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Gemeente Dalfsen
t.a.v. de Griffie
Postbus 35
7720 AA DALFSEN

contactpersoon uw kenmerk

J.H. Kat
doorkiesnummer

088-2203472

ons kenmerk

2015/u1 3498

Ondeniverp

Afschrift van verzoek om voortzetting samenwerking Ruimte voor de Vecht

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden:

x Ter kennisname

U Ter verdere afhandeling

Ei Op uw verzoek/ naar aanleiding van uw brief van

Ei Volgens (telefonische) afspraak

El Onder dankzegging retour

El

\
< 4
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Vl/ATERSCI-IAP

"' uechtstromen

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 0882203333
e info@vechtstromen.nl
vwvvv.vechtstromen.nl

datum

27 februari 2015
bij|age(n)

3



Provinciale Staten van Overijssel
t.a.v. de griffie, mevrouw R.Wiggers
Postbus 10078
8000 GB ZWOLLE

contactpersoon

J .H. Kat
doorkiesnummer

088-2203472

Onderwerp

verzoek om voortzetting samenwerking Ruimte voor de Vecht

uw kenmerk

ons kenmerk

2015/u13498

Geachte leden van de Provinciale Staten,

WATERSCHAP

uechtstromen

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 0882203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

datum

27 februari 2015
bijlage(n)

2

Met het masterplan Ruimte voor de Vecht (2009) maken 13 partners zich sterk voor een
veilige, beleefbare en halfnatuurlijke laaglandrivier. Met een klimaatbestendige rivier als
uitgangspunt werken we aan de natuun/vaarden en aan de economische kracht van het
Vechtdal en van de plaatsen aan de Vecht.

Resultaten
De provincie Overijssel regisseert deze samenwerking sinds 2007. De provincie is een
cruciale factor in het tot stand komen van het programma Ruimte voor de Vecht en de
ontwikkeling en uitvoering van projecten door uiteenlopende partijen met uiteenlopende
belangen. ln de afgelopen periode bereikte Ruimte voor de Vecht daarmee aansprekende
resultaten:

- De waten/eiligheid is verhoogd: op tal van plekken zijn de waterkeringen aangepast,
nevengeulen gegraven en is het winterbed verlaagd en verbreed.

- Versterking natuurwaarden.' start uitvoering van 140 ha Ecologische Hoofdstructuur,
om de unieke natuurlijke omstandigheden rond de Vecht te versterken.

- Versterking agrarische sector: acht innovatieve agrarische projecten, ter verbetering
en verbreding van de landbouwstructuur.



- Verhoging van de ruimtelijke kwaliteit rond de Vecht: Hardenberg, Ommen, Dalfsen
en Zwolle versterken hun historische band met de Vecht met nieuwe stadsfronten.

- Verbetering bevaarbaarheid: nieuwe sluizen zorgen voor recreatieve perspectieven.

- Versterking recreatieve sector: de recreatieve en toeristische sector groeide sinds
2008 met circa 6%. Het aantal toeristische overnachtingen in het Vechtdal groeide
met ruim 200.000 tussen 2012 en 2013.

- Vechtdalidentíteít: ?inke groei (14% tussen 2011 en 2013) van het aantal inwoners
van het Vechtdal dat zich 'Vechtdaller' voelt.

Perspectieven
Veel projecten van Ruimte voor de Vecht zijn opgeleverd of gestart. De partners in Ruimte
voor de Vecht willen de klus graag afmaken. Samen hebben we al veel bereikt. ln de
volgende fase streven we naar optimale benutting van het resultaat. Perspectieven zien we
genoeg.

Binnen de grensoverschrijdende samenwerking wordt gewerkt aan de actualisatie van de
Grensoverschrijdende Vechtvisie en Uitvoeringsagenda. Ook vanuit deze ontwikkeling
vinden we het belangrijk dat de huidige samenwerking binnen Ruimte voor Vecht voor de
komende jaren wordt doorgezet.

ln onze vervolgstap betrekken we de ondernemers intensief om de ontwikkeling van het
Vechtdal verder te verzelfstandigen en economisch maximaal te benutten.

Kansrijke projecten
Voor de komende jaren hebben wij kansrijke projecten in beeld. Deze projecten dragen voor
een belangrijk deel bij aan de beleefbaarheid en economische ontwikkeling van de Vecht en
het Vechtdal (zie bijlage 1).

We verwachten grote maatschappelijk meerwaarde door deze projecten gezamenlijk uit te
voeren. De totale investeringskosten hiervoor bedragen ca. E 7,2 miljoen in de periode tot en
met 2018. De partners zetten zich in om 6 3,3 miljoen bij te dragen, van de Provincie wordt
een bijdrage gevraagd van ë 3,9 miljoen.

Het Breed Bestuurlijk Overleg -alle partners bijeen- spreken de wens uit het programma
voor Ruimte voor de Vecht door te zetten tot en met 2018. De rol van provincie Overijssel als
neutrale regisseur wordt hierbij als cruciaal ervaren. Alleen in gezamenlijkheid kunnen we
ons gemeenschappelijke doel bereiken: de verdere ontwikkeling van de Vecht en het
Vechtdal.
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Samenwerking voortzetten
Het masterplan Ruimte voor de Vecht heeft als horizon het jaar 2050. Ook na 2018 zijn er
grote opgaven die we gezamenlijk moeten uitvoeren om te komen tot een sterke
ont\Nikkeling van de Vecht en het Vechtdal. Daarom willen wij intensief blijven samenwerken.
De komende periode richten wij het programma zo in, dat het gebied zelf een grotere rol
krijgt.

De partners in het Breed Bestuurlijk Overleg willen de huidige samenwerking graag
voortzetten. We nodigen de Provinciale Staten, informateurs en formateurs dan ook uit de
voorwaarden te scheppen om dit mogelijk te maken.

Hoogachtend,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf waterschap Vechtstromen

Mede namens:
Waterschap Groot Salland, Gemeente Zwolle, Gemeente Dalfsen, Gemeente Ommen,
Gemeente Hardenberg, Staatsbosbeheer, LTO Noord, Natuur en Milieu Overijssel,
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