Plan van Aanpak Programma vitaal platteland Oldebroek
VERSIE 2 FEBRUARI 2021.

1. Aanleiding: coalitie akkoord en evaluatie VAB -beleid
In het coalitieakkoord is binnen het Ruimtelijk Beleid het volgende speerpunt geformuleerd: “De
waardevolle natuur en de leefbaarheid van het buitengebied moeten behouden blijven”.
In dat kader is de ambitie uitgesproken om in 2020 een totaalplan te maken voor een vitaal platteland
Oldebroek, zodat inwoners en ondernemers hun plan kunnen inbrengen, passend binnen de visie.
Om te komen tot een totaalplan is in 2020 als eerste het VAB-beleid 2017 geëvalueerd. Insteek van de
evaluatie was om asbestsanering te integreren in het VAB-beleid, een aanvullend kader te formuleren voor
erven met minder dan 700 m² sloopmeters (kleinere erven) en een aanvullend kader te ontwikkelen voor
herstructurering van volwaardige agrarische bedrijven die nog jaren vooruit kunnen, maar moeten worden
verplaatst of stoppen.
Daartoe is de ‘Notitie doelstellingen en dilemma's VAB-beleid’ opgesteld. De behandeling in de raadscyclus
van september 2020 heeft geresulteerd in een besluit om een visie buitengebied (Totaalplan Vitaal
Platteland) op te stellen dat in de zomer van 2021 moet worden afgerond.

2. Doelstelling
Geconstateerd is dat er vooral behoefte is aan een samenhangend document voor het buitengebied, waarin
de koers wordt samengebracht. In diverse visies, strategieën en uitvoeringsprogramma’s zijn verschillende
overheden aan het nadenken over de toekomst van (onder andere) het buitengebied van Oldebroek. Denk
hierbij aan de Regionale Energiestrategie (RES), Regionale Adaptiestrategie (RAS), de provinciale koersnotitie
voor de circulaire landbouw, de aanpak van de bodemdaling van het veenweidegebied en de
gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek.
Al deze onderdelen beïnvloeden elkaar. De gemeente vindt het van groot belang dat hierin de samenhang
en balans wordt gevonden, zodat er daadwerkelijk een vitaal buitengebied kan ontstaan. Daarom moet er
een samenhangende uitwerking gemaakt worden van de diverse visies, aanpakken en strategieën, zodat
slimme combinaties gemaakt kunnen worden, waarbij de gemeente de regie houdt en aan het stuur zit.

3. Omgevingsvisie
Gesteld kan worden dat Oldebroek al een integrale visie heeft, namelijk in de vorm van de Omgevingsvisie
Oldebroek (13 december 2018). Deze visie geeft de koers op hoofdlijnen weer op een hoog
abstractieniveau. Er is behoefte aan een nadere uitwerking en concretisering van de Omgevingsvisie voor
het buitengebied, met name op onderdelen waar diverse visies, strategieën en uitvoeringsprogramma’s
elkaar overlappen c.q. met elkaar samenhangen. Niettemin blijft de koerslijnen van de Omgevingsvisie het
uitgangspunt. Daartoe worden hieronder de belangrijkste onderdelen benoemd:
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Missie Oldebroek: Natuurlijk dynamisch: Oldebroek is een woongemeente van agrarische oorsprong, met
aandacht voor elkaar en met een fraaie omgeving (in en buiten de kernen) waar het goed recreëren en
verblijven is. Oldebroek wil optimaal inspelen op de kracht van de mensen, de pracht van het landschap, de
unieke ligging en de ondernemingsgeest.
Ingezet wordt op de volgende koers voor het buitengebied van Oldebroek, waarbij de 6 koerslijnen zijn
overgenomen uit de omgevingsvisie:
1.

Rustige, groene woongemeente in een dynamische omgeving


het behoud en waar dat mogelijk is ook het versterken van het imago van Oldebroek als een
‘groene, levendige woongemeente’;



ervoor zorgen dat ons landschappelijke en cultuurhistorische karakter zichtbaar en voelbaar is en
blijft;


2.

Ieder dorp een aantrekkelijk hart, daar werken we samen aan


3.

nieuwbouw en transformatie opgaven levensloopbestendig, duurzaam en klimaatneutraal bouwen.
N.v.t.

Oldebroek: een groen, sportief en compleet fiets-, wandelgebied


het trots zijn op ons fraaie landschap en dit uitdragen;



het behouden en versterken van de diversiteit van het landschap, zorg dragen voor goede
verbindingen onderling en het beter toegankelijk maken;


4.

inspelen op de veranderde wensen van toeristen en recreanten;

Werkgelegenheid is onmisbaar in een aantrekkelijke woongemeente


het versterken van een gezond ondernemingsklimaat, met voldoende mogelijkheden voor
bijvoorbeeld de innovatieve maak- en voedselindustrie, voor alle opleidingsniveaus;

5.

Goede bereikbaarheid is noodzakelijke basisvoorwaarde voor leefbaarheid en vitaliteit


verbeteren van het fietspadennetwerk en extra aandacht voor bereikbaarheid via het openbaar
vervoer;

6.

Oldebroek klimaatneutraal


Oldebroek profileren als ‘duurzame gemeente’;



prioritair stellen van deze maatschappelijk urgente opgave;



maatwerk leveren door een optimale landschappelijke inpassing.

Op de bijbehorende IDEE kaarten is het buitengebied ingedeeld in drie zones:
1.

Open polderlandschap & Drontermeerzone

2.

Kleinschalige, gemengde overgangszone

3.

Natura 2000-gebied Veluwe

Per zone is in de omgevingsvisie de ontwikkelingsrichting bepaald en zijn aandachtspunten benoemd voor
de kwaliteit en leefbaarheid. De koers per deelgebied is daarmee op hoofdlijnen voldoende vastgelegd in de
omgevingsvisie.
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Open polderlandschap & Drontermeerzone

Kleinschalige, gemengde overgangszone

Natura 2000-gebied Veluwe

Elke zone / deelgebied kent z’n eigen specifieke problematiek. Deze indeling vormt daarom ook een
uitgangspunt bij de nadere uitwerking van de omgevingsvisie naar een programma.
De Omgevingsvisie geeft de hoofdkoers en enkele belangrijke accenten en aandachtspunten voor
ontwikkelingen. In de visie is aangegeven dat daarnaast rekening moet worden gehouden met kaders uit
verschillende (thematische of gebiedsgerichte) beleidstukken (programma’s onder de Omgevingswet), zoals
de ‘Woonvisie’, ‘Milieuvisie’, en de ‘Structuurvisie Functieverandering Oldebroek 2017’. Deze vormen veelal
een verdere uitwerking van de hoofdkoers van de Omgevingsvisie.

4. Van totaalplan naar programma
De samenhangende visie wordt uitgewerkt als programma, zoals bedoeld onder de Omgevingswet. De
koers op hoofdlijnen is reeds bepaald in de omgevingsvisie. Het gaat nu om een verdere uitwerking van de
hoofdlijnen.
In een Programma staan de uitwerkingen en acties die nodig zijn om de ambities uit de Omgevingsvisie te
bereiken. Een gemeente kan één of meer Programma’s maken. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een
programma voor een specifiek gebied. Maar ook om een programma voor een bepaald thema, zoals
geluidhinder of geurhinder. In dit geval betreft het een programma voor het deelgebied buitengebied als
uitwerking van de Omgevingsvisie. In het Programma buitengebied worden beleid nader uitgewerkt en
concrete maatregelen geformuleerd, die nodig zijn om vastgestelde doelstellingen of ambities uit de
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Omgevingsvisie te behalen en om de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving te bereiken. De
Omgevingswet zegt daarover (art. 3.6):
Een programma bevat, mede voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
voor een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving:
a.

een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het
behoud daarvan,

b.

maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de
fysieke leefomgeving te bereiken.

In formele zin is het College van B&W het bevoegde gezag voor de vaststelling van het Programma. Dit
omdat het Programma kan worden gezien als uitwerking van de koers in de Omgevingsvisie en als
uitvoeringsgericht instrument is.
De gemeenteraad wordt vanzelfsprekend betrokken bij de uitwerking van het Programma. Vaststelling van
het programma door B&W zal pas plaatsvinden nadat het in opiniërende zin in de gemeenteraad is
besproken.

5. Samenhang met andere sporen
Bij de behandeling van de evaluatie van het VAB-beleid in de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving is gebleken dat het VAB-beleid niet op zichzelf staat. Door overheden en andere bij het
buitengebied betrokken partijen worden ideeën en strategieën ontwikkeld over het buitengebied,
waaronder

het

Gelderse

programma

Agrifood,

de

energietransitie

en

maatregelen

voor

de

klimaatadaptatie.
De actuele problematiek in het buitengebied blijkt complex. Hoewel het geldende VAB-beleid nog maar een
paar jaren oud is, liggen er verschillende verzoeken voor herontwikkeling van een perceel, die niet in het
geldende beleid passen van primair sloop van gebouwen, maar wel een verbetering van de
omgevingskwaliteit kunnen worden. Tegelijkertijd liggen er overkoepelende opgaven met betrekking tot
bijvoorbeeld de energietransitie, versterken biodiversiteit en klimaatadaptatie. Een koppeling daarmee ligt
voor de hand maar moet uitgewerkt worden.
Aan de andere kant zijn de agrarische ondernemers aan het zoeken hoe hun toekomst eruit ziet in het licht
van bijv. de stikstofproblematiek en de omslag naar een meer duurzame kringloop- of natuurinclusieve
landbouw. De provincie werkt hiervoor strategieën uit hoe zij bedrijven hierbij kunnen ondersteunen in
samenspraak met gemeenten.
In dat kader zijn we als gemeente, samen met de regio Noord Veluwe, al een ‘gebiedsgerichte aanpak
stikstof’ aan het uitwerken op basis van de beleidsnota aanpak stikstof. Op basis van een motie van de
gemeenteraad van 12 december 2019 wordt een inventarisatie voorbereid om bij veehouders in de buurt
van Natura 2000-gebieden de situatie in kaart te brengen en in overleg met de betreffende ondernemers
een beeld te krijgen van het toekomstperspectief van de betreffende bedrijven. Maar de link met de
provinciale strategie in het programma Agrifood ontbreekt daar vooralsnog bij, maar mag niet ontbreken.
Daarnaast hebben we als gemeente de soortenatlas gemaakt (29 juni 2020) als inspiratiedocument om de
biodiversiteit te versterken.
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Kortom de koers die de gemeente Oldebroek heeft uitgezet voor het buitengebied in de omgevingsvisie,
VAB-beleid, soortenatlas en de gebiedsgerichte aanpak stikstof moet:


onderling meer in samenhang worden bezien, en



breder worden bezien in de context van de diverse visies, strategieën en uitvoeringsprogramma’s van
andere overheden en andere bij het buitengebied betrokken partijen.

Het programma vitaal buitengebied Oldebroek is er op gericht om samenhang en verbinding te zoeken in
de verschillende sporen, zodat er samenhang in visie en aanpak gaat ontstaan. Nu lijken er zaken langs
elkaar heen te (kunnen) gaan. Het programma moet er voor zorgen dat slimme koppelingen gaan ontstaan,
zodat meerdere doelen kunnen worden gediend.
En als gemeente vinden we het belangrijk om daarbij de regie te houden. Het gaat tenslotte om onze
inwoners en onze ondernemers.
Parallelle sporen
Bij de uitwerking van de visie moet afstemming worden gezocht met in ieder geval de volgende partijen en
sporen. Werkenderweg kan blijken dat er nog relevante andere sporen in beeld komen.


Provincie Gelderland, Programma Agrifood (15 december 2020). Ondersteunen van agrarische
ondernemers om te ontwikkelen naar duurzame landbouw, kringlooplandbouw, en/of een meer
natuurinclusieve landbouw.



Provincie Gelderland, Gelderse maatregelen stikstof (waaronder een gebiedsgerichte aanpak stikstof);



Mede in het kader van stikstof: regelingen voor het stoppen van veehouderijen (o.a. warme sanering
varkenshouderij, regeling stoppen kalverhouderijen)



Provincie Gelderland, Uitvoeringsprogramma biodiversiteit (concept, 2-12-2020). Breed pallet aan
sporen en acties om de biodiversiteit in brede zin te versterken.



Regio Noord Veluwe, Uitwerking regionale Energiestrategie. Aanwijzing van zoekgebieden voor grotere
zonnevelden en locaties voor windturbines.



Waterschap Vallei en Veluwe, regionale Adaptiestrategie. Vooral van invloed op de bebouwde kommen,
maar ook in het buitengebied van belang voor bijv. het bufferen van water voor droge periode en het
opvangen van heftige buien. Bij ontwikkelen kan het vasthouden van water en infiltreren van water in
de bodem worden meegekoppeld.



Waterschap Vallei en Veluwe, Blauwe Omgevingsvisie 2050 en Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027.
Incl.

problematiek

wateroverlast

in

de

polder

Oosterwolde

en

problematiek

bodemdaling

veenweidegebieden.


Veluwe Alliantie, Veluwe Agenda 2030, Veluwe op 1 (febr. 2020). Incl. uitvoeringsprogramma en
Recreatiezonering – Oldebroek (okt. 2020)



Regio Zwolle, o.a. verstedelijkingsstrategie (2020)



Vitens, zoekgebieden voor drinkwatervoorzieningen

De aanpak in veel van de bovengenoemde parallelle sporen is gericht op ondersteunen, stimuleren,
faciliteren. Dat biedt kansen om dit breder op te pakken dan alleen per thema.
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6. Problematiek verschilt per deelgebied
De problematiek, de visie op de IDEE kaarten in de omgevingsvisie en in relatie daarmee de parallelle
sporen verschilt per deelgebied uit de Omgevingsvisie. In hoofdlijnen ziet dat er als volgt uit:
A.

Open polderlandschap & Drontermeerzone
o

duurzame kringloop- of natuurinclusieve landbouw

Programma Agrifood Gelderland

o

Vrijkomende agrarische bebouwing

VAB beleid Oldebroek,
POVI en Omgevingsverordening Gelderland

o

gebiedsgerichte aanpak stikstof

o

vernatting veenweidegebieden

o

verbeteren biodiversiteit

Gelderse maatregelen stikstof
Uitvoeringsprogramma biodiversiteit Gelderland
Soortenatlas Oldebroek
Bescherming weidevogelgebieden Gelderland

o

energietransitie

RES

o

wateroverlast en bodemdaling

Bovi 2050 en BOP 2022-2027, Waterschap

o
B.

Kleinschalige, gemengde overgangszone
o

duurzame kringloop- of natuurinclusieve landbouw

Programma Agrifood Gelderland

o

Vrijkomende agrarische bebouwing

VAB beleid Oldebroek,
POVI en Omgevingsverordening Gelderland

o

gebiedsgerichte aanpak stikstof

Gelderse maatregelen stikstof

o

recreatiezonering

Veluwe Agenda 2030, Veluwe op 1

o

verbeteren biodiversiteit

Uitvoeringsprogramma biodiversiteit Gelderland
Soortenatlas Oldebroek

o
C.

energietransitie

RES

Natura 2000-gebied Veluwe
o

gebiedsgerichte aanpak stikstof

Gelderse maatregelen stikstof

o

recreatiezonering

Veluwe Agenda 2030, Veluwe op 1

o

vitale vakantieparken

Veluwe Agenda 2030, Veluwe op 1

o

verbeteren biodiversiteit

Uitvoeringsprogramma biodiversiteit Gelderland
Soortenatlas Oldebroek

Omdat de problematiek per deelgebied verschilt, wordt het programma ook per deelgebied uitgewerkt.
Door het op te knippen per deelgebied wordt enerzijds de aanpak behapbaar en anderzijds biedt dit de
kans om voortschrijvende inzichten te verwerken. Voor het uitwerken van een dergelijk programma zijn nog
niet veel voorbeelden beschikbaar op gemeentelijk niveau, waardoor we het traject zien als zoektocht.
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7. Uitgangspunt voor de aanpak
De aanpak moet aansluiten bij onze benadering en motto voor meer
verantwoordelijkheid en zelfsturing van onze samenleving van ‘Oldebroek voor
Mekaar’ (OvM): Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving met
bestaande en nieuwe manieren.
Daarbij streven we naar een samenleving waarin inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en gemeente elkaar stimuleren om zelf
verantwoordelijkheid te nemen en actief bij te dragen aan de gemeenschap.
Dat motto is ook terug te vinden in de omgevingsvisie. De Omgevingsvisie nodigt uit, inspireert en geeft de
kaders om ontwikkelingen op een Oldebroekse wijze (OvM) plaats te laten vinden.
Onder dat motto willen we als gemeente aansluiten bij initiatieven uit de samenleving. Het uitgangspunt
voor het programma wordt daarom dat de gemeente zich faciliterend opstelt en waar mogelijk
ontwikkelingen zodanig wil begeleiden dat verschillende doelen gediend kunnen worden. Het gaat dus om
het vinden van de goede kaders en het leggen van de goede dwarsverbanden zodat kansen voor
verbetering van de omgevingskwaliteit benut gaan worden.
De ervaringen van de afgelopen jaren en ook de trends voor de komende jaren is, dat de meeste initiatieven
zijn te verwachten bij de (voormalige) agrarische bedrijven en bijbehorende gronden. Sommigen willen
stoppen, anderen willen zo blijven of in aangepaste vorm doorgaan. En weer anderen willen vergroten
indien mogelijk. Met name de categorie stoppers zal de komende jaren naar verwachting groot zijn. Dat zijn
juist de locaties waar kansen liggen voor een versterking van de omgevingskwaliteit, tevens om
(milieu)ruimte te creëren voor omliggende functies.
In het programma staan dan ook vooral de (voormalige) agrarische bedrijven en bijbehorende gronden
centraal.

8. Opzet plan van aanpak
De meerwaarde van het programma is enerzijds afhankelijk van de initiatieven in de samenleving.
Anderzijds moet daarbij zo goed mogelijk ingespeeld worden op de parallelle sporen van andere
overheden.
Daarom is de aanpak opgebouwd uit een inventariserende en een fase uitwerken programma.
INVENTARISERENDE FASE
Deze fase bestaat uit twee onderdelen, die gedeeltelijk parallel aan elkaar uitgewerkt kunnen worden:
1.

Een inventarisatie van het beleid per deelgebied (‘wie wil wat?’). De opzet in paragraaf 6 kan daarbij als
startpunt worden genomen.

2.

Het per deelgebied in kaart brengen van de wensen voor ontwikkelingen c.q. welk toekomstperspectief
de eigenaren van de locaties hebben (locatiepaspoort). Dit om door middel van het programma
beleidsmatig in te kunnen inspelen op ontwikkelingswensen die zich gaan aandienen.

7

Ad 1
Hierbij vindt per deelgebied een gesprek plaats met de partners van de parallelle sporen. Met name de
provincie en het Waterschap zijn daarbij van belang, maar per deelgebied zijn ook andere partners relevant.
In het gesprek staan een aantal onderwerpen centraal:


In hoeverre spelen er in dit betreffende deelgebied opgaven voor de partner. Het overzicht in paragraaf
6 vormt hiervoor het vertrekpunt.



Hoe regelen we de onderlinge afstemming en communicatie in geval van concrete initiatieven (‘hoe
richten we het gebiedsproces in')?



Wat kan de partner inbrengen en bijdragen aan de uitwerking van initiatieven?



Op welke wijze kunnen de opgaven meeliften met zich aandienende initiatieven in het deelgebied?



In het licht van het voorgaande: welke vragen moeten in het gesprek toekomstperspectief (zie ad 2)
over dit onderwerp aan de orde komen?

Ad 2
Gelijktijdig met de inventarisatie van het beleid per deelgebied wordt per (voormalig) agrarisch bedrijf een
zogenaamd ‘locatiepaspoort’ gemaakt. Deze worden door een onafhankelijke partij uitgevoerd, om te
voorkomen dat het kan worden gezien als een handhavingscontrole o.i.d.
In dat kader wordt als eerste de vergunde situatie in beeld gebracht (vergunningen en meldingen op grond
van zowel de Wet milieubeheer als de Wet natuurbescherming). Ook het geldende bestemmingsplan
evenals eventueel andere relevante data (bijv. gegevens kamer van koophandel) worden hierbij betrokken.
Vervolgens worden alle inwoners en ondernemers in het deelgebied door de gemeente uitgenodigd om in
gesprek te gaan over hun toekomst. We trekken dit breder dan alleen (voormalig) agrarisch bedrijven,
omdat ook op andere erven ontwikkelingswensen kunnen spelen (bijvoorbeeld bij een niet-agrarisch
bedrijf). Aan de hand van de verzamelde gegevens worden ook enkele locaties actief benaderd, voor zover
deze zich niet zelf melden, bijvoorbeeld afbouwende agrarische bedrijven, die de ontwikkeling van
naastgelegen agrarische bedrijven sterk beïnvloeden of bedrijven die een substantiële bijdrage zouden
kunnen leveren aan de vermindering van de stikstofbelasting van de natuurgebieden.
In het gesprek toekomstperspectief staan de wensen en ontwikkelingskansen centraal. Dit is bedoeld om
goed zicht te krijgen op wat er in het gebied gaande is, zodat daar in het programma op kan worden
ingespeeld.
Duidelijk is dat de provincie in het kader van het Programma Agrifood van plan is om gesprekken met de
boeren te gaan voeren. In het eerste deel van de inventariserende fase moeten we bekijken hoe we dat ‘aan
elkaar kunnen knopen’.
Het resultaat van de locatiepaspoorten wordt vastgelegd in een rapportage, waarin een beeld wordt
geschetst over het aantal agrarische bedrijven dat op dit moment nog actief is, op welke wijze deze
bedrijven actief en toekomstgericht zijn en wat deze bedrijven nodig hebben voor hun bedrijfszekerheid.
Ten behoeve van de aanpak stikstof wordt speciaal gekeken naar de mate waarin men over stikstofruimte
beschikt of er eventueel sprake is van een overschot aan stikstofruimte dat ten behoeve van extern
salderen/verleasen kan worden ingezet. Hierbij wordt samen met de provincie gekeken naar een
gebiedsgerichte benadering.
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Ook belemmeringen voor ontwikkelingen worden hierbij in beeld gebracht. Naast stikstof kan het hierbij
ook gaan om sociale aspecten (bijvoorbeeld binding aan locatie, schaamte om te erkennen dat bedrijf niet
meer rendabel is) en fiscale aspecten (afrekenen bij beëindigen agrarisch bedrijf e.d.)
FASE UITWERKEN PROGRAMMA
Op basis van het resultaat van de inventariserende fase wordt bekeken welke gevolgen dit heeft of zou
moeten hebben voor de beschikbare beleidsruimte. Daarbij wordt ingegaan op vragen als:


Is het wenselijk om de beleidsruimte aan te passen of te verruimen, zo ja, in welke mate? Gedacht kan
ook worden aan het maken van verschillen per deelgebied.



Welke andere belemmeringen moeten weggenomen worden naast beleid, en wat is daar mogelijk?



Op welke manier kan het afstemmingsproces (binnen de gemeente en met de partners) worden
ingericht dat in het beleid verbindingen worden gelegd met andere beleidssporen, zoals omslag naar
een natuurinclusieve landbouw en het werken vanuit kringlopen, het versterken van de biodiversiteit,
een bijdrage leveren aan de energietransitie etc.



Hoe

kan

een

handreiking

Landschapsontwikkelingsplan

voor
en

initiatiefnemers
de

in

de

worden

provinciale

gemaakt

in

aansluiting

omgevingsverordening

op

het

aangegeven

kernkwaliteiten, zodat de richtlijnen voor het versterken van de landschappelijke kwaliteit inzichtelijk
worden en verrommeling wordt tegengegaan.


Op welke manier kunnen de spelregels voor omgaan met/ afweging van initiatieven in de
omgevingsvisie worden aangevuld? De vraag daarbij is hoe de opgenomen spelregels zodanig kunnen
worden aangevuld dat een initiatiefnemer wordt geholpen bij het vinden van de goede informatie om
een kansrijk initiatief voldoende uitwerking te kunnen geven en om deze in te kunnen dienen
(‘wegwijzer’).

Als eerste stap in deze fase vindt overleg plaats met de gemeenteraad met name ten aanzien van de
wenselijkheid van beleidsverruimingen.
Mede op basis daarvan wordt hiervoor een rapportage opgesteld.

9. Plan van Aanpak
Per deelgebied leidt dit tot de volgende aanpak:
INVENTARISERENDE FASE
a)

gesprek partners van de parallelle sporen

b)

Opstellen locatiepaspoort


Verzamelen gegevens



Mailing



Perspectiefgesprekken door een onafhankelijk deskundige

c)

Samenvattende rapportage

d)

Rapportage kortsluiten met geïnterviewde ondernemers (kan parallel lopen met stap e in de volgende
fase)
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FASE UITWERKEN PROGRAMMA
e)

gesprek gemeenteraad over rapportage inventarisatie en eerste verkenningen programma

f)

Opstellen concept programma

g)

Bespreken rapport met


verschillende gemeentelijke beleidsafdelingen



de eigenaren van de percelen die in de inventariserende fase een gesprek hebben gehad.



provincie, waterschap en andere partners van de parallelle sporen.



belangenorganisaties, zoals LTO, Gelderse Milieufederatie e.d.

h)

Verwerken overleggen in het programma Vitaal platteland Oldebroek

i)

Opiniërende bespreking in de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. Ook de partners
worden hiervoor uitgenodigd om hun inbreng te kunnen leveren over proces en inhoud.

j)

Vaststelling door B&W

10. Fasering en samenhang met aanpak stikstof
Om

de

uitvoering

van

het

programma

behapbaar

te

houden

werken

we

met

name

de

perspectiefgesprekken in twee delen uit. Na de deelgebieden ‘overgangszone’ en ‘Natura 2000-gebied
Veluwe’ bouwen we een korte tussenevaluatie in om te evalueren en geleerde lessen weer te verwerken in
de ronde gesprekken in het deelgebied Open polderlandschap & Drontermeerzone.
Het uitwerken van het programma wordt een ontdekkingstocht zonder dat we een precies beeld hebben
van het eindresultaat. Door een tussenevaluatie kunnen we geleidelijk ervaring opbouwen en die weer
verwerken in het volgende deelgebied.
Daarnaast haakt het programma aan op lopende trajecten. Zo is op basis van de beleidsnota aanpak
stikstof een inventarisatie voorgesteld in een zone langs het Natura 2000-gebied. Deze zone komt
grotendeels overeen met de deelgebieden ‘overgangszone’ en ‘Natura 2000-gebied Veluwe’. Het ligt daarom
voor de hand om in deze deelgebieden te beginnen. Hiermee kan de aanpak worden gekoppeld met de
aanpak voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof. De opdrachtverlening voor deze aanpak vindt gefaseerd
plaats, waardoor in de verdere uitwerking de aanpak van dit programma zoveel mogelijk geïntegreerd kan
worden. Het verzamelen van gegevens hiervoor vindt al op korte termijn plaats, waardoor we een vliegende
start maken met de inventarisatiefase.
Het deelgebied Natura 2000-gebied Veluwe is niet of nauwelijks sprake van individuele eigenaren waardoor
de inventariserende fase anders wordt ingestoken. Hierbij vindt de inventariserende fase plaats in de vorm
van een gesprek met relevante partners, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Gelders Landschap
en Kastelen en provincie.
Na de eerste twee deelgebieden worden de perspectiefgesprekken in het deelgebied Open polderlandschap
& Drontermeerzone uitgevoerd.
In dit deelgebied zijn in 2017 en 2018 al gesprekken geweest onder leiding van het Waterschap over onder
andere de aanwezige wateroverlast. De resultaten daarvan worden betrokken bij de inventariserende fase
voor dit deelgebied.
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Na de tussenevaluatie de deelgebieden ‘overgangszone’ en ‘Natura 2000-gebied Veluwe’ worden de eerste
resultaten gedeeld met het College van B&W en de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving.
Na afronding van alle deelgebieden wordt het resultaat opiniërend besproken in de raadscommissie
Ruimtegebruik en Leefomgeving en daarna door B&W vastgesteld.

11. Organisatie en planning
Er wordt ingezet op een organisatie waarbij ook participatie van andere partners wordt onderzocht.
De inventariserende fase voor de deelgebieden ‘overgangszone’ en ‘Natura 2000-gebied Veluwe’ wordt in
het eerste kwartaal 2021 opgestart en voor juni 2021 afgerond. De gesprekken met de partners van de
parallelle sporen kan voor alle deelgebieden in deze periode plaatsvinden.
De beleidsvormende fase volgt dan net voor de zomer.
De perspectiefgesprekken voor het deelgebied Open polderlandschap & Drontermeerzone worden vanaf
mei/juni gehouden en voor de zomer afgerond. Direct na de zomer wordt de beleidsvormende fase
aangevuld met dit deelgebied in het derde kwartaal.

12. Procedure
Het uiteindelijke resultaat in de vorm van het Programma Vitaal Buitengebied Oldebroek wordt door het
College van B&W vastgesteld, gehoord hebbend de mening van de raadscommissie hierover.
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