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Onderwerp: Aanbeveling Ruimte voor de Vecht

Geacht bestuur,

Sinds 2007 wordt samengewerkt door 13 partners, waaronder uw organisatie, aan “Ruimte voor de Vecht”.
Tot 2018 gebeurde dit onder regie van de provincie Overijssel. Onlangs is een evaluatie uitgevoerd naar de
behaalde resultaten. Via deze brief willen wij u laten weten, dat wij met veel enthousiasme de conclusies van
de evaluatie van het provinciaal programma Ruimte voor de Vecht onderschrijven. De evaluatie laat de
behaalde resultaten zien van de periode 2007 – 2018.
De conclusie van de evaluatie spreekt boekdelen: er is door de samenwerking van de partners in het
programma veel bereikt, meer dan we als afzonderlijke partijen zelfstandig zouden hebben kunnen bereiken.
Bestuurlijk en financieel vervulde de provincie een cruciale regierol en hebben we samen projecten kunnen
realiseren die er toe hebben gedaan. De partners van Ruimte voor de Vecht hebben een eenheid gecreëerd,
die samenwerkt aan mooie natuur, waterveiligheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in het Vechtdal.
Er zijn veel projecten uitgevoerd en de doelstellingen van het programma 2007-2018 zijn daarmee weliswaar
bereikt, maar de lange termijn doelen voor Ruimte voor de Vecht reiken verder dan dat. Het programma
Ruimte voor de Vecht is een goed voorbeeld gebleken van een integraal gebiedsproces zonder wettelijk
instrumentarium, zoals landinrichting. Deze samenwerking tussen overheid, maatschappelijke
(belangen)organisaties, ondernemers en bewoners is uniek en zetten we graag voort.
We zijn trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. De Vecht is veel bestendiger geworden tegen de
effecten van de klimaatverandering en de dorpen en steden hebben hun gezicht “naar de Vecht gekeerd”,
waardoor het bijna vanzelfsprekend is om te genieten van deze prachtige omgeving. Het bijzondere en unieke
karakter van het Vechtdal willen we ook in de toekomst behouden en versterken. Met een integrale
gebiedsgerichte aanpak kunnen we processen versnellen, als het gaat om het realiseren van belangrijke
maatschappelijke opgaven en het bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling in het gebied.
We hopen dat we de komende jaren kunnen rekenen op uw commitment aan Ruimte voor de Vecht en de
doorontwikkeling die wij beogen. Wij hebben uw steun en betrokkenheid hard nodig om onze
netwerkorganisatie krachtig te houden. In het (bijgevoegde) geactualiseerde Masterplan leest u meer over hoe
wij als Ruimte voor de Vecht, mede dankzij de verbindende kracht van de Vecht, bij willen dragen aan:
Klimaatadaptatie & Waterveiligheid
Natuurontwikkeling & Verbeteren biodiversiteit
Verduurzaming van de landbouw & Sociaaleconomische ontwikkeling
Duurzaam gastheerschap & Aantrekkelijke leefomgeving

De integrale gebiedsgerichte aanpak van het Vechtdal biedt kansen om innovatieve en klimaatbestendige
oplossingsrichtingen te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk. Dat is waardevol voor het hele Vechtdal,
maar kan ook een voorbeeld zijn voor andere gebieden. Wij denken dat de unieke werkwijze van Ruimte voor
de Vecht grote meerwaarde heeft en we willen graag onze kennis en ervaring blijven delen.
Namens de partners uit het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO)
Met vriendelijke groet,

Alwin te Rietstap,
Voorzitter BBO Ruimte voor de Vecht

Onze missie:
“Ruimte voor de Vecht zet zich samen met ondernemers en inwoners uit het Vechtdal in voor een
klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur, een aantrekkelijke leefomgeving, nieuwe verdienmodellen op
de langere termijn en een sterke regionale economie. We investeren in ons unieke landschap, voor nu en in de
toekomst. We zijn trots op de verbindende kracht van de Vecht. Die zorgt dat we elkaar versterken en
samenwerken aan effectieve duurzame oplossingsrichtingen voor klimaatadaptatie, waterveiligheid,
natuurontwikkeling, biodiversiteit, verduurzaming van de landbouw, sociaaleconomische ontwikkeling en
vrijetijdseconomie. We leggen waar nodig ook verbanden met het bovenstroomse deel van het Vechtdal in
Duitsland. Samen behouden en versterken we het unieke landschap waarin we wonen, werken en recreëren
door het te beschermen, benutten en beleven.”

