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1. Inleiding 

 
De stortplaats/composteerinrichting De Stokte is volledig afgedekt. Een klein gedeelte van De Stokte 
dient ook in de toekomst beschikbaar te blijven als gemeentelijk opslagterrein. 
Op basis van een initiatiefvoorstel van de VVD-fractie/steunfractie heeft de gemeenteraad in mei 2007 
besloten nader onderzoek te doen naar een toekomstig recreatieve functie voor de voormalige 
stortplaats. 

Het ‘Beleidskader De Stokte’ geeft inzicht in het gemeentelijk -, provinciaal- en waterschapsbeleid 
waaronder de planologische mogelijkheden. Voor het provinciaal beleid is de toekomstige 
Omgevingsvisie en Omgevingsverordening als uitgangspunt gehanteerd. Beide documenten zullen  
naar verwachting in werking zijn getreden op het moment dat er meer duidelijkheid komt over de 
concrete ontwikkeling van De Stokte. Ook wordt aandacht besteed aan enkele subsidieprogramma’s 
waarvoor een aanvraag voor een financiële bijdrage voor een toekomstig totaalplan (of deelplannen) 
zou kunnen worden ingediend.  

Een vervolgstap is om op basis van voorliggende kadernotitie een gewenste ontwikkelingsrichting 
voor de recreatieve invulling van De Stokte op te stellen en daarbij de ontwikkelingsvisie van de VVD-
fractie/steunfractie tegen het licht te houden. Hiawatha Actief heeft enige tijd geleden ook plannen 
ingediend om, naast hun activiteiten op de Bellingeweer en in de haven, nieuwe activiteiten te 
ontwikkelen op De Stokte. Ook deze plannen (voor zover deze nog actueel zijn) zullen bij deze 
vervolgstap betrokken worden.  
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2. Gemeentelijk beleid 

2.1. Eigendomssituatie  

De (voormalige) vuilstort “De Stokte” is eigendom van de gemeente Dalfsen (totale oppervlakte 3,35 
hectare), het terrein ligt in de nabijheid van de bebouwde kom van de kern Dalfsen. Er is geen 
bebouwing aanwezig op het perceel. 
Een klein gedeelte van De Stokte dient ook in de toekomst beschikbaar te blijven als gemeentelijk 
opslagterrein (zie figuur 1 en foto’s huidige situatie).  

Waterschap Groot Salland is in het bezit van het perceel tussen De Stokte en de Vecht. Over de 
aansluiting van het toekomstig te realiseren pontje bij Hessum op De Stokte is reeds contact met het 
waterschap. Het waterschap heeft ook input geleverd voor hoofdstuk 4. 

 

Figuur 1: eigendomssituatie omgeving (voormalige) vuilstort De Stokte 
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Foto 1: Oprit naar De Stokte (toekomstige recreatieve invulling) 
en opslag gemeente Dalfsen 

Foto 2: Oprit naar gemeentelijke opslag 

 

 

Foto 4: De Stokte (toekomstige recreatieve invulling) Foto 3: De Stokte (toekomstige recreatieve invulling) 

Foto 5: Uitkijk over de Vecht 
vanaf De Stokte (toekomstige 
recreatieve invulling) 
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2.2. Bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen 

Voormalige stortplaats De Stokte, kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie Q, perceelnummer 
314 ligt in het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen. Genoemd perceel is bestemd voor 
“nutsdoeleinden” en is nader aangeduid voor onderhoud wegen, waterlopen e.d. Op dit perceel zijn de 
voorschriften van de artikel 30 WRO herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied Dalfsen” van 
toepassing. Voor een feitelijke weergave van de plankaart zie onderstaand figuur. 

 

Figuur 2: relevant gedeelte plankaart 

De gronden met de bestemming “nutsdoeleinden” met de aanduiding “onderhoud wegen, waterlopen 
en dergelijke” zijn bestemd voor het beheer, onderhoud en herstel van wegen, waterlopen en 
dergelijke met de daarbij behorende gebouwen – niet zijnde (bedrijfs-)woningen – andere-
bouwwerken en erven.  

2.2.1. Binnenplanse ontheffing 

Met een binnenplanse ontheffing kan ontheffing worden verleend van het bestemmingplan voor de 
aanleg van eenvoudige recreatieve voorzieningen zoals picknickplaatsen en zitbanken, met dien 
verstande dat de hoogte van de andere-bouwwerken ten hoogste 1,50 m bedraagt. Verder kan met 
een binnenplanse ontheffing verleend worden voor het plaatsen van kunstobjecten, waarbij de hoogte 
maximaal 12 meter bedraagt. 

Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid moet beoordeeld worden of de ontwikkeling past binnen het 
gemeentelijk- en provinciaal beleid. Dit beleid wordt in het vervolg van dit hoofdstuk en in hoofdstuk 3 
uitgewerkt. 

2.2.2. Buitenplanse ontheffing 

Op grond van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 4.1.1. Besluit ruimtelijke ordening kan 
ontheffing verleend worden van het bestemmingplan voor de in het Bro genoemde activiteiten en 
bouwwerken. Nu recreatief gebruik niet past binnen de bestemming nutsdoeleinden en het perceel 
buiten de bebouwde kom ligt, kan hieraan geen toepassing gegeven worden. 

2.2.3. Wijzigingsbevoegdheid 

Het bestemmingplan kan gewijzigd worden ten behoeve van fietspaden en parkeergelegenheden. De 
breedte van het fietspad mag niet meer dan 3 meter bedragen. De oppervlakte van een 
parkeergelegenheid niet meer dan 250 m². Voor zover gronden dubbel bestemd zijn voor 
“waterstaatkundige doeleinden”, is vorenstaande niet van toepassing. Op figuur 3 is de voormalige 
stortplaats De Stokte blauw aangegeven.  
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De gronden aan de oostzijde van de rode lijn in figuur 3 zijn dubbel bestemd voor waterstaatkundige 
doeleinden. De wijzigingsbevoegdheid is dan ook niet van toepassing op de gronden ten noorden, 
oosten en deels ten zuiden van de stortplaats De Stokte. 

 

 

Figuur 3: weergave waterstaatkundige doeleinden 

Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van de wijziging vindt een evenredige belangenafweging 
plaats waarbij betrokken worden: 
a.  de landschappelijke inpasbaarheid; 
b.  de voorkomende natuurlijke waarden; 
c.  de mate waarin de belangen van de gebruikers en/of eigenaren van de aangrenzende gronden 
 en/of nabijgelegen agrarische bedrijven alsmede de waarden en functies van de gronden welke 
 het plan beoogd te beschermen, door de gebruiksverandering wordt geschaad. 

Als de genoemde inpasbaarheid niet is aangetoond en/of de waarden en/of belangen onevenredig 
worden geschaad, vindt geen toepassing van de wijzigingsbevoegdheid plaats. 

Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid moet beoordeeld worden of de ontwikkeling past binnen het 
gemeentelijk- en provinciaal beleid.  

2.2.4. Herziening bestemmingsplan 

Wanneer een ontwikkeling niet met behulp van binnenplanse instrumenten (zie paragraaf 2.1) 
uitgevoerd kan worden, kan hieraan eventueel toepassing gegeven worden via een partiële herziening 
van het bestemmingsplan. Een partiële herziening is een gedeeltelijke herziening van een gebied 
binnen een geldend bestemmingsplan. Of toepassing gegeven kan worden aan deze mogelijkheid 
moeten een aantal vragen beantwoord worden: 

- Voldoet de gewenste ontwikkeling aan een gemeentelijk beleid? 
- Voldoet de gewenste ontwikkeling aan provinciale beleidsnota's? 
- Is het milieutechnisch mogelijk? 
- Is het stedenbouwkundig inpasbaar? 
- Geeft het een wenselijke ontwikkeling? 
- Wat is een mogelijk planschadeverhaal? 
- Is er een maatschappelijk draagvlak? 

Ten behoeve van de eerste twee vragen is in hoofdstuk 2 het gemeentelijke kader en in hoofdstuk 3 
het provinciale kader uitgewerkt. 
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2.3. Beleidsplan Recreatie en Toerisme 

Het doel van de gemeente Dalfsen is om het beleidsveld recreatie en toerisme mede te benutten om 
de kwaliteiten van de gemeente te behouden en waar mogelijk te versterken. Een op ontwikkeling 
gerichte sector recreatie en toerisme heeft een grote maatschappelijke betekenis. Zo geeft de sector 
steun en draagvlak aan ruimtelijke ontwikkelingen, met name op het gebied van natuur- en 
landschapsverbetering. Ook is de recreatieve kwaliteit van de gemeente van grote betekenis voor een 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving van de eigen inwoners. 

Het Beleidsplan Recreatie en Toerisme Gemeente Dalfsen 2002-2010 kent een heldere missie   
(pp.39 -40): 

Ontwikkeling en versterking van de toeristische en recreatieve mogelijkheden, met name gericht op 
routegebonden, watergebonden, verblijfs- en dagrecreatie, inspelend op en rekeninghoudend met 
natuur- en culturele waarden. 

In deze missie duidt ontwikkeling op het feit dat ruimte wordt geboden aan vestiging van 
vernieuwende hoogwaardige toeristische en recreatieve voorzieningen, waarbij tegelijkertijd nieuwe 
doelgroepen worden aangeboord. De ontwikkelingen richten zich mede op het langer laten verblijven 
van de (huidige) verblijfstoeristen, het genereren van herhalingsbezoek in samenhang met het 
vergroten van de “Dalfser” herkenbaarheid. Met versterking wordt gedoeld op kwaliteitsverbetering 
van het bestaande aanbod. 

Deze missie is geformuleerd in een zestal strategieën: 

• Stimuleren van routegebonden vormen van recreatie 

• Stimuleren van watergebonden recreatie 

• Uitbreiden en kwaliteitsverbetering van verblijfsrecreatie 

• Ontwikkeling en stimuleren van dagrecreatie 

• Versterken organisatie 

• Versterken promotie 

In de Beleidsnota Recreatie en Toerisme is afstemming en differentiering van het aanbod van zowel 
dagrecreatie als verblijfsrecreatie een gewenste ontwikkelingsrichting. Nieuwe ontwikkelingen dienen 
daarbij aan te sluiten bij het huidig recreatief profiel van de gemeente Dalfsen en goed te zijn 
afgestemd met andere functies. 

2.4. Plattelandsvisie 

In de Plattelandsvisie is de gemeente Dalfsen verdeeld in deelgebieden. De Stokte ligt in het 
deelgebied Vechtdal. Voor een duidelijk overzicht zie figuur 4. 

 
Figuur 4: relevant gedeelte Visiekaart 
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De omgevingskwaliteiten zijn een weerspiegeling van de potenties van het landelijk gebied voor 
recreatie en toerisme. Het Vechtdal heeft een plek verworven op de toeristisch recreatieve kaart van 
Nederland. De recreatiesector is in het gebied belangrijk als vervangende werkgelegenheid voor de 
landbouw. Bij toekomstige ontwikkelingen moet niet gedacht worden aan grootschalige ontwikkelingen 
maar aan kwaliteitsverbetering van het bestaande product en ontwikkelingen passend in de aard, 
schaal en omgeving van de gemeente Dalfsen.  
 
Gedacht wordt aan verblijfrecreatie in vrijkomende agrarische gebouwen, verbeteren van de 
routegebonden recreatie (openstelling van paden en routes verbeteren) en het meer benutten van de 
ligging aan het water door recreatief medegebruik van de Vecht (toegankelijkheid uiterwaarden en 
dijken). Waarbij zorgvuldig omgegaan is met de ontsluiting van het waardevolle Vechtdal. Ook 
recreatieve uitloopmogelijkheden vanuit de kernen verdienen aandacht.  
 
De Plattelandsvisie volgt nauw het Beleidsplan recreatie en toerisme. 
 
Kernkwaliteiten Vechtdal 

• Hoge natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten: kievietsbloem, hooilanden, hoge kwaliteit 
weidevogels 

• Aanwezigheid van landgoederen en cultuurhistorisch erfgoed 

• De Vecht: halfnatuurlijke laagland rivier 

• Recreatieve aantrekkelijkheid, mede door de verwevenheid met de landbouw 

• Rust en ruimte 

• Stilte en duisternis 
 
Streefbeeld 
Behouden en versterken van de aanwezige natuurlijke, landschappelijke kwaliteiten en de recreatieve 
en cultuurhistorische aantrekkelijkheid. Instandhouding van de aanwezige landgoederen. 
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Ontwikkelingsmogelijkheden en randvoorwaarden deelgebied Vechtdal 

 

 

Thema Ontwikkelingsmogelijkheden 

Agrarische bedrijvigheid • Inzetten op verbreding ten behoeve van de versterking van de 

kernkwaliteiten: agrarisch natuurbeheer, agrotoerisme, groene 

en blauwe diensten en zorg. 

• Nieuwvestiging en hervestiging van intensieve veehouderij zijn 

hier niet toegestaan. Ook bij voorkeur geen nieuwvestiging van 

grondgebonden landbouw. Toename van de verstening moet 

worden voorkomen. 

Vrijkomende agrarische 

bebouwing (VAB’s) 

 

• Voorkeur voor ontwikkeling van kleinschalige functies als 

wonen, zorg en recreatie in combinatie met natuur- en 

landschapsontwikkeling. 

• Terughoudendheid bij het toestaan van bedrijfsfuncties en 

dienstverlening. 

Niet-agrarische 

bedrijvigheid 
• Alleen uitbreidingsmogelijkheden conform het bestemmingsplan.  

• Alleen vervangende nieuwbouw indien dit leidt tot een 

kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit betekent maatwerk.  

Recreatie en toerisme 

 
• Recreatieve ontwikkelingen worden toegestaan voor zover deze 

passen binnen de kernkwaliteiten van dit deelgebied en 

bijdragen aan behoud en versterking. Nieuwe recreatieve 

functies worden alleen toegestaan in VAB’s, om toename van de 

verstening te voorkomen. 

• Inzetten op kleinschalige en vernieuwende vormen van recreatie 

op bestaande landgoederen en agrarische bedrijven. 

Mogelijkheden verblijfrecreatie zijn: bed & breakfast, 

plattelandsappartementen, luxe accommodaties ten behoeve 

van het versterken van de cultuurhistorische waarden in het 

gebied. 

• Infrastructurele en/of andere voorzieningen ten behoeve van 

recreatieve en/of toeristische activiteiten worden tussendijks op 

slechts een beperkt aantal locaties toegestaan, maximaal 6. 

Hiertoe behoren de stuw bij Vilsteren, het mogelijk te realiseren 

voetgangersveer bij De Stokte, het strandje bij Bellingeweer, 

kades en passantenhaven, alsmede de stuw bij Vechterweerd. 

Overig • Ruimte bieden voor nieuwe economische dragers op de 

bestaande landgoederen, voorzover dit noodzakelijk is voor de 

instandhouding van deze  

• Hier geldt een terughoudend beleid bij het toestaan van 

bosaanplant (met uitzondering van reguliere bosbouw), 

energieteelt of nieuwe landgoederen, omdat dit relatief grote 

gevolgen kan hebben voor de kernkwaliteiten.  
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Ontwikkelingsmogelijkheden 
In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingsmogelijkheden samengevat. Hierbij wordt de volgende 
legenda gehanteerd: 
 
++ Erg gewenst 
+ Gewenst 
-- Zeer ongewenst 
 

Opgaven Vechtdal 

Vrijkomende agrarische bebouwing   

• wonen ++ 

• bedrijven -- 

• recreatie ++ 

• zorg ++ 

• dienstverlening -- 

Niet-agrarische bedrijvigheid   

• uitbreiding conform 
bestemmingsplan + 

Recreatie en toerisme   

•  nieuwvestiging recreatiebedrijven -- 

•  versterken recreatief medegebruik ++ 

Overig   

•  bosaanplant -- 

•  nieuwe landgoederen -- 
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2.5. Ruimte voor de Vecht 

De gemeente Dalfsen werkt met het programma “Ruimte voor de Vecht” samen met de Provincie 
Overijssel, de gemeenten Zwolle, Ommen en Hardenberg, de waterschappen Groot Salland, Velt en 
Vecht en Regge en Dinkel, Staatbosbeheer, Regionaal Bureau voor Toerisme en Overijssels 
Particulier Grondbezit aan integrale gebiedsontwikkeling voor de Vecht en het Vechtdal.  

De drie hoofdopgaven zijn de zorg voor waterveiligheid, het realiseren van de natuuropgaven en het 
geven van een sociaal-economische impuls. 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. 

Statements 
In het programma Ruimte voor de Vecht zijn vijf statements de leidraad voor de verdere inrichting van 
de Vecht en het Vechtdal (verwoord in “Startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht”). De vijf 
statements luiden als volgt: 
1. Ga voor de volle winst van de levende rivier 
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 de bezoekersstromen 
5. Maak de Vecht manifest 
 
Streefbeeld toerisme en recreatie 
Bij de Vecht en het Vechtdal gaat het om een unieke rivier (ontwikkeling tot een halfnatuurlijke 
laaglandrivier) en locaties met een verhaal. De Vecht is in 2020 niet langer het best bewaarde geheim 
van de regio. In het afwisselende landschap is de rivier terug te vinden als een herkenbaar en 
toegankelijk element waardoor de leefbaarheid bevorderd wordt (zowel vanaf de oever als ook op het 
water). De Vecht hoeft niet over de gehele linie zichtbaar en toegankelijk te zijn, diversiteit is 
kenmerkend voor het Vechtdal. Om een goede balans tussen rust en levendigheid te realiseren, is 
een uitgekiende zonering (in locaties, gebruikersgroepen en tijd) nodig. De aard van de 
gebruikersgroepen hebben een duidelijke link met de voorzieningen en het landschap. Knooppunten, 
overstappunten en routestructuren leiden mensen naar de attracties en arrangementen. 
Inspanningen om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen en de Vecht manifest te maken, moeten zich 
richten op voor het publiek toegankelijke plekken die zichtbaar zijn, in het oog springen en 
aanspreken. Bij dergelijke inspanningen gaat het om functie, zichtbaarheid, connectie en 
bestemmingen (waar bewoners en bezoekers de rivier actief en passief kunnen beleven). 
 
De bewoners worden bewust van de waarde van de Vecht en het Vechtdal (identiteit), dit in 
tegenstelling tot de beperkte relatie tussen water en land die momenteel ervaren wordt. Identificatie 
zal tevens de ruimtelijke kwaliteit van het landschap versterken, doordat mensen willen “investeren” in 
het gebied.  
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3. Provinciaal beleid 

3.1. Overijssel werkt! Meerjarig Economisch Uitvoeringsprogramma 2008-2011 

       Uitvoeringsplan Toerisme 2008-2010  

 
Het hoofddoel van het provinciale toeristische beleid is: “Het waarborgen van een voor toeristen en 
recreanten onweerstaanbaar Overijssel met een gezonde sector en een flinke groei van de 
werkgelegenheid”.  
 
De komende jaren richt het provinciaal beleid zich op de volgende drie speerpunten:  
1 Waarborgen en versterken basiskwaliteiten  
Het benutten van het toeristische potentieel is sterk afhankelijk van behoud en versterking van de 
aanwezige basiskwaliteiten: rust, natuur en platteland, cultuur(historie), ruimte, kwalitatief 
hoogwaardige accommodaties en route-infrastructuur. Deze omgeving leidt tot unieke en 
onderscheidenlijke mogelijkheden op het vlak van de thema’s wellness, natuur en plattelandsbeleving, 
cultuurbeleving en proeven en ruiken. Hierbij zet de provincie Overijssel in op:  
• ruimte voor ondernemen in de toeristische sector  
• aantrekkelijke routestructuren  
• kwalitatieve en duurzame ontwikkeling van de sector  
 
2 Stimuleren kennis en innovatie  
Het stimuleren van innovatie door gebieds- en ondernemerskwaliteiten aan elkaar te verbinden, 
partijen onderling meer samen te laten werken en ook de kwaliteit van de individuele onderneming op 
een hoger plan brengen. Daarmee worden producten sterker en beter herkenbaar en ontstaat er een 
sterke basis voor de ontwikkeling van nieuwe product-marktcombinaties.  
 
Op de volgende thema’s ziet de provincie Overijssel aansprekende kansen voor verbinding en 
vernieuwing:  

• Wellness  

• Natuur en plattelandsbeleving  

• Cultuurbeleving  

• Proeven en ruiken  
 
3 Effectieve promotie en marketing van vijf beeldverhalen  
Vechtdal Overijssel is één van de toeristische merken/beeldverhalen in de provincie Overijssel. Deze 
“beeldverhalen’’ zijn de basis van het toerisme- en recreatiebeleid en moeten nog beter in de markt 
gezet worden. Dat betekent dat promotie en marketing voor deze merken gesteund wordt. Een 
beeldverhaal zorgt voor meer samenhang en verbinding met andere (provinciale) beleidsthema’s en 
beleidsopgaven, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, landschap, cultuur, sport en zorg.  
 
Deze speerpunten staan echter niet op zichzelf, maar hebben een duidelijke onderlinge relatie. Zie 
figuur 5.   
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Figuur 5: basiskwaliteiten voor recreatie en toerisme 
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3.2. Omgevingsvisie  

 
3.2.1. Algemeen 
De Omgevingsvisie is momenteel nog in ontwerp maar zal naar verwachting medio juli in werking 
treden. Het ligt niet in de verwachting dat de grote lijnen van de Visie veranderd worden. De provincie 
Overijssel wil met de Omgevingsvisie Overijssel 2009 nadrukkelijker sturen op ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid.  

Ruimtelijke kwaliteit wordt hierin gedefinieerd als het – bedoeld en onbedoeld – resultaat van 
menselijk handelen en natuurlijke processen dat de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor 
mens, plant en dier belangrijk is. Ruimtelijke kwaliteit is de optelsom van toekomstwaarden, 
gebruikswaarden en belevingswaarden. Ruimtelijke kwaliteit is niet alleen de waarden die objecten en 
gebieden hebben, maar ook de potenties die gebieden en objecten hebben om waarden tot 
ontwikkeling te brengen. Het zijn waarden die te maken hebben met eigenheid, identiteit, 
herkenbaarheid, bruikbaarheid en continuïteit. Ruimtelijke kwaliteit is niet alleen wat gebieden en 
objecten hebben, maar vooral hoe dit beleefd wordt.  

Duurzaamheid is in de Omgevingsvisie gedefinieerd als een ontwikkeling die voorziet in de behoefte 
van de huidige generatie, zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen 
om ook in hun behoeften te voorzien. Duurzaamheid vraagt om een transparante afweging van 
ecologische, economische en sociaal-culturele beleidsambities. 

In de Omgevingsvisie is een uitvoeringsmodel ontwikkeld voor het sturen op ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid waarbij drie stappen worden onderscheiden:  

 

Generieke beleidskeuzes
1
 

Allereerst moeten ontwikkelingen getoetst worden aan generieke beleidskeuzes. Deze stap stelt de 
vraag aan de orde of er wel een opgave is. Generieke beleidskeuzes vloeien voort uit keuzes van EU, 
Rijk of provincie. Het zijn keuzes die bepalend zijn of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn.  

Ontwikkelingsperspectieven
2
 

De tweede stap is de toets van ontwikkelingen aan de ontwikkelingsperspectieven. Deze stap stelt de 
vraag aan de orde waar deze opgave een plek zou kunnen krijgen. De ontwikkelperspectieven in de 
Omgevingsvisie geven richting wat waar ontwikkeld zou kunnen worden.  

                                                      

1
 Voor een nadere uitleg zie hoofdstuk 7.2. van dit beleidskader 

2
 Voor een nadere uitleg zie hoofdstuk 7.2. van dit beleidskader 
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Gebiedskenmerken 
De derde stap is de toets van ontwikkelingen aan de gebiedskenmerken en stelt de vraag aan de orde 
hoe de opgave op een goede wijze kan worden ingepast.  

Voor het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit zijn essentiële gebiedskenmerken het 
uitgangspunt. De aanwezige gebiedskenmerken in zowel de Groene als de Stedelijke omgeving zijn 
tot stand gekomen door soms eeuwenoude processen. Ze zijn te onderscheiden in 4 lagen: 

• Natuurlijke laag (in en op de bodem); 

• Laag van het agrarisch-cultuur landschap (grootschalig gebruik en inrichting van de bodem); 

• Stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur); 

• Lust & Leisure laag (toerisme, recreatie en landgoederen). 

Deze lagen zijn zo onderscheiden omdat de ingrepen in de fysieke leefomgeving in elke laag volgens 
eigen principes en processen verlopen. Uiteraard staan ze niet los van elkaar. Immers, plekken die 
eerst natuurlijk waren, zijn nu bebouwd en in een enkel geval andersom. Vaak liggen ze over elkaar 
heen en heeft een plek te maken met kenmerken van verschillende lagen. Op andere plekken is dat 
niet zo en domineert een bepaalde laag. 

3.2.2. Toerisme en recreatie 
De Groene omgeving biedt veel mogelijkheden voor de landbouw om een (economische) drager van 
het gebied te zijn en blijven. Op bepaalde plekken zijn er mogelijkheden voor toerisme en recreatie om 
zich verder te ontwikkelen. 

De toerisme- en recreatiesector vormt met 33.500 arbeidsplaatsen (in 2007) een belangrijke 
economische factor in Overijssel. De sector heeft grote invloed op het woon-, werk- en leefklimaat. 
Een rijk aanbod van recreatieve voorzieningen vormt een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven 
en bewoners. De provincie wil een sterk recreatief aanbod en wil toeristen blijvend aan Overijssel 
binden. Daarom staan innovatie en versterking van het organiserend vermogen in de toeristische 
sector centraal.  

Kwaliteit en vernieuwing 
Het doel van de provincie is een vitale en zichzelf vernieuwende sector. De Provincie biedt 
ondernemers de ruimte om toeristisch-recreatieve voorzieningen te ontwikkelen die bijdragen aan 
differentiatie van het aanbod en toeristische structuurversterking. Door gebiedsgericht (nieuwe) 
koppelingen te leggen tussen verschillende sectoren (recreatie, landschap, water, cultuur, zorg en 
sport) kan de concurrentiekracht van Overijssel als vakantie- en dagtochtbestemming worden 
versterkt.  
 
Voorwaarde is dat de SER-ladder wordt toegepast en er rekening gehouden wordt met de 
gebiedskenmerken. Deze komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaande bebouwing en 
herstructurering worden benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden.  
De provincie verwacht een serieuze bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit. De sector heeft zelf immers 
profijt van de aanwezigheid van mooie natuur en landschappen. De kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving is van toepassing.  
 
Verblijfsrecreatie 
In de verblijfsrecreatie is een toename in de vraag naar een gevarieerd aanbod en een hogere 
kwaliteit een belangrijke trend. Het huidige aanbod van recreatiewoningen in Overijssel sluit niet altijd 
aan bij de wensen van de hedendaagse consument. De provincie biedt met de Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving een stimulans voor de verbetering van de kwaliteit en het vergroten van de 
diversiteit in de bestaande verblijfsaccommodaties met innovatieve concepten.  

De in het gebiedsontwikkelingsplan Noord-West Overijssel aan gewezen mogelijkheden voor 
ontwikkeling van nieuwe verblijfsaccommodaties blijven gehandhaafd. Buiten deze specifieke plannen 
is er geen ruimte voor nieuwe recreatiewoningen, tenzij sprake is van een innovatief concept of indien 
de realisering van de recreatiewoningen onderdeel uitmaakt van een kwaliteitsimpuls van bestaande 
recreatieterreinen.  

De ontwikkeling van recreatiewoningen vindt plaats volgens de gebiedskenmerken (zie Catalogus 
gebiedskenmerken). In alle gevallen moet het gaan om recreatiewoningen die gericht zijn op de 
verhuur. Het permanent (onrechtmatig) bewonen van recreatiewoningen en recreatieverblijven 
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(chalets/stacaravans) is niet toegestaan en zal dus in de bestemmingsplannen uitgesloten moeten 
worden. Aan het toekennen van een woonbestemming (legaliseren) aan (permanentbewoonde) 
recreatiewoningen/recreatieverblijven verleend de provincie geen medewerking.  

In de overige gevallen zal eenpersoonsgebonden gedoogbeschikking dan wel handhavend door de 
gemeenten worden opgetreden.  

Dagrecreatie/infrastructuur 
De toeristisch-recreatieve infrastructuur voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden is zeer belangrijk 
voor de toeristische aantrekkingskracht van Overijssel. Verbetering van belevingswaarde, aansluiting 
op verblijfsaccommodaties, bewegwijzering en aantrekkelijkheden landschappelijke inpassing wordt 
bereikt door: Subsidies aan gemeentelijke projecten ter behoud en versterking van landelijke 
routenetwerken, uitvoering van het Raamplan fietspaden en vergroting van de toegankelijkheid van 
het buitengebied; De aanleg van toeristische overstap punten (TOP’s) en knooppunten, waar 
verschillende routes en voorzieningen samenkomen (bijv. bij attracties, hotels, restaurants, 
bezoekerscentra bij natuurgebieden, (bus-)stations, P+R-voorzieningen, dorpskernen, startpunten van 
routes voor wandelen, fietsen, paardrijden en varen. Overijssel kent verschillende landelijke 
vaarwegen en fiets- en wandelroutestructuren (BRTN,LAW en LF). Vanwege de hoge recreatieve 
belevingswaarde en het bewezen gunstig effect op de economische omzet van bedrijven langs de 
routes moeten deze te verankerd worden in bestemmingsplannen. 

3.3. Omgevingsverordening  

De gemeenteraden wordt in de Omgevingsverordening gevraagd om in elk bestemmingsplan te 
onderbouwen dat de beoogde ontwikkeling bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 
Aan deze onderbouwing wordt de eis gesteld dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe is omgegaan met de 
provinciale vier-lagenbenadering en de bijbehorende Catalogus Gebiedskenmerken 2009. Daarbij 
geldt voor de normerende uitspraken in de catalogus dat deze altijd ertoe leiden dat een 
bestemmingsregeling wordt toegekend conform deze normerende uitspraak. Voor de richtinggevende 
uitspraken in de catalogus geldt dat een manier van omgang met kenmerken is weergegeven die de 
provincie zeer wenselijk vindt. Gemeenteraden kunnen hier echter gemotiveerd van afwijken mits 
aannemelijk gemaakt is dat de ruimtelijke kwaliteit door een andere benadering ook versterkt wordt. 
De inspirerende uitspraken in de catalogus hebben een strekking conform hun benaming: er worden 
ontwikkelingen vermeld die denkbaar zijn in het betreffende gebiedstype.  

In het kader van sturen op ruimtelijke kwaliteit wordt de gemeenteraden gevraagd om in hun 
onderbouwing in te gaan op het ontwikkelingsperspectief dat van toepassing is. De provincie heeft in 
zes ontwikkelingsperspectieven op hoofdlijnen haar beleidsambities neergelegd ten aanzien van de 
sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot claims op de fysieke 
leefomgeving. Deze ontwikkelingsperspectieven zijn globaal van aard en daarom wordt de 
mogelijkheid geboden om daarvan gemotiveerd van af te wijken. Daarbij wordt aangetekend dat op 
andere plekken in de verordening bescherming is geregeld van gebieden die gerekend worden tot de 
EHS.  

De Omgevingsverordening is momenteel nog in ontwerp maar zal naar verwachting medio juli in 
werking treden. Het ligt niet in de verwachting dat de grote lijnen van de verordening veranderd 
worden. 
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3.4. Omgevingsvisie en –verordening toegepast op De Stokte 

 
3.4.1. Inleiding 
In deze paragraaf zal toepassing gegeven worden aan het uitvoeringsmodel van de provincie 
Overijssel. Aan de hand van dit uitvoeringsmodel kan bekeken worden wat de mogelijkheden en de 
onmogelijkheden zijn voor recreatie op de locatie De Stokte.  

3.4.2. Stap 1: Generieke beleidskeuzes 

3.4.2.1. Normerende bepalingen Omgevingsverordening 

Principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 
Op grond van artikel 2.1.4. voorzien bestemmingsplannen uitsluitend in andere dan stedelijke 
ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen op de groene omgeving 
wanneer is aangetoond dat: 

• (her)benutting van bestaande bebouwing in de groene omgeving in redelijkheid niet mogelijk is en 

• mogelijkheden voor combinaties van functies op bestaande erven optimaal zijn benut.  

Uit de verordening en de toelichting op de verordening blijkt hoe extra ruimtebeslag ingevuld dient te 
worden. Het is discutabel of uitgegaan dient te worden van de bestaande bebouwing of hetgeen 
maximaal mogelijk is op grond van de geldende bestemming. 

Kwaliteitsimpuls groene omgeving 
Uit artikel 2.1.6. vloeit voort dat bestemmingsplannen voor de groene omgeving kunnen voorzien in 
nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen, als hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke 
redenen voor zijn en mits er is aangetoond dat het verlies aan ecologische en landschappelijk kapitaal 
voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in 
de omgeving. De SER-ladder is hierop van toepassing. 

Verder wil de provincie samen met gemeenten een kader ontwikkelen voor de toepassing van de 
kwaliteitsimpuls groene omgeving. Dit kader is onder andere bedoeld voor nieuwe bouwlocaties voor 
bedrijvigheid die niet aan de groene omgeving gebonden is. De regeling stelt aan nieuwvestigingen en 
grootschalige uitbreidingen de eis van een ruimtelijke onderbouwing waarmee aangetoond wordt dat 
er een substantiële investering in de ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt ter compensatie van het extra 
rood dat wordt toegestaan. Wanneer dit kader ontwikkeld wordt is nog niet bekend. 

Detailhandel 
Artikel 2.4.4. maakt het onmogelijk om bestemmingsplannen te laten voorzien in weidewinkels. Een 
weidewinkel is een zelfstandige detailhandelsvestiging aan de rand van een bestaand bebouwd 
gebied van steden en dorpen of in de groene omgeving. 

EHS en overige natuur 
In de verordening staan bepalingen opgenomen voor gronden die liggen binnen de EHS. Het perceel 
De Stokte ligt niet binnen de EHS. Een klein gedeelte van de oppervlakte van het perceel en een 
groter oppervlak rondom het perceel is begrensd als (overige) bestaande natuur. Voor een duidelijk 
overzicht zie figuur 6. 
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Figuur 6: EHS en overige natuur 

Buiten de EHS zijn in de provincie in ruime mate bos- en natuurgebieden aanwezig. Deze gebieden 
hebben vaak gebiedskenmerken die bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit en die daarom 
behouden dienen te blijven. In aanvulling op de gebiedskenmerken - die vooral gericht zijn op het 
behoud en herstel van landschapskenmerken - voorziet de verordening in een aanvullende 
bescherming voor bos- en natuurgebieden vanwege het belang van deze gebieden voor flora- en 
fauna. Gelet op dit functie is het ongewenst dat bos- en natuurelementen worden ‘verplaatst’. De 
gebiedskenmerken sluiten immers niet uit dat bestaande groene elementen worden ‘verschoven’ mits 
daarbij de karakteristiek van het gebied gehandhaafd blijft. Dit zou een verlies van natuurwaarden 
kunnen betekenen, bijvoorbeeld waar oude bosbodems verloren gaan. 

Daarom wordt in artikel 2.82 bepaald dat bestaande bos- en natuurgebieden moeten worden voorzien 
van een specifieke bestemming. Aantasting van de aanwezige en te ontwikkelen waarden alleen in 
zeer uitzonderlijke situaties toegestaan. In die gevallen moet aangetoond worden dat er sprake is van 
zwaarwegende maatschappelijke belangen waarvoor geen alternatieve oplossingen gevonden kunnen 
worden. Verzekerd moet zijn dat de ingrepen voldoende worden gecompenseerd. De strekking van de 
Richtlijnen voor de toepassing van het Compensatiebeginsel voor natuur, bos en landschap van april 
1999 blijven van toepassing. 

Verder mogen geen activiteiten plaatsvinden op het perceel De Stokte die significant negatieve 
effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden zullen hebben ten aanzien van de omliggende 
percelen die liggen binnen de concreet begrensde EHS. Vorenstaande beperkt echter niet de rechten 
en ontwikkelingsmogelijkheden en leiden niet tot wijziging van de regels met betrekking tot bebouwing 
of terreinverharding die aan bestaande functies toekomen zoals die gelden bij inwerkingtreding van de 
provinciale verordening. Verder kan nog ontheffing verleend worden van vorenstaande als is 
aangetoond dat er sprake is van redenen van groot openbaar belang, er geen reële alternatieven voor 
de beoogde activiteit voor handen zijn, voor zover de negatieve effecten ten gevolge van de beoogde 
activiteit niet kunnen worden voorkomen, deze zo beperkt mogelijk gehouden worden en de 
overblijvende optredende schade of negatieve effecten op een toereikende, tenminste gelijkwaardige 
wijze worden gecompenseerd en het besluit hiertoe tegelijk wordt genomen met het besluit tot 
wijziging van het bestemmingplan of de regels ter zake het gebruik van de grond. 

Verblijfsrecreatie 
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in de bouw van nieuwe recreatiewoningen indien en voor 
zover het betreft de nieuwbouw van recreatiewoningen waarvan het recreatieve gebruik door middel 
van een op verhuur gerichte bedrijfsmatige exploitatie is verzekerd en tevens sprake is van een 
innovatief concept dan wel een kwaliteitsimpuls van bestaande recreatieterreinen waarvan de bouw 
van nieuwe recreatiewoningen onderdeel uitmaakt. 

Gebieden met risico op overstroming 
Het perceel De Stokte ligt binnen dijkring 9 ‘Vollenhove’. Voor een duidelijk overzicht zie figuur 7. 

Concreet begrensde EHS 

Overige natuur 
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Figuur 7: dijkring 9 ‘Vollenhove’ 

Gebieden met risico op overstroming zijn gebieden in lage delen van Overijssel die geheel of 
gedeeltelijk omgeven zijn door primaire waterkeringen en waar het risico bestaat dat bij een doorbraak 
het gebied snel en diep dan wel minder snel en ondiep onderloopt. De gevolgen van een overstroming 
worden bepaald door de maximale waterdiepte tijdens een overstroming (is af te leiden uit de 
risicokaart) en de snelheid waarmee een gebied overstroomt.  

Voor alle gebieden binnen dijkringen is het gewenst dat gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen 
(nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en herstructurering) tijdig nadenken over voorzieningen die in 
zo’n geval getroffen kunnen en moeten worden om de bebouwing te beschermen tegen onderlopen, 
het gebied te kunnen evacueren of belangrijke functies veilig te stellen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld 
over het ophogen van gebieden, het realiseren van hoger gelegen wegen of locale dijken en kaden 
die vitale bebouwing beschermen. De urgentie van dit soort voorzieningen is minder hoog voor 
gebieden die langzaam en minder diep onderlopen (binnen dijkring 9: Vollenhove). De verordening 
schrijft voor dat voor gebieden met risico op overstroming een overstromingsrisicoparagraaf wordt 
opgenomen in de toelichting bij bestemmingsplannen, waarin aandacht wordt besteed aan deze 
aspecten. 

Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden die gelegen zijn binnen de dijkring 9: 
Vollenhove voorzien alleen in nieuwe grootschalige ontwikkelingen binnen dit gebied als in het 
desbetreffende bestemmingsplan zodanige voorwaarden worden gesteld dat de veiligheid ook op 
lange termijn voldoende is gewaarborgd.  

Basisrecreatietoevaartnet 
In de toelichting op bestemmingsplannen wordt aangegeven op welke wijze bij de planontwikkeling 
rekening is gehouden met het basisrecreatietoervaartnet (zie figuur 8). 

Fiets- en wandelroutestructuren 
In de toelichting op bestemmingsplannen die voorzien in nieuwe ontwikkelingen wordt aangegeven op 
welke wijze bij de planontwikkeling rekening is gehouden met bestaande bovenlokale fiets- en 
wandelroutestructuren (zie figuur 8). 
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Figuur 8: fragment kaart recreatie 

Mobiliteit 
In de toelichting op bestemmingsplannen die voorzien in nieuwe grootschalige ontwikkelingen die 
bovenlokale verkeersbewegingen met zich meebrengen of effecten hebben op de verkeersafwikkeling 
op de hoofdinfrastructuur, wordt aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met het 
uitgangspunt dat ontwikkelingen die mobiliteit oproepen worden geprojecteerd nabij 
hoofdinfrastructuur, hoofdfietsverbindingen en multimodale knooppunten. 

3.4.3. Stap 2: Ontwikkelingsperspectieven  

Voor De Stokte geldt het ontwikkelingsperspectief ‘flank in het mixlandschap’. Voor een duidelijk 
overzicht zie figuur 9. (De Stokte is met een rode lijn aangegeven; de groen-blauwe hoofdstructuur is 
met een blauwe lijn aangegeven) 

 
Figuur 9: fragment kaart ‘Ontwikkelingsperspectief’ 

In dit ontwikkelingsperspectief is sprake van verweving van functies. Aan de ene kant melkveehouderij 
en akkerbouw als belangrijke vorm van landgebruik en aan de andere kant gebruik voor landschap, 
natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen of andere bedrijvigheid. 

De mate waarin het ene belang of het andere voorop staat is vaak een lokale afweging en o.a. 
afhankelijk van de gebiedskenmerken ter plekke.  

Routestructuren 
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In dit perspectief zijn ook plekken waar, door de ruimtelijke structuur of reeds aanwezige bebouwing, 
de ontwikkelruimte voor agrariërs zozeer is beperkt, dat duurzame benutting van de ruimte en 
ruimtelijke kwaliteit ermee gediend zijn nieuwe ontwikkelingskansen te benutten.  

In de buurt van de ‘Groen-blauwe hoofdstructuur’ liggen soms kansrijke ‘flanken van de 
natuurgebieden’. In deze flanken wil de provincie door bijzondere functiecombinaties, zoals landbouw 
en natuur, specifieke vormen van verblijfsrecreatie en wonen met natuur en/of water, entrees creëren 
die de groen-blauwe hoofdstructuur toegankelijk maken. 

 

3.4.4. Stap 3: Gebiedskenmerken 

In deze paragraaf zijn de vier lagen op het perceel De Stokte via afbeeldingen van de kaarten 
inzichtelijk gemaakt. In de bijlage staat aanvullende informatie. 

3.4.4.1. Natuurlijke laag 
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3.4.4.2. Laag van het agrarische cultuurlandschap 

 

3.4.4.3. Stedelijke laag 

N.v.t. op het perceel De Stokte. 

3.4.4.4. Lust- en leisurelaag 
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4. Waterschapsbeleid 

4.1. Algemeen beleid 

Het perceel De Stokte ligt volgens de kaart van het Waterschap en de Provincie binnendijks. De kern 
en beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van depot De Stokte zijn nog niet 
vastgesteld. Voor een duidelijke weergave zie figuur 10.  Doordat het perceel De Stokte niet in de 
uiterwaarden

3
 ligt, beperkt het waterschapsbeleid de mogelijkheden op het perceel De Stokte niet tot 

vrijwel niet. Vaststelling van de kern en beschermingszone kunnen een beperkend effect hebben op 
de mogelijkheden op het perceel De Stokte. 

 

 
Figuur 10: relevant gedeelte kaart Waterschap 

4.2. Beleidskader Recreatief Medegebruik 

Waterschap Groot Salland spreekt met Beleidskader Recreatief Medegebruik de visie uit dat burgers 
in 2017 beperkt kunnen recreëren, vooral op en langs waterlichamen en wateren in landelijk gebied, 
wateren met een hoge belevingswaarde of cultuurhistorische waarde. Verder zijn er recreatieve 
voorzieningen op of langs het water aangelegd in de buurt van steden en kernen, waarlangs 
bewoners hun dagelijks ommetje maken. In de uitloopgebieden rondom de stad worden watergangen 
‘actief en multifunctioneel gebruikt door recreanten’. Het recreatief medegebruik sluit zoveel mogelijk 
aan op bestaande recreatieve netwerken en is afgenomen op ongewenste locaties. 
 
Recreatief medegebruik wordt gedefinieerd als het door recreërende burgers veilig en verantwoord 
gebruik van door Groot Salland aangewezen en toegankelijk gemaakt wateren, onderhoudspaden, 
toegangswegen en dijken die kanstijk zijn voor recreatie en (potentiële) belevingswaarde hebben. 
 
 
 

                                                      

3
 Een uiterwaard (ook: uiterwaarde en uiterdijk) is het overloopgebied tussen een winterdijk en het zomerbed langs een beek of 

rivier. De uiterwaard is de ruimte voor de rivier die nodig is om de tijdelijke piekafvoeren te bergen: in perioden van grote 
waterafvoer lopen de uiterwaarden tot aan de dijken onder water. 
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Het waterschap vindt het belangrijk dat mensen ervaren hoe mooi het water is. Recreatief 
medegebruik biedt tevens een kans om mensen te informeren over het functioneren en beheren van 
het watersysteem in West-Overijssel. Dit kan leiden tot meer begrip en daarmee draagvlak voor de 
besteding van gemeenschapsgeld. 
 
De aandacht voor het recreatief medegebruik sluit aan op twee ontwikkelingen. Ten eerste zal 
Waterschap Groot Salland de komende jaren fors investeren in het watersysteem, om te voldoen aan 
de wettelijke eisen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit. Afhankelijk van het ontwerp van de 
herinrichting, neemt de belevingswaarde van het water toe. Het vergroten van de belevingswaarde 
door het aanleggen van recreatieve voorieningen zal het maatschappelijk rendement van de 
noodzakelijke investeringen vergroten. Ten tweede is recreatief medegebruik een gegeven, nu vaak 
zonder dat er een ontheffing van de keur is afgegeven. Daarom zet waterschap Groot Salland in op 
het reguleren van recreatief medegebruik waardoor de status quo vervalt en tegemoet wordt gekomen 
an de toenemende recreatieve druk. 
 
Reguleren biedt de mogelijkheid de kansen van recreatief medegebruik te benutten, met inachtneming 
van de bezwaren die maken dat recreatie niet zomaar overal kan. Het reguleren van recreatief 
medegebruik vraagt om maatwerk. Waterschap Groot Salland hanteert drie opties; a) actief 
openstellen (initiatief waterschap), b) reactief openstellen (initiatief derden) en c) niet openstellen. 
Waterschap Groot Salaand haakt hoofdzakelijk in op initiaitieven van andere belanghebbenden en ziet 
het aanleggen van recreatievoorzieningen niet als zijn primaire taak.  
 

 
 
Figuur 11: Indicatie van de mogelijkheid die de beheersvoorzieningen van Groot Salland biedt voor verschillende vormen van 
recreatief medegebruik. 
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5. Subsidiemogelijkheden 

5.1. Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) 

In het “Investeringsbudget Landelijk Gebied” zijn alle rijksbudgetten voor het landelijk gebied 
gebundeld. Het beheer van deze budgetten is overgedragen aan de provincies. De provincies sluiten 
over het beheer van de rijksbudgetten een prestatiecontract af met het Rijk. De basis voor dit contract 
is het “provinciaal Meerjarenprogramma”. In het “provinciaal Meerjarenprogramma” zijn de ambities 
voor het gehele landelijk gebied van de provincie Overijssel weergegeven waaraan prestaties zijn 
gekoppeld. Het gaat om de ambities van het Rijk, aangevuld met de ambities van de provincie 
Overijssel.  

Op haar beurt sluit de provincie Overijssel bilaterale convenanten af met gemeenten en 
waterschappen over het bereiken van de ambities. Gemeente Dalfsen heeft al meerdere pMJP-
convenanten ondertekend met de provincie Overijssel.  

Het “provinciaal Meerjarenprogramma kent zes programmalijnen: 

• Perspectiefvolle landbouw 

• Behoud en versterking van de kwaliteiten van natuur en (cultuur)landschap 

• Economische vitaliteit 

• Versterken sociale vitaliteit en leefbaarheid 

• Veerkrachtige watersysteem 

• Algemeen (processen gericht op gebiedsontwikkeling, zoals planvorming en communicatie) 
 
De verschillende subsidies zijn gekoppeld aan sectoraal beleid en sectorale middelen. De 
subsidievoorwaarden, vastgelegd in het “Uitvoeringsbesluit Subsidies”, zijn leidend. Integrale of 
‘afwijkende’ projecten blijken in de praktijk soms moeilijk subsidiabel. 
 
Recreatief-toeristische ontwikkelingen vallen onder programmalijn ‘Economische vitaliteit’. 
Interessante paragrafen in het Uitvoeringsbesluit Subsidies voor de toekomstige inrichting voor De 
Stokte) zijn: 

• Subparagraaf 2.12. Toerisme en recreatie 

• Subparagraaf 2.13. Overijssel werkt! KwaliteitsImpuls Toerisme in Overijssel 2008 

• Paragraaf 8.22. Kwantitatieve uitbreiding routenetwerken (pMJP 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 en 

• 3.2.4) 

• Paragraaf 8.23. Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers (pMJP 3.2.5) 

• Paragraaf 8.24. Ontwikkeling plattelandstoerisme (pMJP 3.2.6) 

5.2. Programma Ruimte voor de Vecht 

Het Kernteam Ruimte voor de Vecht is bekend met het initiatief van de gemeente Dalfsen om te 
bepalen welke recreatieve functie wenselijk is op de voormalige vuilstort De Stokte.  
 
Ruimte voor de Vecht heeft als integraal programma een eigen budget en een specifieke paragraaf in 
het uitvoeringsbesluit subsidies, namelijk ‘paragraaf 6.4 Ruimte voor de Vecht’.  Dit betekent in de 
praktijk dat wanneer een sectorale subsidie niet mogelijk is (‘algemene paragrafen in 
Uitvoeringsbesluit Subsidies), een project wel financieel gesteund kan worden vanuit het programma 
Ruimte voor de Vecht. Het project moet in dat geval wel opgenomen zijn in de jaarlijks te actualiseren 
agenda van geprogrammeerde projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het programma 
Ruimte voor de Vecht, die door de gezamenlijke Vechtdal overheden wordt vastgesteld 
(‘Uitvoeringsprogramma Vecht en Vechtdal’).  
 
Meer duidelijkheid over de gewenste recreatief-toeristische ontwikkeling op de voormalige stortplaats 
De Stokte is noodzakelijk om programma Ruimte voor de Vecht warm te laten lopen voor deze 
ontwikkeling. De statements ‘Organiseer bezoekersstromen’, ‘Maak de Vecht manifest’ en ‘Maak de 
rivier de voorkant van het Vechtdal’ zijn daarbij mogelijke aanknopingspunten. 
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6. Conclusie 

 

• Op grond van het huidige bestemmingsplan kunnen kunstwerken en picknickbanken geplaatst 
worden op het perceel De Stokte. Het huidige bestemmingsplan biedt voor een integraal 
totaalplan voor De Stokte zeer geringe ruimte. Voor andere dan genoemde voorzieningen op het 
perceel De Stokte is een herziening van het bestemmingsplan essentieel. 

• De Plattelandsvisie werkt zeer beperkend ten aanzien van nieuwe bebouwing in het buitengebied. 

• Provinciaal beleid en waterschapsbeleid biedt (met zeer goede motivatie) mogelijkheden op het 
perceel De Stokte. 

• Programma Ruimte voor de Vecht biedt duidelijke aanknopingspunten om beargumenteerd af te 
wijken van gemeentelijke kaders (m.n. plattelandsvisie). Een recreatieve invulling van De Stokte 
maakt de Vecht manifest, de Stokte ligt nabij de bebouwde kom van de kern Dalfsen en kan een 
schakel tussen fiets-en wandelroutes vormen (i.c.m. pontje Hessum). 
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7. Bijlagen 

7.1 Bijlagen hoofdstuk 3: Uitvoeringsprogramma Toerisme 2008-2010 

 
Waarborgen en versterken basiskwaliteiten 
 

Actie  Initiatiefnemer  Betrokken partners  Periode  

Invullen en uitwerken aanvullende 
acties op basis van de kwaliteitscore  
(m.i.v. promotie en marketing)  

Provincie  Ondernemers, 
instellingen en andere 
betrokkenen  

Winter 2008  
2009-2011  

Route-infrastructuur  
 
- fietsroutenetwerk  
- wandelnetwerk  
- vaarroutes  
- TOP’s over heel Overijssel  
- Raamplan fietspaden  

Provincie  Regio’s, gemeenten, 
landelijke 
routenetwerk-
organisaties en 
betrokken provincies  

2008-2011  

Duurzaamheid  
 
- stimuleren uitvoering 
bedrijfsnatuurplannen  

Provincie  Ondernemers  2008-2011  

Coördinatie en verbinding acties met 
andere beleidsthema’s en 
beleidsopgaven  

Provincie  Andere eenheden 
provincie  

2009-2011  

Ruimte voor ondernemen opnemen 
in Omgevingsvisie  

Provincie   2008  

 

 Stimuleren kennis en innovatie 

Effectieve promotie en marketing van vijf beeldverhalen 

 

 

Actie  Initiatiefnemer  Betrokken partners  Periode  

Verbinden: regionale inspiratieterassen & 
beleidsestafette  

Provincie  Bedrijven/lokale 
overheden  

Start najaar 2008  

Vernieuwen: uitwerken vier thema’s in nwe 
PMC’s2 

Provincie  ondernemers, 
kennisinstellingen  

najaar 2008  

Uitwerken en uitvoeren nieuwe subsidieregeling  Provincie  geen  Start najaar 2008  

‘’Professioneel ondernemen in een vitale sector’’  Provincie  Recron, KvK, K-
Horeca NL, Saxion 

Najaar 2008  

Actie  Initiatiefnemer  Betrokken partners  Periode  

Invullen en uitwerken aanvullende acties op 
basis van uitkomsten beeldverhalen  

Provincie  Ondernemers, 
instellingen en andere 
betrokkenen  

Vanaf voorjaar 
2009  

Bewaken beschikbaarheid informatie over 
trends en ontwikkelingen in de sector  

Provincie  Ondernemers, 
(kennis)instellingen en 
andere betrokkenen  

2008-2011  

Toepassing nieuwe ICT-technieken (Web 2.0)  Provincie  Uitvoering: GOBT, 
RBT’s  

2008-2011  
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7.2. Bijlagen hoofdstuk 3: Omgevingsvisie 

7.2.1. Subparagraaf 3.2.1. Algemeen 

Generieke beleidskeuzes 
Het gaat dan om het volgende:  

• Reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor externe veiligheid, 
grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en 
archeologische waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, 
begrenzing van Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur en 
verbindingszones etc. De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. 

• Voor woningbouw, bedrijfslocaties en voorzieningen in zowel de groene als stedelijk omgeving 
hanteren we bovendien de zogenaamde SER-ladder. Deze komt er kort gezegd op neer dat eerst 
bestaande bebouwing en herstructurering worden benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden.  

Ontwikkelingsperspectieven 
De ontwikkeling van natuur past bijvoorbeeld niet in het ontwikkelingsperspectief ‘buitengebied accent 
productie’ of in ‘steden als motor’. De aanleg van een bedrijventerrein past bijvoorbeeld niet in het 
ontwikkelingsperspectief ‘realisatie groen-blauwe hoofdstructuur’. 

7.2.2. Subparagraaf 3.4.4.1. Natuurlijke laag 

Laagveengebieden 
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Dekzandvlakte 

  

7.2.3. Subparagraaf 3.4.4.2. Laag van het agrarische cultuurlandschap 

Essenlandschap 
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Maten en flierenlandschap 
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7.2.4. Subparagraaf 3.4.4.4. Lust- en leisurelaag 

Donkerte 

 

Balkons en Belvedères 
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Bakens in de tijd 

 

7.3. Bijlagen hoofdstuk 5: paragrafen Uitvoeringsbesluit Subsidies 

7.3.1. Subparagraaf 2.12. Toerisme en recreatie 

Artikel 3.68. Criteria 
1. Binnen het thema Toerisme en recreatie kan subsidie worden aangevraagd voor: 
a. activiteiten in het kader van de toeristische infrastructuur in Overijssel; te weten: 

i activiteiten voor het beheer en onderhoud van openbare toeristisch-recreatieve 
infrastructuur in Overijssel; 
ii activiteiten die bijdragen aan de realisering en de reconstructie van recreatieve 
fietspaden, recreatieve routestructuren en recreatieve voorzieningen; 

b. activiteiten in het kader van de bevordering van toerisme in Overijssel; te weten: 
i activiteiten van die organisaties die uitvoering geven aan de bevordering en 
vermarkting van het toerisme in de provincie Overijssel met daarin provinciebrede 
aandacht voor regionale toeristische merken, regio-overschrijdende thema’s, 
ontwikkeling en innovatie van producten, onderzoek en kennisoverdracht; 
ii activiteiten die de promotie en marketing van recreatief en toeristisch Overijssel 
stimuleren; 
iii activiteiten die het innovatief vermogen van ondernemers stimuleren. 

2. Een aanvraag om subsidie als bedoeld in het eerste lid, sub a, onderdeel ii, en sub b, moet 
voldoen aan de volgende criteria: 
a. de exploitatie moet voor minimaal drie jaar na de realisatie zijn gewaarborgd; 
b. de activiteit is nieuw voor Overijssel; 
c. de activiteit is bovengemeentelijk gericht; 
d. de subsidieaanvraag heeft geen betrekking op individuele bedrijfssteun; 
e. het recreatief fietspad is als zodanig opgenomen op het actuele raamplan fietspaden. 
3. Een aanvraag om subsidie als bedoeld in het eerste lid, sub a, onderdeel i, moet voldoen aan de 
volgende criteria: 
a. de aanvraag wordt gedaan door een gemeentebestuur of een samenwerkingsverband van 
gemeenten in Overijssel; 
b. de exploitatie moet voor minimaal drie jaar na de realisatie zijn gewaarborgd; 
c. openbare toeristisch-recreatieve infrastructuur moet vóór 1 januari 1998 tot stand gebracht 
zijn. 
 
Artikel 3.69. Grondslag voor de subsidie 
1. De subsidie bedraagt ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten van een project. 
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de subsidies voor de realisering en de reconstructie van 
recreatieve fietspaden, recreatieve routestructuren en recreatieve voorzieningen, alsmede voor 
het beheer en het onderhoud van de openbare toeristisch-recreatieve infrastructuur, ten 
hoogste 50% van de subsidiabele kosten. 
3. De subsidiabele kosten van een project bedragen ten minste € 25.000,--. 



BELEIDSKADER DE STOKTE 

Versie 1.0: 18 mei 2009 35/38 

4. De subsidiabele kosten van een kilometer recreatief fietspad dat als zodanig is opgenomen op 
het actuele raamplan fietspaden bedragen ten hoogste € 105.000,-- per kilometer. Voor 
veengebieden en overige bijzondere gebieden kan het bedrag verhoogd worden met € 45.000,-- 
per kilometer. 
5. De kosten van ‘Onvoorzien’ boven het maximum van 5% van de totale subsidiabel gestelde 
kosten worden als niet-subsidiabel aangemerkt. Hierbij is tevens een absoluut maximum van 
€ 10.000,-- van toepassing. Deze aanvulling is niet van toepassing op het beheer en het 
onderhoud van de openbare toeristisch-recreatieve infrastructuur. 
6. De volgende kosten zijn niet subsidiabel: 
a. interne kosten; 
b. verrekenbare belastingen, heffingen of lasten; 
c. rente, bank-, financierings- en gerechtskosten, geldboetes en sanctiekosten; 
d. afschrijvingskosten; 
e. kosten van planschade; 
f. kosten van werkzaamheden die verband houden met bodemsanering. 
 
Artikel 3.70. Verbod vervreemding 
1. Gedurende vijf jaar na het tijdstip waarop de uit te voeren werken zijn opgeleverd, behoudt de 
ontvanger van subsidie als bedoeld in artikel 3.68, lid 1, sub a, onderdeel ii, en sub b, de 
onroerende zaak waarop de werken worden uitgevoerd in eigendom of erfpacht, danwel het 
recht van opstal. 
2. Gedurende deze termijn van vijf jaar mag aan de onroerende zaken of werken geen andere 
bestemming worden gegeven dan die welke zij hadden ten tijde van de subsidieverlening. Door 
middel van een voorafgaande schriftelijke toestemming kunnen Gedeputeerde Staten hiervan 
afwijken. 
 
7.3.2. Subparagraaf 2.13. Overijssel werkt! KwaliteitsImpuls Toerisme in Overijssel 2008 
Artikel 3.71. Criteria 
1. Gedeputeerde Staten kunnen binnen het thema Toerisme en Recreatie subsidie verlenen in het 
kader van KwaliteitsImpuls Toerisme in Overijssel. Hieronder vallen projecten die: 
a. vernieuwend zijn voor de toeristische markt in Nederland, dan wel Overijssel en 
b. als projectresultaat een marktgereed product-markt-combinatie/arrangemenet hebben. 
2. Aanvragen als bedoeld in artikel 3.71 lid 1, moeten voldoen aan de volgende criteria: 
a. het project moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en realisatie van een of 
meerdere van de Beeldverhalen IJssel, Kop van Overijssel, Vechtdal Overijssel, Salland 
en/of Twente; 
b. het project moet passen binnen een van de in Overijssel Werkt! voor toerisme genoemde 
thema’s Wellness, Natuur- en Plattelandsbeleving, Cultuurbeleving of Proeven en Ruiken; 
c. het project moet een aansluiting zijn op de in Overijssel aanwezige toeristische basiskwaliteiten 
zoals de TOP’s, fietsroutenetwerk of wandelnetwerk; 
d. het project heeft minimaal twee partners, waarbij minimaal één bedrijf een toeristische 
onderneming is. Deze toeristische ondernemer(s) is (zijn) de aanvrager(s) van de subsidie; 
e. een toeristische onderneming dient: 
• te vallen in de bedrijfsgroepen 551, 552, 6120.4, 7140,2, 9233.2, 9253.1 of 9264.4 
van de standaardbedrijfsindeling 1993 van het Centraal Bureau voor de Statistiek; 
• of een verhuurbedrijf van pleziervaartuigen of een zeilschool te zijn. 
3. Per ondernemer worden tijdens de looptijd van de regeling maximaal twee aanvragen 
gehonoreerd. 
4. Het project moet binnen een jaar na verlening van de subsidie zijn afgerond. 
5. Van het project wordt, na afronding van het project, gedurende twee jaar, jaarlijks een 
voortgangsrapportage bij de provincie ingediend. 
 
Artikel 3.71a. Grondslag voor subsidie 
De subsidie als bedoeld in artikel 3.71, eerste lid, bedraagt maximaal 25% van de projectkosten 
met een maximum van € 50.000,--. 
 
Artikel 3.72. Indienen van projecten 
1. In afwijking van artikel 1.13 kan de aanvraag om subsidie voor een project, als bedoeld in 
artikel 3.71, lid 1, twee keer per kalenderjaar in de vorm van een tender worden ingediend, 
resp. voor 1 februari en voor 1 oktober. 
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2. Gedeputeerde Staten plaatsen de subsidieaanvragen, die voldoen aan de in artikel 3.71, lid 2, 
genoemde criteria, in een prioriteitsvolgorde op basis van de bijdrage aan Beeldverhaal, de 
mate van innovatie en de mate van samenwerking. Gedeputeerde Staten bepalen dat subsidie 
wordt verleend in de volgorde van de vastgestelde prioriteit. 
 
Artikel 3.72a. Communicatie 
In alle externe communicatie met betrekking tot het project dient te worden vermeld dat het project 
mede mogelijk is gemaakt door de subsidie van de provincie Overijssel 
 
7.3.3. Paragraaf 8.22. Kwantitatieve uitbreiding routenetwerken (pMJP3.2.1,3.2.2,3.2.3, 3.2.4) 
Artikel 8.98. Subsidiabele activiteiten 
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor: 
a. het ontwikkelen en onderhouden van landelijke routenetwerken voor wandelen, fietsen en 
varen; 
b. promotie en marketing van deze netwerken; 
c. het oplossen van knelpunten in deze landelijke routenetwerken; 
d. de activiteiten die bijdragen aan de realisering en de reconstructie van recreatieve fietspaden; 
e. uitbreiding en innovatie van routes voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden; 
f. realisatie van wandelpaden/-routes over boerenland. 
 
Artikel 8.99. Criteria 
1. Aanvragen om subsidie als bedoeld in artikel 8.98, sub a en b, kunnen uitsluitend worden 
ingediend door de Stichtingen Landelijk Fietsplatform, Wandelplatform LAW en Recreatietoervaart 
Nederland (SRN). 
2. Aanvragen om subsidie als bedoeld in artikel 8.98, sub c, kunnen uitsluitend worden ingediend 
door overheden. 
3. Aanvragen om subsidie als bedoeld in artikel 8.98, sub d en e, kunnen uitsluitend worden 
ingediend door instanties en overheden. 
4. Aanvragen om subsidie als bedoeld in artikel 8.98 sub d moeten als zodanig zijn opgenomen op 
het actuele raamplan fietspaden. 
5. Aanvragen om subsidie als bedoeld in artikel 8.98, sub e en f, dienen aan te sluiten bij en een 
bijdrage te leveren aan een samenhangend geheel van routes. Aan te leggen recreatieve 
fietspaden waarvoor een subsidieverzoek wordt ingediend moeten als zodanig zijn opgenomen 
op het actuele raamplan fietspaden. 
6. Als de subsidie een steunmaatregel is dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de 
deminimisverordening 
dan wel aan artikel 3 en 15 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. 
 
Artikel 8.100. Grondslag 
1. De subsidie als bedoeld in artikel 8.98 bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. 
2. De subsidiabele kosten van een kilometer recreatief fietspad dat als zodanig is opgenomen op 
het actuele raamplan fietspaden bedragen ten hoogste € 105.000,-- per kilometer. Voor 
veengebieden en overige bijzondere gebieden kan het bedrag verhoogd worden met € 45.000,-- 
per kilometer. 
3. Bij artikel 8.98 onderdeel f zijn de subsidiabele kosten € 0,45 per meter per jaar. 
4. De volgende kosten zijn niet subsidiabel: 
a. interne kosten; 
b. verrekenbare belastingen, heffingen of lasten; 
c. rente, bank-, financierings- en gerechtskosten, geldboetes en sanctiekosten; 
d. afschrijvingskosten; 
e. kosten van planschade; 
f. kosten van werkzaamhedn die verband houden met bodemsanering. 
 
Artikel 8.101. Indieningstermijn 
In afwijking van artikel 1.13 kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele jaar worden 
ingediend. 
 
7.3.4. Paragraaf 8.23. Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers (pMJP 3.2.5) 
Artikel 8.102. Subsidiabele activiteiten 
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het opstellen en uitvoeren van 
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bedrijfsnatuurplannen op bestaande recreatiebedrijven met een goedgekeurd bestemmingsplan. 
 
Artikel 8.103. Criteria 
1. Een subsidieaanvraag dient gericht te zijn op: 
a. het opstellen en uitvoeren van een Bedrijfsnatuurplan dat zich richt op de inrichting en 
ontsluiting van een recreatiebedrijf; 
b. waardoor een betere inpassing van een bestaand recreatiebedrijf in het landschap plaatsvindt; 
c. en dat leidt tot een verbetering van de natuurwaarden en biodiversiteit op en rond het 
recreatiebedrijf. 
2. Als de subsidie een steunmaatregel is dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de 
deminimisverordening 
dan wel aan artikel 3 en 15 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. 
 
Artikel 8.104. Grondslag 
De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten voor het opstellen en uitvoeren van 
een Bedrijfsnatuurplan met een maximum subsidiebedrag van € 20.000,-- per recreatiebedrijf, 
indien het recreatiebedrijf is gelegen in reconstructiegebied. Buiten reconstructiegebied bedraagt de 
subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor het opstellen en uitvoeren van een 
Bedrijfsnatuurplan per recreatiebedrijf met een maximum subsidiebedrag van eveneens € 20.000,--. 
 
Artikel 8.105. Indieningstermijn 
In afwijking van artikel 1.13 kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele jaar worden 
ingediend. 
 
7.3.5. Paragraaf 8.24. Ontwikkeling plattelandstoerisme (pMJP 3.2.6) 
Artikel 8.106. Subsidiabele activiteiten 
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor: 
a. het ontwikkelen en promoten van toeristische producten; 
b. het opzetten van samenwerkingsverbanden en -arrangementen; 
c. het verbeteren van ondernemersschap en ketenvorming. 
 
Artikel 8.107. Criteria 
1. Aanvragen dienen gericht te zijn op samenwerking tussen meerdere instanties of personen. 
2. Als de subsidie een steunmaatregel is dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de 
deminimisverordening 
dan wel aan artikel 3 en 15 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. 
 
Artikel 8.108. Grondslag 
De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten. 
 
Artikel 8.109. Indieningstermijn 
In afwijking van artikel 1.13 kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele jaar worden ingediend 
 
7.3.6. Paragraaf 6.4 Ruimte voor de Vecht 
Artikel 6.19 Begripsbepalingen 
Voor toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder: 
• “Project”: een eindige activiteit met een budget en een duidelijk geformuleerd en in een 
projectplan vastgelegd resultaat, waaraan tenminste twee partijen bijdragen en waarvan 
een Vechtdal overheid de aanvrager is. 
• “Prestatie”: het totaal van de resultaten van het project. 
• “Vechtdal overheid”: gemeente of waterschap binnen het programma Ruimte voor de Vecht 
• “Ruimte voor de Vecht”: het samenwerkingsverband van de gemeenten Zwolle, Dalfsen, 
Ommen en Hardenberg, waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht en Regge en Dinkel, 
Provincie Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer en het Regionaal 
Bureau voor Toerisme die gezamenlijk zich verbonden hebben aan de doelstellingen en 
uitgangspunten zoals verwoord in het Startdocument “Masterplan Ruimte voor de Vecht”, 
vastgesteld door de Provinciale Staten van de provincie Overijssel op 26 november 2008. 
• “Uitvoeringsprogramma Vecht en Vechtdal”: een jaarlijks te actualiseren agenda van 
geprogrammeerde projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het programma 
Ruimte voor de Vecht voor de periode 2009-2011 en 2012 en verder, welke door de 
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gezamenlijke Vechtdal overheden wordt vastgesteld. 
• “middelen”: geld, grond of mensuren noodzakelijk om de prestatie van het project te 
behalen 
 
Artikel 6.20 Subsidiabele activiteiten 
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor activiteiten en projecten die zijn opgenomen in 
het “Uitvoeringsprogramma Vecht en Vechtdal” van het programma Ruimte voor de Vecht. 
 
Artikel 6.21 Criteria 
1. Aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 6.20 moeten voldoen aan de volgende criteria: 
a: de aanvraag wordt ingediend door een Vechtdaloverheid 
b: het project is een samenwerking van tenminste twee partijen, waarbij alle partijen middelen 
beschikbaar stellen voor het behalen van de prestatie 
c: de prestatie van het project draagt effectief bij aan de hoofd- of nevendoelstellingen van het 
programma Ruimte voor de Vecht. 
d: de prestatie van het project geeft een aantoonbare invulling van tenminste één van de vijf 
statements van het programma Ruimte voor de Vecht. 
2. Het project dient uitgevoerd worden binnen het gebied waarop het Ruimte voor de Vecht van 
toepassing is. 
3. De start van de feitelijke werkzaamheden vindt plaats in het jaar waarbinnen de subsidie is 
verleend. Gedeputeerde Staten kunnen de aanvragen die hierom onder opgave van redenen 
verzoekt, uitstel van deze verplichting verlenen indien er sprake is van omstandigheden die 
voor de aanvrager ten tijde van het indienen van de aanvraag redelijkerwijs niet voorzienbaar 
waren. 
 
Artikel 6.22 Grondslag voor de subsidie 
1. De subsidie als bedoeld in artikel 6.21 bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten 
met een minimum van € 20.000,-- en een maximum van € 750.000,--. 
2. De volgende kosten zijn niet-subsidiabel: 
a: onderhoudskosten 
b: kosten van planschade 
c: administratie- en accountantskosten 
d: reeds uitgevoerde activiteiten 
 
Artikel 6.23 Indieningtermijn aanvraag 
In afwijking van artikel 1.13 kan de aanvraag voor subsidie gedurende het gehele jaar worden 
ingediend 

 


