Bijlage bij brief van DB aan AB over IBP gebiedsontwikkeling Noordwest
Overijssel
Bijlage 1 Uitgangspunten Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel

Uitgangspunten voor Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel
De uitgangspunten die wij op 19 januari 2021 samen met andere overheden hebben vastgesteld, zijn
onder te verdelen in inhoudelijke (1) en procesmatige (2 t/m 6) uitgangspunten:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Met deze Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel willen we komen tot een toekomstperspectief
voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) voor Noordwest Overijssel. Een
toekomstperspectief voor een leefbaar en vitaal platteland, dat economisch, ecologisch,
milieutechnisch en waterhuishoudkundig duurzaam is en goed is om te wonen, werken en recreëren.
Opgaven die daarbij van belang zijn, zijn:
a. Het tegengaan van bodemdaling (ten behoeve van verminderen uitstoot CO2,
opslagcapaciteit van CO2 vergroten, het verduurzamen van de waterhuishouding, het
verminderen van schade aan infrastructuur en gebouwen, het tegengaan van
verslechtering van de waterveiligheid, het verminderen van de wegzijging van water uit
de natuurgebieden, het verbeteren van de waterkwaliteit in de natuurgebieden,
verbeteren van de habitat voor weidevogels, tegengaan verdroging)
b. Een duurzame toekomstperspectief voor ondernemers, waarbij ‘duurzaam’ staat voor
een evenwicht tussen economie, ecologie en welzijn.
c. Vermindering van de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden.
d. Betere spreiding van recreatie en toerisme (ten behoeve van het voorkomen van het
dichtslibben van het wegennet en waterwegennet, spreiding en eventueel
groeimogelijkheden van economische kansen, beleving van de recreanten en toeristen,
behoud en beleving cultuurhistorie en leefbaarheid in het gebied).
e. Behouden en ontwikkelen van de verschillende landschappen in het gebied.
f. Energietransitie (bijvoorbeeld ruimte voor zonnevelden, ingepast in het landschap, als
bijdrage aan de energietransitie en lokale economie).
g. Bijdragen aan circulaire economie (kringlooplandbouw, gebruik biomassa voor ophogen
agrarische grond)
h. Herstel biodiversiteit in natuurgebieden en op agrarische grond.
De Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA stikstof) voor Noordwest Overijssel maakt integraal deel
uit van dit gebiedsproces in Noordwest Overijssel (Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel).
Gemeenten en waterschap nemen kennis van de uitgangspunten Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof
die Provinciale Staten hebben vastgesteld. Gemeenten en waterschap spannen zich in om op basis
van de op te stellen gebiedsanalyse een gezamenlijk vertrekpunt te bepalen voor de vervolgens op
te stellen Gebiedsagenda.
De Regionale Veenweidestrategie Noordwest Overijssel (Klimaatakkoord) maakt integraal onderdeel
uit van de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel.
Het Toekomstperspectief Noordwest Overijssel komt samen met gebiedspartijen tot stand vanuit
een overkoepelend perspectief en een perspectief op deelgebiedsniveau.
De deelgebiedsperspectieven worden opgesteld door deelgebiedscommissies. De
deelgebiedscommissies bestaan, naast betrokken overheden, uit regionale en lokale partijen, die
inwoners van dat deelgebied vertegenwoordigen.
De deelgebiedscommissies worden voorgezeten door een wethouder, die zich ambtelijk kan laten
vervangen.

