
 
  

NOTA voor burgemeester en wethouders 

 

Onderwerp: Reconstructie Deelplan Salland  

 

Notanr: 2003.20558 

RMW/MIL 

28-10-2003 

Portefeuillehouder: Adema 

 

Agenda B&W 

25-11-2003 

 

Besluit: 

1. kennis te nemen van de stand van zaken reconstructie en de eindproducten van de 
Streekcommissie Salland: Deelplan Salland en Uitvoeringsprogramma; 

2. het Deelplan Salland en Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan de leden van de 
gemeenteraad te sturen en de begeleidende brief vast te stellen; 

3. dit besluit openbaar te maken. 
 

OPENBAARMAKING: 

dit besluit openbaar te maken 

... (andere stukken, zoals nota, raadsvoorstel en – besluit, rapporten, brieven e.d. ... openbaar te maken 

 

COMMUNICATIE: 

Extern 

Folder/nieuwsbrief 

 

FINANCIELE ASPECTEN:  

Financiële gevolgen voor de gemeente: 

Nee 

 

TOELICHTING/OVERWEGINGEN: 

 

Voor het door de provincie Overijssel op te stellen Reconstructieplan Salland-Twente is in drie deelgebieden 

Salland, Noordoost-Twente en Zuidwest-Twente gewerkt aan het leveren van bijdragen aan de centrale 

Reconstructiecommissie Salland-Twente voor dit plan. Op 22 mei 2003 heeft de Streekcommissie Salland 

hiertoe het Deelplan Salland vastgesteld en aan de Reconstructiecommissie aangeboden. Pas onlangs heeft 

de gemeente het deelplan voor interne verspreiding ontvangen. U vindt het deelplan ter kennisname 

bijgevoegd.  

Op 3 november 2003 heeft de Streekcommissie Salland het daaruit afgeleide Uitvoeringsprogramma Salland 

vastgesteld en aan de Reconstructiecommissie aangeboden. De uitkomst vindt u bijgevoegd, alsmede het 

Urgentieprogramma Overijssel 2004. De betreffende stukken hebben geen juridische status.  

 

Op 4 november 2004 heeft de centrale Reconstructiecommissie Salland-Twente het ontwerp-

Reconstructieplan, Uitvoeringsprogramma en het MER aan Gedeputeerde Staten aangeboden.  

Op 4 december 2003 houdt de provincie onder andere in Raalte een informatieavond voor ondermeer de 

betrokken gemeenteraden.  

Van 7 januari tot 4 februari 2004 is de formele inspraak gepland. Er worden in die periode ook 

informatiebijeenkom-sten voor de burgers gehouden. Provinciale Staten stellen het Reconstructieplan 

inclusief het MER vervolgens medio zomer 2004 definitief vast.  

  

De komende maand worden de feitelijke consequenties van het ontwerp-Reconstructieplan voor Deventer in 

beeld gebracht, waaruit een eventuele inspraakreactie op de provinciale plannen volgt. Verder wordt in beeld 

gebracht wat concreet voor Deventer de kansen vanuit de reconstructie voor Deventer zijn en wat de 

verdere procesmatige en inhoudelijke inbreng zou moeten zijn. 

Er vindt provinciaal al enige tijd gedachtebepaling plaats over de uitvoeringsorganisatie per 2004. De 

provincie zal bestuurlijke gebiedsoverleggen instellen (o.a. een BGO Salland). Hieraan worden zogenaamde 

aanjaagteams gekoppeld, waarin van gemeenten en waterschappen een actieve inbreng wordt verwacht.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg 

Notanr: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Onderwerp:   

 

Voorgesteld wordt de leden van de Raad het Deelplan Salland ter kennisname toe te sturen en in de 

bijgevoegde begeleidende brief over de stand van zaken te informeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg 

Notanr: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Onderwerp:   

 

 
Aan de leden van de gemeenteraad van Deventer 

 

 

 

Kenmerk : RMW/Mil/ 03.20558 Deventer,  

Contactpersoon : B. Voorhorst Telefoon: 0570-693975 

Onderwerp : Reconstructie: Deelplan Salland Faxnummer:   

 

 

 

Geacht raadslid, 

 

 

Inleiding 

Zoals u bekend is, is de gemeente sinds begin 2002 betrokken bij het provinciale reconstructieproces voor 

het landelijk gebied. De reconstructie heeft tot doel een vernieuwingsimpuls aan het platteland van Salland 

en Twente te geven op het gebied van de landbouw, recreatietoerisme, leefbaarheideconomie, water, milieu, 

natuur-landschap en cultuurhistorie. De provincie dient op grond van de Reconstructiewet een 

Reconstructieplan en een Uitvoeringsprogramma vast te stellen en gelijk hiermee een milieueffectrapport 

(MER).  

Via de reguliere commissievergaderingen RFO hebben wij u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

Voor een pro-actieve inbreng in het proces is in oktober-november 2002 de notitie ‘Deventer inzet 

Reconstructie’ vastgesteld en met u bespoken.  

 

Streekcommissie Salland - Deelplan Salland 
In de afgelopen periode heeft de provincie in samenwerking met betrokken overheden en belangengroepen 
gewerkt aan de totstandkoming van voornoemde plannen. Naast de centrale Reconstructiecommissie 
Salland-Twente is in drie deelgebieden (Salland, Noordoost-Twente en Zuidwest-Twente) gewerkt aan het 
leveren van bijdragen hiervoor. De Streekcommissie Salland heeft hiertoe op 22 mei 2003 het zogenaamde 
Deelplan Salland vastgesteld en aan de Reconstructiecommissie aangeboden. Pas onlangs heeft de 
gemeente het deelplan voor interne verspreiding ontvangen. U vindt het deelplan ter kennisname 
bijgevoegd.  
U treft tevens het daaruit afgeleide Uitvoeringsprogramma Salland aan, dat op 3 november 2003 door de 
Streekcommissie is vastgesteld. Het werk van de commissie zit erop. De commissie wordt op 24 november 
2003 opgeheven. Het deelplan en uitvoeringsprogramma hebben geen juridische status.  
 
In het Deelplan Salland worden de reconstructiedoelstellingen voor het gebied per thema (landbouw, milieu, 
water, natuur, recreatie en toerisme) weergegeven. Daarnaast wordt een toekomstvisie voor Salland 
geschetst die in de vorm van een streefbeeldkaart is gevisualiseerd. Ook aan deze kaart kunnen geen 
rechten ontleend worden, het is slechts een weergave van de gewenste situatie aan het einde van de 
planperiode in 2015. Met de huidige situatie en autonome ontwikkelingen als vertrekpunten wordt per thema 
een aanpak voorgesteld hoe de gewenste reconstructiedoelen te bereiken. 
 
In het hoofdstuk over de reconstructiezonering wordt beschreven hoe de verschillende zones, te weten 
landbouwontwikkelingsgebied, verwevingsgebied, extensiveringsgebied, varkensvrije zones en sterlocaties, 
voor de intensieve veehouderij ingericht kunnen en mogen worden. Dit onderdeel van het reconstructieplan 
zal straks een rechtstreekse doorwerking krijgen in het streekplan van Overijssel en het bestemmingsplan 
Buitengebied van onze gemeente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg 

Notanr: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Onderwerp:   

 

Streefbeeld voor Deventer 

In het Deelplan Salland zijn vooral de hoofdstukken 3 en 6 van belang. De pagina’s 20 t/m 22 van hoofdstuk 

3 geven het streefbeeld voor het gebied Deventer en omgeving weer. Kernkwaliteit van Deventer is de 

variatie en verweving van veel functies en een aantrekkelijk ruimtelijk beeld. De hoofdlijn voor Deventer 

omvat het veiligstellen en benutten van deze kernkwaliteiten, met nadruk op het integraal afwegen van 

belangen en het benutten van de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik.  

 

De thematische hoofdpunten zijn:  
- zichtbaar maken, herinrichten en herprofileren van weteringensystemen (benutten mogelijkheden vanuit 

natuur, landschap en recreatie). Water als structuurdrager (meervoudig ruimtegebruik, berging, 
grondwaterstand, waterwinning, weteringen, natuur, recreatie, kwaliteitsverbetering); 
- integrale benadering en ontwikkeling van de IJsseluiterwaarden (natuur, cultuur, landschap, waterbekken); 
- benutten en doorontwikkelen van de landgoederenzone, met behoud van de rust en ruimte en zorg voor de 

natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten en hervinden van economische vitaliteit; 
- realisatie van de EHS (ecologische hoofdstructuur); 
- het versterken van de recreatieve en toeristische potenties en het benutten van de relatie stad-land; 
- groei landbouw in relatie tot andere belangen afwegen per geval; voor extreem grote landbouwbedrijven is 

in Deventer (vrijwel) geen ruimte; 
- het optimaal benutten van de mogelijkheden van vrijkomende agrarische gebouwen, inpassing van nieuwe 

bedrijvigheid; 
- het versterken van de aanwezige sociale structuren (dorpenvisie). 

 

In hoofdstuk 6 worden de doelstellingen voor de reconstructie genoemd. In een overzicht op pagina 83 en 

verder wordt aangegeven welke doelen worden nagestreefd.  

 

Het Deelplan Salland sluit op hoofdlijnen goed aan op de wensen zoals die in de notitie `Deventer inzet 

Reconstructie’ zijn geformuleerd. 

 

Als afgeleide van het deelplan is een Uitvoeringsprogramma Salland opgesteld waarin prioritaire gebieden 

en thema’s zijn aangegeven. Met name uitvoeringsgerichte projecten in gebieden waar meervoudige doelen 

bereikt kunnen worden, zullen voorrang krijgen bij toewijzing van reconstructiemiddelen. Tevens zijn nog 

enkele planuitwerkingen nader gedefinieerd. Dit betreffen thema's of gebieden die in het deelplan nog 

onvoldoende zijn belicht. Ook algemene thema's zoals 'Rood voor Rood' en de extensivering van de 

grondgebonden landbouw worden als planuitwerking benoemd.  

 

Reconstructiecommissie Salland-Twente - Reconstructieplan 

Op 4 november 2004 heeft de centrale Reconstructiecommissie Salland-Twente het ontwerp-

Reconstructieplan, het Meerjarig Uitvoeringsprogramma en het MER aan Gedeputeerde Staten 

aangeboden. Op 4 december 2003 zal de provincie (te Raalte) een informatieavond houden voor ondermeer 

de betrokken gemeenteraden uit Salland. Van 7 januari tot 4 februari 2004 is de formele inspraak gepland. 

Er vinden in die periode ook informatiebijeenkomsten voor de burgers plaats. Provinciale Staten zullen het 

Reconstructieplan inclusief het MER vervolgens medio zomer 2004 definitief vaststellen.  

  

De komende maanden worden de feitelijke consequenties van het ontwerp-Reconstructieplan voor Deventer 

in beeld gebracht, waaruit een eventuele inspraakreactie op de provinciale plannen volgt. Verder wordt in 

beeld gebracht wat concreet voor Deventer de kansen vanuit de reconstructie voor Deventer zijn en wat de 

verdere procesmatige en inhoudelijke inbreng zou moeten zijn. 

Er vindt provinciaal al enige tijd gedachtebepaling plaats over de uitvoeringsorganisatie per 2004. De 

provincie zal bestuurlijke gebiedsoverleggen instellen (o.a. een BGO Salland). Hieraan worden zogenaamde 

aanjaagteams gekoppeld, waarin provincie, gemeenten en waterschappen een actieve rol krijgen.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg 

Notanr: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Onderwerp:   

 

Met de uitvoering komen we tevens aan bij de vraag hoe de uitvoering van het reconstructieplan wordt 
gefinancierd. Naast reconstructiegelden vanuit het rijk en de provincie kunnen projecten in aanmerking 
komen voor SGB-middelen (Subsidie Gebiedsgericht Beleid). Voorwaarde bij de subsidiëring van 
reconstructieprojecten is te allen tijde cofinanciering vanuit de gebiedspartners.  
Voor de financiële dekking van de ambtelijke inzet ten behoeve van de doorvertaling van het 
Reconstructieplan in bestemmingsplannen en de eventuele daaruit voortvloeiende planschades wordt 
momenteel een bestuursovereenkomst opgesteld tussen gemeenten, waterschappen en provincie. De VNG 
afdeling Overijssel begeleidt dat proces en is op dit moment nog volop in onderhandeling met de provincie 
om de extra kosten die de reconstructie op dit punt met zich meebrengt vergoed te krijgen.  
 
Er zijn nog diverse onderwerpen niet volledig uitgediscussieerd. Op tal van punten moet (nieuwe) 
beleidsruimte worden gecreëerd en dient voorts geld te worden gegenereerd.  
 
Wij zullen u over enige tijd nader informeren. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Deventer, 

de secretaris,  de burgemeester 

 

 

 

 

 

mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de Jeude 

 

 


