouw is een belangrijke economische drager in het Vechtdal, daarnaast zijn agrariërs belangrijke 
beheerders van het landschap. Aandachtspunten voor de toekomst in het kader van Ruimte voor de Vecht 
is het zoeken naar maatwerkoplossingen, ondersteuning bij innovaties in de landbouw, groen/blauwe 
diensten voor marginale landbouwgronden. 
LTO Noord maakt op dit moment geen gebruik van de uitnodiging zitting te nemen in de programmagroep 
en het Breed Bestuurlijk Overleg. LTO Noord wordt als belangrijke gesprekspartner gezien en het wordt als 
zeer spijtig ervaren dat er geen afvaardiging van de landbouwsector aan tafel zit. Inmiddels hebben LTO 
Noord en provincie Overijssel wel bilateraal inhoudelijk contact over het onderwerp. 
Gemeente Dalfsen 
Zie bovenstaande. 
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• Natuur en zonering rust en drukte 
Algemeen 
Er zijn verschillende doelgroepen wat betreft recreëren te onderscheiden. Er zijn enkele drukke punten, 
met name bij de kernen. Daarbuiten is het goed om de recreatieve mogelijkheden tegen het licht te 
houden. 
Gemeente Dalfsen 
Diversiteit in het gebied wat betreft recreatie is van belang. Toegankelijkheid van de Vecht is belangrijk 
voor de beleving van de Vecht, maar zeker niet overal. Het is belangrijk om te kijken naar de verschillende 
doelgroepen. In dit verband wordt ook de motie wat betreft toegankelijkheid van het Vechtdal (ingebracht 
tijdens het proces om te komen tot de plattelandsvisie) niet uit het oog verloren. 
  

• Andere trajecten  
Provincie Overijssel koppelt Ruimte voor de Vecht aan andere grote projecten: 
- De beleidskeuzes uit de Visie op het Vechtdal vormen een onderdeel van de Omgevingsvisie. De 
provincie Overijssel heeft aangegeven dat in de Omgevingsvisie niet meer wordt meegenomen/vastgelegd 
dan in het traject Ruimte voor de Vecht is overeengekomen. 
- De uitkomsten van de plan-m.e.r. en de definitieve tracé-keuze voor de N340 bepalen (on)mogelijkheden 
voor de Vecht en het Vechtdal 
 
De gemeente Zwolle wenst de N340 en Ruimte voor de Vecht, voor het gebied aan weerszijde van de 
Vecht (globaal tussen A28 en stuw Vechterweerd), vanwege de vele ontwikkelingen (maar ook te 
verwachten knelpunten, IKEA en Hessenpoort) te verkennen onder de noemer ‘Vechtcorridor’.  Vanuit de 
provincie Overijssel wordt deze wens gesteund en de gemeente Dalfsen is ambtelijk uitgenodigd aan te 
schuiven. In september 2008 staat een ambtelijk overleg gepland. De betrokken ambtenaren Ruimte voor 
de Vecht en N340 schuiven aan onder de strikte voorwaarde dat de tracékeuze van de N340, waarvoor nu 
een formele MER loopt, op geen enkele manier beïnvloed mag worden door (besluiten met betrekking tot) 
de Vechtcorridor. Ook zal moeten worden toegezien dat de Vechtcorridor geen verplichtingen oplegt aan 
de gemeente Dalfsen met betrekking tot tracékeuze of andere aspecten van het project N340 dan wel 
Ruimte voor de Vecht. Het is van belang te (blijven) volgen op welke wijze onze buurgemeente Zwolle met 
beide thema’s omgaat. 
 
Daarnaast is het raadzaam om alert te blijven of afstemming tussen verschillende trajecten op het juiste 
moment geschiedt en ook dat (mogelijke) richtinggevende uitspraken in het ene traject niet het aantal 
opties in een ander traject ten onrechte beperkt. Wethouder Goldsteen is zowel eerste verantwoordelijke 
bestuurder voor Ruimte voor de Vecht, N340 en de Omgevingsvisie en heeft het overzicht. Ook ambtelijk 
hebben de verschillende betrokkenen veelvuldig contact. 
 
 

Op 6 oktober 2008 heeft de raadscommissie twee aanvullende aandachtspunten benoemd: 

• Bestuurlijke inbedding/verantwoordelijkheden programma Ruimte voor de Vecht 

• Gebiedsafbakening programma Ruimte voor de Vecht 
Deze punten worden meegenomen in komende bestuurlijke en ambtelijke overleggen 
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Planning 
Er wordt een ambitieuze planning gevolgd. Volgens planning wordt in de eerste helft van 2009 het 
Masterplan Ruimte voor de Vecht aan u voorgelegd. Het Masterplan bestaat dan uit de volgende 
onderdelen: 

• De visie op het Vechtdal in 2020 

• Een uitvoeringsprogramma (de projecten en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de visie) 

• Het investeringsplan (een benadering van kosten, opbrengsten, kostendragers en bijdragen van 
gebiedspartners) 

• Een samenwerkingsverklaring (de concrete afspraken over de planning, de inzet van middelen (geld en 
personeel), de communicatie en de organisatie) 

 
Alternatieven:
nvt
 
Financieel kader:
De provincie Overijssel is initiatiefnemer van het programma Ruimte voor de Vecht en heeft voor de eerste 
fase (tot 2011) € 5,0 miljoen ter beschikking gesteld. Zij neemt in de initiatief- en voorbereidingsfase (tot en 
met het opstellen van het Masterplan in de eerste helft van 2009) de proces- en organisatiekosten voor 
haar rekening. Daarnaast is onlangs een bedrag van € 4 miljoen aan Synergiegelden toegekend aan het 
Vechtdal. Een voorwaarde voor toekenning van synergiegelden door het Rijk is de combinatie van water 
met andere functies/thema’s. De gemeente Dalfsen draagt op dit moment bij aan het programma door 
ambtelijke en bestuurlijke inzet. 
 
Op dit moment is nog geen concreet uitvoeringsprogramma en investeringsplan voorhanden, waardoor ook 
de financiële consequenties niet inzichtelijk zijn. Bij agendering van Ruimte voor de Vecht in de loop van 
2009 zal de financiële paragraaf nadrukkelijk aan de orde komen. Het is wel te verwachten dat programma 
Ruimte voor de Vecht leidt tot substantiële kosten, waardoor de bijdrage vanuit de gemeente Dalfsen 
eveneens aanzienlijk kan zijn. In de voorjaarsnota 2009 dan wel de begroting 2010 zal dit ook aan de orde 
komen. 
 
Communicatie:
Communicatieoverleg Ruimte voor de Vecht, ook ambtelijke vertegenwoordiging gemeente Dalfsen. 
 
In september 2008 adviseert het communicatieoverleg de leden van het breed bestuurlijk overleg over de 
wijze waarop de gebiedsconsultatie gestalte kan krijgen 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


