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1- Notagegevens   
Notanummer 133878
Datum  6-1-2009
Programma:   

 01. Bestuur en Publieke dienstverlening
Portefeuillehouder  Weth. Hiemstra
  

  

2- Bestuursorgaan   

 B & W gfedcb  13-1-2009

 Raad gfedc  

 OR gfedc  
College van B & W   
- Burgemeester - Weth. Fleskes 
- Weth. Hiemstra - Weth. Berkelder 
- Weth. Adema - Weth. Van den Berg 

Besluitenlijst     d.d.   d.d.
 Agenda gfedcb  13-1-2009  Akkoordstukken gfedc  Vertrouwelijk gfedc  

  

Routing d.d. 
Programmaregisseur SO-PS  
Unit Control  
Clustermanager RS/SI Pelle...  
BV/PC, Modderkolk
Directeur SO, F. van Houwel...
Wethouder Hiemstra

  par. 

 adj.secr. gfedcb   

 gem.secr. gfedcb   

BIS  openbaar   besloten  Vertrouwelijk nmlkji nmlkj nmlkj
    

(paraaf adjunct-secretaris) 

Bijlagen 
Volmachtiging wethouder Hiemstra, ter ondertekening;
Gebiedsprogramma Salland 2009-2013.

13-1-2009

1 Het convenant Gebiedsprogramma Salland 2009-2013 vast te stellen;

2 de burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen aan wethouder Hiemstra om het 
convenant Gebiedsprogramma Salland 2009-2013 te ondertekenen;



  

  

Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkji nmlkj

Financiële gevolgen opvangen 
uit bijdrage derden

Vermindering regeldruk: 
In te vullen door de initiërende eenheid 
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t. nmlkj nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) 
 De nota en het besluit openbaar te maken gfedcb
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedc
 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  

gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:gfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:gfedc

  

Kennisgeving (publicatie) conform AWB Bekendmaking conform AWB 

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc  Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc

 Staatscourant gfedc  Staatscourant gfedc

 Website gemeente Deventer gfedcb  Website gemeente Deventer gfedc

 Overig, namelijk  gfedcb  Overig, namelijk gfedc
middels communicatie provincie

 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. 
     

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 

nmlkji

publiciteit omtrent het convenant en de subsidie die is binnengehaald. Dit wordt in overleg met 
communicatie op poten gezet.

nmlkj

nmlkj

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji



 



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Het Gebiedsprogramma Salland 2009-2013 is op 28 oktober 2008 vastgesteld door het college van B&W 
(notanummer 111321). Na vaststelling door uw college is het aangeboden aan de provincie. De provincie 
heeft het ingediende gebiedsprogramma beoordeeld en getoetst aan haar subsidiekaders en budgetten. 
Deze toetsing heeft enkele wijzigingen in het gebiedsprogramma opgeleverd welke in deze nota kort 
worden uitgelegd. Bijgevoegd vindt u het gebiedsprogramma zoals door de provincie is goedgekeurd. 15 
januari 2009 wordt door provincie en de Sallandse gemeenten een handtekening gezet onder het 
convenant waarmee alle partijen zich verplichten tot het behalen van de opgenomen prestaties en 
financiering. 
  
Naast de lijst met toegekende subsidie is er nog een tabel met overige prestaties. Deze zal als bijlage bij 
het convenant worden gevoegd, maar niet worden ondertekend. Mocht er in de loop van 2009-2013 geld 
vrij komen of een subsidiekader versoepelen/veranderen, dan kan de lijst met overige projecten opnieuw 
worden voorgelegd en eventueel worden gehonoreerd door de provincie. Dit zal in overleg gaan met de 
betreffende gemeente. 
  
Beoogd resultaat 
De wijzigingen ten opzichte van het ingediende gebiedsprogramma zijn als volgt: 
  

Frieswijk-Oostermaat: proces afspraak, hier wordt een aparte afspraak voor gemaakt  
Integrale project streekeigen huis, erf en erfgoed is in zijn geheel verplaatst naar de Europese 
subsidie (POP) tabel en zal gemeenschappelijk worden aangevraagd door Salland en Provincie. 
Gemeentelijke bijdragen zoals eerder aangegeven blijven onveranderd;  
groene dooradering: Bestuurlijk Gebieds Overleg (BGO) is geïnformeerd over provinciaal standpunt 
dat dit niet subsidiabel is; niettemin is afgesproken dat er opnieuw door de provincie naar zal 
worden gekeken; dat is heel nadrukkelijk gebeurd, dit heeft echter niet geleid tot andere inzichten, 
kortom niet honoreerbaar;  
kunstfietsroute Okkenbroek: niet honoreerbaar, past volgens provincie niet binnen de 
subsidiekaders;  
Wijkservicecentrum Bathmen: er is afstemming geweest tussen gemeente, Variya en de 
provincie. Gezien de eerder verleende beschikking voor een dergelijke ontwikkeling aan hetzelfde 
plein in 2005/2006 kan dit niet (opnieuw)gehonoreerd worden;  
Ondernemersadviseur plattelandstoerisme: aansluiten bij een project coalitie Saxion en 
provincie ‘professioneel ondernemende bedrijven in vitale toeristische sector’ voor periode 2008-
2012. Provincie heeft zojuist bij besluit van 9-12-2008 hiervoor forse subsidie verstrekt;  
Landschapscoördinator: aangepast conform terugkoppeling/besluit in BGO. Er wordt 1 fte 
gehonoreerd voor heel Salland in plaats van de aangevraagde 1,5 fte voor heel Salland;  
Programmacoördinator: wordt niet gehonoreerd, dit is een taak die de gemeente zelf op zich moet 
nemen en moet financieren. Conform terugkoppeling/besluit in BGO;  
Er is provinciebreed een overprogrammering op het programma recreatieve fietspaden. Door deze 
overvraging van het budget is de provincie genoodzaakt te prioriteren. Belangrijkste consequentie 
voor veel gemeenten en ook voor Deventer is de "knip" tot en met 2011 met daaraan gekoppeld de 
afspraak dat GS op zoek gaat naar extra middelen voor de resterende claim voor de periode 2012-
2013. Concreet voor gemeente Deventer: de prestatie wordt naar beneden bijgesteld van 10 naar 5 
km en daarmee ook de bijdrage van de provincie. 

  
Kader 
Gebiedsprogramma Salland 2009-2013 wordt opgesteld in het kader van het Provinciaal Meerjaren 
Programma 2009-2013 en het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van de Rijksoverheid. Beide 
budgetten vormen samen de gebiedsprogramma middelen. De Sallandse gemeenten, waterschappen en 
derden leveren cofinanciering voor de uiteenlopende projecten.
  
Argumenten voor en tegen 
Het ondertekenen van dit convenant Gebiedsprogramma Salland 2009-2013 genereert 2.947.000 
subsidie voor het platteland van Deventer. Naast de financiële middelen die dit convenant teweeg brengt 
is ook de prestatie die in het landelijk gebied geleverd gaat worden fors. Een 26-tal projecten wordt 
middels dit convenant beschreven en de betrokken partijen, waaronder de gemeente 



Deventer, conformeren zich aan de uitvoering van deze projecten. Een grote impuls voor het landelijk 
gebied. 
Ook de samenwerking met de andere Sallandse gemeenten heeft in dit gebiedsprogramma een 
belangrijke plek. Veel projecten worden gezamenlijk opgepakt. 
De keuze om nu in een keer afspraken te maken voor de gehele resterende periode tot 2013 heeft het 
voordeel van meerjarige zekerheden, maar als nadeel dat er minder goed kan worden ingespeeld op 
onverwachte nieuwe initiatieven. Via herijking van het programma en de mid-termreview in 2010 en 
eventueel ook via ons eigen gemeentelijke plattelandsbeleid en -middelen zal dit nadeel in elk geval ten 
dele kunnen worden gecompenseerd. 
  
Draagvlak 
Het convenant is ambtelijk en bestuurlijk besproken met onze Sallandse partnergemeenten Olst-Wijhe en 
Raalte; de programma's van de drie gemeenten zijn goed op elkaar afgestemd. Voor een aantal projecten 
is ook overleg gevoerd met andere organisaties die bij dat project betrokken zijn.  
Het convenant is bestuurlijk afgestemd met de provincie. Daarbij zijn afspraken gemaakt over een aantal 
projecten, met name over de vraag of de projecten passen binnen de voorwaarden van de betreffende 
subsidieregeling. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen en ook tot het schrappen van enkele projecten. 
  
Het conceptprogramma is besproken in de Politieke Markten  van 24 september en 22 oktober 2008 
  
Financiële consequenties 
Het investeringsplaatje ziet er als volgt uit 

  
Het gebiedsprogramma wat de gemeente Deventer heeft ingediend had de volgende financiële 
consequenties: 
  
Ingediend gebiedsprogramma vóór 1 november 2008; gemeentelijke bijdrage: 

  
Na besluitvorming provincie totale gemeentelijke bijdrage: 

  
Het verschil in gemeentelijke bijdrage is € 641.250,-. Dit verschil wordt verklaard door voorgenoemde 
veranderingen in het gebiedsprogramma. De bedragen waren nog niet verwerkt in de begroting. De 
bedragen die in het convenant worden vastgelegd, worden in de begrotingen van het desbetreffende jaar 
opgenomen. 
  
Projecten die minder of geen subsidie ontvangen, zullen in de komende jaren andere 
financieringsbronnen moeten vinden om doorgang te vinden. Sommigen zullen niet worden uitgevoerd.  
Ook zijn projecten te onderscheiden die gewoon doorgang vinden, maar zonder extra financiële middelen 
van de provincie. Het gaat hierbij om projecten die reeds begroot zijn en waarvoor middels het 
gebiedsprogramma gepoogd is extra middelen te ontvangen. 
  
De financiële consequenties die voortvloeien uit het convenant worden na ondertekening op 15 januari 
opgenomen in de begrotingen van de desbetreffende jaren. 

Bijdrage Gemeente € 1.202.750,- 
Bijdrage Provincie € 2.947.000,- 
Bijdrage Derden € 964.750,- 
Bijdrage Waterschap € 2.500,- 
Totale subsidiabele kosten € 5.114.500,- 

2009 2010 2011 2012 2013 Totaal 
€ 390.533,- € 464.000,- € 288.500,- € 385.500,- € 320.000,- € 1.844.000,- 

2009 2010 2011 2012 2013 Totaal 
€ 193.500,- € 379.000,- € 216.000,- € 174.250,- € 240.000,- € 1.202.750 

  



Aanpak/uitvoering 
Het convenant wordt 15 januari 2009 ondertekend door provincie Overijssel, Olst-Wijhe, Raalte en 
Deventer.  
De diverse prestatieafspraken worden opgenomen in de begrotingen tot en met 2013. De 
verantwoordelijke programmamanagers worden na 15 januari nogmaals geïnformeerd over voortgang en 
consequenties van het gebiedsprogramma. Daarnaast zal een aanjager de prestatieafspraken (half)
jaarlijks monitoren en waar nodig bijsturen/aanjagen. 
  
Vóór april 2009 wordt een aparte afspraak gemaakt met de provincie over de Gooiermars en EHS 
ontwikkeling in Frieswijk-Oostermaet (waaronder ook het Wechelerveld valt). 





Bestuursconvenant Salland, bijlage 5a Aanvraag gemeente Deventer
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Toelichting


SAL 1.1.3 Uitvoeringsprogramma's LOG's 8.4 Procesafspraak in toelichting project Deventer 2010-2013 Paragraaf 8.4 van het UBS is in het najaar 2008 in overleg met 
de gemeenten herzien. Nadat de gemeenten het LOG 
ontwikkelingsplan heeft vastgesteld zal zij zo snel mogelijk een 
concrete subsidieaanvraag doen. Op basis van deze aanvraag 
zal de provincie een besluit nemen over haar bijdrage, waarbij i
geval van overprogrammering, een nadere prioritering plaats za
vinden.


SAL 2.1.4 inrichten areaal EHS en RVZ 8.12 Inrichten EHS Frieswijk-Oostermaet hectare Deventer 2010-2011 Gemeente wil in het kader van de gebiedsuitwerking Frieswijk - 
Oostermaet tot aanvullende prestatieafspraken komen. In 
overleg met de provincie zullen deze zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk 1 april 2009 worden geformuleerd.


SAL 2.2.1 Uitvoeringsmaatregelen soortenbeschermingsplannen 8.13 brug Baarlerhoek: ecopassage 
(kamsalamander)-fietsbrug Overijssels kanaal:
aanleg geleiding fauna


project Deventer 2011 1 1 30.000 30.000 30.000


SAL 2.2.1 Uitvoeringsmaatregelen soortenbeschermingsplannen 8.13 poelen: Uitvoeringsplan kamsalamander (deels
in Frieswijk Oostermaet)


project Deventer 2009-2013 20 4 4 4 4 4 30.000 30.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 aanleg 20 poelen, ca € 1.500,- per poel en aanleg landbiotoop


SAL 2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap 8.16 Aanleg en herstel van recreatief groen en 
groene elementen in robuuste structuren aan 
de rand van Deventer


hectare Deventer 2010-2013 100 25 25 25 25 500.000 500.000 125.000 125.000 125.000 125.000 bijdrage € 5.000,- per hectare. Gemeente zorgt zelf voor co-
financiering. Deze is niet opgenomen in deze lijst.


SAL 2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap 8.16 Masterplan beekdal Schipbeek (inclusief 
monding) en A1-zone


project Deventer 2011 1 1 40.000 20.000 20.000 20.000 Het ontwikkelen van een masterplan voor het beekdal van de 
Schipbeek en A1 als landschappelijke en recreatieve structuur. 
In samenhang met de projecten ruimte voor de rivier en A1-
zone.


SAL 2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap 8.16 Investeringen in aanleg en herstel van groene 
landschapselementen ten behoeve van 
bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing van
rommelige randen van de kernen Bathmen, 
Diepenveen, Lettele en Okkenbroek. 


hectare Deventer 2010-2013 25 7,5 7,5 5,0 5,0 125.000 125.000 37.500 37.500 25.000 25.000 bijdrage € 5.000,- per hectare. Gemeente zorgt zelf voor co-
financiering. Deze is niet opgenomen in deze lijst.


SAL 2.3.6 kwaliteit cultuurlandschap 8.16 inrichtingsvisie Weteringen (visie en innovatief 
project)


project Deventer 2009 1 1 15.000 7.500 7.500 5.000 2.500 Visie met daarin ontwerprichtlijnen en toepassing van de 
principes in een pilot (Soestwetering in het kader van de 
gebiedsuitwerking Frieswijk-Oostermaet). Versterken 
landschappelijke kwaliteit, innovatief project.


SAL 2.4.1 Groene en Blauwe diensten 8.18 Groene Diensten: aanleg hectare Deventer 2009-2013 14,66 2,82 2,82 2,82 2,82 3,38 156.000 78.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000 33.000 45.000 Dit betreft de Groene en Blauwe Diensten buiten Gooiermars. In
de verfijningsslag van de programmering integrale projecten 
zullen nadere afspraken worden gemaakt over GBD in 
Gooiermars. De overeengekomen prestaties en de pMJP 
bijdrage zijn gebaseerd op de beschikbare budgetten van de 
gemeente, waarbij de overeengekomen bijdragen worden 
gezien als minimuminvestering. De verdeling tussen aanleg, 
herstel en beheer is vooralsnog gebaseerd op het beleidskader 
GBD en het pMJP. De gemeente stelt uiterlijk in het voorjaar 
2009 een projectvoorstel Groene en Blauwe Diensten op. Op 
basis daarvan wordt in onderling overleg besloten of een 
aanpassing van prestaties en/of ophoging van budgetten nodig 
is. 


SAL 2.4.2 Groene en Blauwe diensten, herstel 8.18 Herstel landschapselementen hectare Deventer 2009-2013 39,05 7,51 7,51 7,51 7,51 9,01 416.000 208.000 40.000 40.000 40.000 40.000 48.000 88.000 120.000 Dit betreft de Groene en Blauwe Diensten buiten Gooiermars. In
de verfijningsslag van de programmering integrale projecten 
zullen nadere afspraken worden gemaakt over GBD in 
Gooiermars. 


SAL 2.4.3 Groene en Blauwe diensten 8.18 Groene Diensten: beheer hectare Deventer 2009-2013 190,3 36,6 36,6 36,6 36,6 43,9 2.028.000 1.014.000 195.000 195.000 195.000 195.000 234.000 429.000 585.000 Dit betreft de Groene en Blauwe Diensten buiten Gooiermars. In
de verfijningsslag van de programmering integrale projecten 
zullen nadere afspraken worden gemaakt over GBD in 
Gooiermars. 


SAL 3.2.6 Ontwikkelen plattelandstoerisme 8.24 Economische netwerk bijeenkomsten 
platteland


project Deventer 2010 en 2012 2 1 1 10.000 3.500 1.750 1.750 6.500


SAL 3.2.8a Uitbreiding routenetwerk wandelen 8.22 Wandelroutenetwerk Salland verknopen project Deventer 2010 en verder 4 1 1 1 1 80.000 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 0 Sallandbreed project: Sallandbreed Wandelroutenetwerk 
verknopen. Op basis van opgesteld projectplan van RGS.


SAL 3.2.8a Uitbreiding routentwerk wandelen 8.22 projectplan Wandelroutenetwerk Salland project Deventer eind 2009-2010 1 1 30.000 15.000 15.000 15.000 Sallandbreed project: gemeente Deventer voert hem op, Olst-
Wijhe en Raalte niet, maar zijn wel onderdeel van het project. 
RecreatieSchapSalland betaald en voert uit.


SAL 3.2.8b Uitbreiding routenetwerk fietsen 8.22 aanleg recreatief fietspad (raamplan provincie) km Deventer 2010 5 5 525.000 262.500 262.500 131.250 131.250 In het geactualiseerde Raamplan fietspaden van de provincie 
Overijssel is voor het buitengebied van de gemeente Deventer 
voor ruim 20 kilometer opgenomen aan recreatieve fietspaden, 
o.a. langs Zandwetering (803),  Schipbeekkade (677), 
Bouwhuisweg (340), Verlengde Randerstraat (526), Schooldijk 
(527), Wildenbergsweg (619) en overige. Prestaties 2012 in 
verband met overprogrammering nu niet gehonoreerd.


SAL 4.1.1 Multifuncitonele voorzieningen 8.25 Bevorderen beheer en programmering 
'Noaberhuus' Okkenbroek


project Deventer 2009 1 1 30.000 15.000 15.000 15.000


SAL 4.2.1 Dorpsplannen + 8.27 dorpenprogramma wijkaanpak voor Deventer 
buiten en Bathmen 2009-2010


project Deventer 2009-2013 6 2 2 2 300.000 210.000 70.000 70.000 70.000 90.000 Wijkaanpak: Diepenveen, Schalkhaar, Lettele, Okkenbroek, 
Bathmen, Loo e.o (incl Looermark), buurtschappen 
Averlo/Frieswijk/oude Molen en dergelijke.


SAL 4.3.2 Behoud en bescherming cultureel erfgoed 8.29 opstellen projectplan cultuurhistorische brug: 
Zandbelterbrug


project Deventer 2009 1 1 50.000 25.000 25.000 25.000


SAL 4.3.2 Behoud en bescherming cultureel erfgoed 8.29 uitvoeren project zandbelterbrug project Deventer 2010-2011 1 1 187.500 75.000 75.000 112.500
SAL 6.1.1 Gebiedsbudget/procesmiddelen 8.28 Procesgeld uitvoering Frieswijk Oostermaet project Deventer 2009-2013 Het betreft hier de proceskosten en projectvoorbereiding 


Frieswijk Oostermaet voor 2009 en 2010. Totale inverstering € 
30.000, gevraagde ILG-bijdrage € 15.000,-. Honorering van 
deze aanvraag hangt conform BGO-afspraken samen met de 
afspraken over trekkerschap Gooiermars. Gemeente en 
provincie maken hierover zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 april 
2009 nadere afspraken. 


SAL 6.1.1 Gebiedsbudget/ procesmiddelen 8.28 Gebiedsuitwerking Landgoederenzone 
Olst/Deventer 


project Deventer 2010-2013 30.000 22.500 22.500 7.500 Gezamenlijke aanpak met Olst-Wijhe. Totaalbudget € 60.000,-. 
Uitwerkingsplan om provinciale EHS-versnelling te combineren 
met gemeentelijke doelen. Opleveren voor 1 april 2009.


SAL 6.1.3 Gebiedsbudget/procesmiddelen 8.28 gebiedsmakelaardij project Deventer 2009-2011 108.000 54.000 18.000 18.000 18.000 54.000
SAL 6.1.3 Gebiedsbudget/procesmiddelen 8.28 Plattelandwerkplaats Saxion project Deventer 2009-2013 5 1 1 1 1 1 60.000 30.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000 De plattelandswerkplaats van Hogeschool Saxion wordt 


gefinancierd door de 3 Sallandse gemeenten, provincie en 
waterschap Groot Salland en Saxion zelf. 


DEEL A. Subsidieaanvraag pMJP 2009 - 2013 Prestaties Financiering







SAL 6.1.3 Gebiedsbudget/procesmiddelen 8.28 Landschapscoördinator project Deventer 2009-2013 100.000 50.000 15.000 15.000 10.000 5.000 5.000 50.000 Het betreft hier de inzet van 1,0 fte voor geheel Salland. 
Totaalkosten € 300.000,-. Provinciale bijdrage gemiddeld 50% 
met een afbouw in de loop van de jaren.


TOTAAL 4.850.500 2.815.000 417.000 803.750 582.500 446.750 565.000 1.136.750 0 0 898.750


Financiering


gebied pMJP 
prestatie


UBS 
pragraaf


prestaties indicator Bestuurlijke 
trekker


Programmerin
gsperiode


prestatie
(aantal)
TOTAAL


2009 2010 2011 2012 2013 Beoogde 
subsidiabele 


kosten


Beoogde 
bijdrage
provincie
TOTAAL


Beoogde 
bijdrage
provincie


2009


Beoogde 
bijdrage
provincie


2010


Beoogde 
bijdrage
provincie


2011


Beoogde 
bijdrage
provincie


2012


Beoogde 
bijdrage
provincie


2013


Beoogde 
bijdrage 


gemeente
TOTAAL


Beoogde 
bijdrage 


waterschap
TOTAAL


Beoogde 
bijdrage 


POP 
TOTAAL


Beoogde 
bijdrage
derden


TOTAAL


Toelichting


SAL 2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap. 8.16 Streekeigen huis, erf en erfgoed Salland 
('groene' deel)


project Deventer 2009-2015 1 1 132.000 66.000 22.000 22.000 22.000 33.000 33.000 Het betreft het Deventer deel van het integrale Sallandsbrede 
project. Afhankelijk van de bijdragen derden kan provinciale/EU 
bijdrage wijzigen. 


SAL 4.3.2 Behoud en bescherming cultureel erfgoed. 8.29 Streekeigen huis, erf en erfgoed Salland ('rode
dee'l)


project Deventer 2009-2015 1 1 132.000 66.000 22.000 22.000 22.000 33.000 33.000 Het betreft het Deventer deel van het integrale Sallandsbrede 
project.  In de berekeningen is uitgegaan van een eigen bijdrage
van 25% Afhankelijk van nadere uitwerking van het project kan 
dit gewijzigd worden. 


DEEL B. Geprogrammeerde POP-aanvragen Prestaties
Procesafspraak: Provincie en gemeente spreken met betrekking tot onderstaande prestaties af dat er zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 april 2009 (tenzij anders aangegeven), door/via de gemeente een POP-voorstel zal worden ingediend. De genoemde provinciale bijdragen zullen op basis van deze POP-aanvraag, en dus niet op basis van het convenant,  worden beschikt. De provincie 
reserveert de genoemde bijdragen in elk geval tot 1 april 2009 voor deze aanvragen. De aanvragen zullen in onderling overleg zodanig worden opgesteld, dat waar mogelijk maximaal gebruik wordt gemaakt van de POP-middelen.








CONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL - GEMEENTEN/WATERSCHAP SALLAND 
 
 


WIJZIGING BESTUURSCONVENANT SALLAND 
 
 
 
Partijen 
 
1. Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door  
de heer P. Jansen, hierna te noemen: “de provincie”; 
 
en, 
 
2a het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Deventer, 
vertegenwoordigd door de heer G. Hiemstra 
 
2b het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Olst-Wijhe, 
vertegenwoordigd door de heer C.M.A. van den Berg 
 
2c het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Raalte, 
vertegenwoordigd door de heer B.A.J. Haarman 
 
2d het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Groot Salland, vertegenwoordigd door 
mevrouw G.M.L. Wijffels, 
 
 
Voornoemde onder 2 genoemde partijen gezamenlijk te noemen “de gebiedspartners” 
 
 
Gelet op bepaling 20, eerste lid, het bestuursconvenant 2007-2013 van 17 maart 2008; 
 
Gegeven de wijziging van <datum> van de op 18 december 2006 door de provincie met het 
Rijk gesloten overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 7 van de WILG, 
 
Onverminderd de overige in voornoemd bestuursconvenant verwoorde constateringen en 
conclusies, 
 
 
Zijn het volgende overeengekomen. 
 







A. 
In bepaling 8, tweede lid wordt 2008 gewijzigd in 2009 gewijzigd en 2009 in 2010. 
 
Toelichting: betreft de aanpassing aan de uitgestelde invoering van het nieuwe 
financieringsstelsel voor natuur & landschap ( omvorming PB) met 1 jaar. 
  
 
B. 
Bepaling 23 wordt als volgt gewijzigd. 
 
I. 
Bijlage 1 wordt vervangen door bijlage 1 zoals die bij deze overeenkomst is gevoegd. 
 
Toelichting: betreft actualisatie/aanpassing van het gMJP. 
 
II. 
Toegevoegd wordt een bijlage 5 zoals die bij deze overeenkomst is gevoegd. 
Met deze toevoegingen worden de in bepaling 6 gegeven overzichten geacht overeenkomstig 
te zijn aangepast. 
 
Toelichting: bijlage 5 betreft de aanvullende aanvraag gespecificeerd voor de pMJP-
prestaties.Op grond van bepaling 20, vierde lid geldt deze actualisatie/aanpassing voor de 
pMJP-prestaties als aanvullende subsidieaanvraag op grond van het Uitvoeringsbesluit 
subsidies. Bijlage 5 is de aanvullende aanvraag voor 2009 e.v. De tabellen in bepaling 6 van 
het convenant zijn met wijziging overeenkomstig aangepast. 
 
III. 
Toegevoegd wordt een bijlage 6 zoals die bij deze overeenkomst is gevoegd. 
 
Toelichting: bijlage 6 betreft de toevoeging van de prestatieafspraken voor de Versnelling 
van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. 
 
IV. 
Toegevoegd wordt een bijlage 7 zoals die bij deze overeenkomst is gevoegd. 
 
Toelichting: bijlage 7 betreft de samenwerking(safspraken)  tussen de provincie Overijssel 
en de waterschappen Groot-Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en 
Velt en Vecht bij grondverwervingen die bijdragen aan het realiseren van de natuur- en 
waterdoelen in Overijssel. 
 
 
 
 







Aldus overeengekomen te Zwolle op <datum> en ondertekend m vijfvoud, 
 
 
 
Namens de provincie Overijssel  
 
……………….……………………………………………………………  
de heer P. Jansen 
  
 
 
Namens de Gemeente Deventer, 
 
……………….……………………………………………………………  
de heer G. Hiemstra 
 
 
 
Namens de Gemeente Olst-Wijhe, 
 
……………….……………………………………………………………  
de heer C.M.A. van den Berg 
 
 
 
Namens de Gemeente Raalte, 
 
……………….……………………………………………………………  
de heer B.A.J. Haarman 
 
 
 
Namens het Waterschap Groot Salland, 
 
……………….……………………………………………………………  
mevrouw G.M.L. Wijffels, 
 
 
 
 
 








Financiering


gebied pMJP 
prestatie
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pragraaf


prestaties indicator Bestuurlijke 
trekker


Programmeringsperiode prestatie
(aantal)
TOTAAL


2009 2010 2011 2012 2013 Subsidiabele 
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Bijdrage
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Bijdrage
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provincie


2013


Bijdrage 
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Bijdrage 
derden 
overige


Bijdrage
derden


TOTAAL


Toelichting


SAL 2.1.3/2.1.6 nieuwe natuur op landgoederen 8.11 Landgoedkarakter versterken bij landgoederen in de 
EHS(ondernemersregeling) 


project Deventer 2010-2013 3,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 150.000 150.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0 in overleg met OPG


SAL 2.3.6 Behoud en bescherming cultureel erfgoed 8.29 Arkelsteijn (archeologie, toerisme, bedrijfsvoering) project Deventer pm pm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gebiedsuitwerking Arkelsteijn. In overleg met provincie nader in 
te vullen: pm


SAL 2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap. 8.16 Groene dooradering: gekoppeld aan Streekeigen huis, erf en 
erfgoed Salland: extra middelen Deventer


project Deventer 2009-2013 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 500.000 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 0 Groene dooradering versterken door middel van vernieuwen 
groene elementen (versterken lanen op landgoederen etc.). 
Deze aanvraag past niet binnen de vijf prioritaire thema's van 
het UBS.


SAL 3.1.1 Bevorderen hergebruik VAB 8.21 VAB regeling (ondernemersregeling) aantal Deventer 2009-2013 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1.000.000 1.000.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0
SAL 3.2.5 bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers 8.23 subsidies voor ondernemers voor het opstellen van een 


gedegen bedrijfsnatuurplan
aantal Deventer 2009-2013 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 125.000 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 25.000 ondernemer draagt zelf 5.000 per plan bij


SAL 3.2.6 Ontwikkelen plattelandstoerisme 8.24 professionaliseren mini-campings buitengebied Deventer project Deventer 2009-2010 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 6.000 2.000 1.000 1.000 0 0 0 4.000 0 0 verbeteren van ondernemerschap door ketenvorming.
SAL 3.2.6 Ontwikkelen plattelandstoerisme 8.24 uitgeven publieksboek historisch-geografische routes en 


hoogtepunten
project Deventer 2009 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.000 10.000 10.000 0 0 0 0 20.000 0 0 kan evt via KCO. Onderdeel van cultuurhistorische 


inventarisatie gemeente Deventer. Betrekken en promoten 
historie bij burgers


SAL 3.2.6 Ontwikkelen plattelandstoerisme 8.24 Promotieacties gericht op wandelen, fietsen, streekproducten 
en overnachten


project Deventer 2009-2011 3,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 25.000 8.500 2.833 2.833 2.834 0 0 16.500 0 0 op verschillende wijze promoten van de streek Salland, onder 
meer door inzet van het SBT. SBT vraagt zelf PMJP middelen 
aan


SAL 3.2.6 Ontwikkelen plattelandstoerisme 8.24 kunstfietsroute Okkenbroek project Deventer 2009-2013 5 1 1 1 1 1 43.875 11.375 2.275 2.275 2.275 2.275 2.275 32.500 0 Dat is een jaarlijks evenement. Niet honoreerbaar, zie BGO-
verslag 10-11-08.


SAL 3.2.8b Uitbreiding routenetwerk fietsen 8.22 aanleg recreatief fietspad (raamplan provincie) km Deventer 2012 5 5 525.000 262.500 262.500 131.250 131.250 normbedrag: € 105.000,- per km fietspad, waarvan 50% 
provincie. In het geactualiseerde Raamplan fietspaden van de 
provincie Overijssel is voor het buitengebied van de gemeente 
Deventer voor ruim 20 kilometer opgenomen aan recreatieve 
fietspaden, o.a. langs Zandwetering (803),  Schipbeekkade 
(677), Bouwhuisweg (340), Verlengde Randerstraat (526), 
Schooldijk (527), Wildenbergsweg (619) en overige. Prestaties 
2012 in verband met overprogrammering nu niet gehonoreerd, 
provincie gaat op zoek naar aanvullende financiering.


SAL 4.1.1 Multifuncitonele voorzieningen 8.25 Verbouwingskosten Kulturhuzen buitengebied Diepenveen en 
Schalkhaar


project Deventer 2009 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 200.000 200.000 verhuizen 2 bibliotheken en herinrichting


SAL 4.1.1 Multifuncitonele voorzieningen 8.25 Kulturhus/wijkwinkel/servicepunt Bathmen aantal Deventer 2009 1 1 200.000 100.000 100.000 100.000 0 Voor deze voorziening is al eerder provinciale subisidie 
verleend ((brief d.d. 15 mei 2006, kenmerk ZC/2005/4469).


SAL 4.3.2 Behoud en bescherming cultureel erfgoed 8.29 Haalbaarheid en transformatiestudies project Deventer 2010-2013 4,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 200.000 100.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 0 0 subsidie rechtstreeks en hele jaar door bij provincie aan te 
vragen


SAL 4.3.2 Behoud en bescherming cultureel erfgoed 8.29 opknappen karakteristieke gebouwen: uitvoering en herstel project Deventer 2010-2013 4,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 750.000 300.000 0 75.000 75.000 75.000 75.000 450.000 0 0 subsidie rechtstreeks en hele jaar door bij provincie aan te 
vragen


SAL 6.1.3 Gebiedsbudget/procesmiddelen 8.28 procesmiddelen gebiedsprogramma (programmacoördinator) project Deventer 2009-2013 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 200.000 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 0 Aanjager gebiedsprogramma Salland: verantwoordelijk voor 
uitvoering programma inclusief afstemming provincie, 
maatschappelijke organisaties (OPG, Ijssellandschap, 
Recreatieschap Salland, SBT, Plattelandswerkplaats, LTO), 
waterschappen, DLG. Eventuele herprogrammering op basis 
van afspraken uit BGO 10 november 2008, bijdrage aan 
concrete provinciale doelen).


SAL 1.1.6. Verbeteren structuur grondgeb. landbouw 8.5 Frieswijk-Oostermaet: “grootschalig boeren in een kleinschalig 
landschap”. Kavelruilproject.  


project Deventer
(Frieswijk-
Oostermaet)


2010-2013 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 11.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 1.000


SAL 3.2.6 Ontwikkelen plattelandstoerisme 8.24 stimulering startende ondernemers: ondernemersadviseur project Deventer
(Frieswijk-
Oostermaet)


2009-2013 20.250 5.250 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 15.000 0 Ondernemers uit het buitengebied wordt de mogelijkheid 
geboden van gratis advies betreffende toekomst, omschakeling 
en/of verbreding.  Past niet binnen kaders UBS, aansluiten bij 
Project Professionele ondernemende bedrijven in vitale 
toeristische sector (Saxion en provincie).


SAL 3.2.8a Uitbreiding routenetwerk wandelen 8.22 aanleg thema wandelroutes: oa. wandelen op boerenland project en 
km


Deventer
(Frieswijk-
Oostermaet)


2009 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 4.500 4.500 0 4.500 0 0 0 0 0 € 0,45 per meter wandelpad over boerenland


SAL 1.1.6. Verbeteren structuur grondgeb. landbouw 8.5 Kavelruilprojecten project Olst-Wijhe 2010-2013 1,0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Initiatief van LTO (bericht volgt zsm)
SAL 1.2.1 Biogasinstallaties 8.7 Haalbaarheidsonderzoek Olst-Wijhe 42.000 25.000 25.000 0 17.000 17.000 Haalbaarheidsonderzoek zal begin 2009 worden uitgevoerd (zit 


al in de pijplijn). Het innovatieve karakter zit in het verder 
doorontwikkelen van opwekking van biogas en het verder 
opwerken van het vrijkomende digestaat. Door het biogas in te 
voeden op een regionaal of nog beter hogedruk gasnetwerk kan
dit een alternatief zijn voor het gebruik van aardgas.


SAL 1.2.1 Stimuleren van innovatie in het agrocluster 8.7 Biogas Olst-Wijhe project Olst-Wijhe 2009-2013 1,0 1 0 0 0 0 135.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 35.000 35.000 Naar verwachting zijn zeker 20, tot maximaal 50 bedrijven te 
interesseren. De kosten zullen dan in ieder geval tot €250.000 
oplopen. Het innovatieve karakter zit in het verder 
doorontwikkelen van opwekking van biogas en het verder 
opwerken van het vrijkomende digestaat. Door het biogas in te 
voeden op een regionaal of nog beter hogedruk gasnetwerk kan
dit een alternatief zijn voor het gebruik van aardgas.


SAL 2.1.3/2.1.6 nieuwe natuur op landgoederen 8.11 Landgoedkarakter versterken bij landgoederen in de 
EHS(ondernemersregeling) 


project Olst-Wijhe 2010-2013 4,0 2 1 1 0 0 150.000 150.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 in overleg met OPG


SAL 2.1.3/2.1.6 Kwaliteit cultuurlanschap 8.16 Landgoedversterkingsplannen project Olst-Wijhe 2010-2013 4,0 2 1 1 0 0 60.000 0 15.000 7.500 7.500 0 0 0 30.000 30.000 in overleg met OPG
SAL 2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap. 8.16 Groene dooradering: essentiële kenmerkende elementen project Olst-Wijhe 2009-2013 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 100.000 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 0 Raalterweg, Scholtensweg, Boxbergerweg, Eikelhofweg, 


Diepenveenseweg. Deze aanvraag past niet binnen de vijf 
prioritaire thema's van het UBS.


SAL 2.3.6 Kwaliteit Cultuurlandschap 8.16 Projecten Stichting IJsselhoeven project Olst-Wijhe 2009-2013 pm PM 0 PM Projectplan stichting Ijsselhoeven is apart ingediend bij 
provincie (niet in convenant, wel in geb.programma)


SAL 2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap 8.16 Uitvoeringsmiddelen Groene dooradering Gebiedsuitwerking 
Landgoederenzone Olst-Deventer


project Olst-Wijhe pm pm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prestaties nader in te vullen iom provincie Overijssel en 
Deventer. Is een onderdeel van de toekomstvisie Olst-Wijhe, 
dus speerpunt ! Na gereedkoming van de gebiedsvisie met 
uitvoeringsparagraaf worden de prestasties concreet


SAL 3.1.1 Bevorderen hergebruik VAB 8.21 VAB regeling (ondernemersregeling) aantal Olst-Wijhe 2009-2013 10,0 0 5 5 0 0 1.000.000 1.000.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0
SAL 3.2.5 bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers 8.23 subsidies voor ondernemers voor het opstellen van een 


gedegen bedrijfsnatuurplan
aantal Olst-Wijhe 2009-2013 1,0 1 0 0 0 0 25.000 20.000 20.000 0 5.000 5.000 info Leadercoordinator, ondernemer draagt zelf 5.000 per plan 


bij
SAL 3.2.6 Ontwikkeling plattelandstoerisme 8.24 Stimulering toerisme nabij Loswal/passantenhaven door 


verbetering ondernemerschap
aantal Olst-Wijhe 2009-2013 1,0 1 0 0 0 0 15.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 bijdrage ondernemers


SAL 3.2.8b Uitbreiding routenetwerk wandelen 8.22 Wandelpaden voer boerenland (dorpsommetjes) km Olst-Wijhe 2009-2013 25,0 5 5 5 5 5 11.250 11.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 0 0 0 Onderdeel LOP


SAL 3.2.6 Ontwikkelen plattelandstoerisme 8.24 Promotieacties gericht op wandelen, fietsen, streekproducten 
en overnachten


project Olst-Wijhe
(Salland)


2009-2011 3 1 1 1 33.750 8.750 2.975 2.975 2.800 0 0 0 25.000 op verschillende wijze promoten van de streek Salland, 
indienen via het SBT; €25.000 gedekt in nota recr&toer


SAL 6.1.3 Gebiedsbudget/procesmiddelen 8.28 Programmacoordinator project Olst-Wijhe
(Salland)


2009-2013 200.000 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 0 Aanjager gebiedsprogramma Salland: verantwoordel;ijk voor 
uitvoering programma inclusief afstemming provincie, 
maatschappelijke organisaties (OPG, Ijssellandschap, 
Recreatieschap Salland, SBT, Plattelandswerkplaats, LTO), 
waterschappen, DLG. MIddelen voor Olst-Wijhe (gaat ism met 
Raalte de sturing en terugkoppeling met BGO uitvoeren). 
Eventuele herprogrammering op basis van afspraken uit BGO 
10 november 2008, bijdrage aan concrete provinciale doelen).


SAL 1.1.2 Omvorming Intensieve veehouderij 8.3 Omvorming Intensieve veehouderij project Raalte 2013 2,0 0 0 0 0 2 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000 0 0 0


DEEL C. Overzicht overige ambities (nu geen subsidieaanvraag binnen UBS-kaders) Prestaties







SAL 1.1.6 Verbeteren structuur grondgeb. landbouw 8.5 Kavelruilprojecten Raalte Koe in de kost project Raalte 2009-2010 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 800.000 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 Kavelruil in het eerste deelgebied Luttenberg-Marienheem is in 
uitvoering. Voor 1 maart 2008 zal voor het tweede deelgebeid 
een projectvoorstel ingediend worden via het POP. In 2009 
volgt het derde en tevens laatste deelgebied . Trekker en 
aanvrager is LTO


SAL 1.2.2 Toekomstgericht ondernemerschap 8.8 Toekomstgericht ondernemersschap project Raalte 2009-2010 5,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 500.000 0 0 0 0 200.000 300.000 0 0 1.250.000 subsidie voor landbouwer 40%
SAL 2.1.3/2.1.6 nieuwe natuur op landgoederen 8.11 Landgoedkarakter versterken bij landgoederen in de 


EHS(ondernemersregeling) 
project Raalte 2010-2013 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 300.000 300.000 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 subsidie aan landbouwer in EHS/RVZ, subsidieplafond 


onbekend, schatting 100.000 per landgoed, in overleg met 
OPG


SAL 2.1.4. 2.1.7, 
2.2.6


Inrichten areaal EHS en RVZ 8.12 Uitvoering natuurontwikkeling project Raalte 2009-2013 10,0 0,0 2,0 2,0 3,0 3,0 100.000 100.000 0 20.000 20.000 30.000 30.000 0 0 0 Invullen vml agrarisch productie?, beheer, natuurdoeltype, 
inschatting 10.000 / ha, Berkendijk 4 (ismDLG)


SAL 2.2.2 Beschermen weidevogels 8.14 Uitvoering natuurontwikkeling project Raalte 2009-2013 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 subsidie voor landbouwer, schatting 1000 / jaar
SAL 2.3.1 Kwaliteit Cultuurlandschap 8.16 Landgoedversterkingsplan project Raalte 2009-2013 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 7.500 7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 0 nader in te vullen
SAL 2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap. 8.16 Groene dooradering Salland project Raalte 2009-2013 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 150.000 75.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 0 Deze aanvraag past niet binnen de vijf prioritaire thema's van 


het UBS.
SAL 2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap 8.16 Robuuste structuur Heetense Broek hectare Raalte 2010-2013 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Project valt binnen Landinrichting Ost-Wesepe. Geraamd staat 


€ 50.000,- (€ 5.000,-/ha, 10 ha). Insteek is dit te programmeren 
via de uitvoeringsmodule landinrichting. Mocht dit niet mogelijk 
zijn dan zal gemeente hiervoor alsnog budget vragen in haar 
meerjarenprogramma. Er wordt gerealiseerd waterberging, 
recreatieve voorzieningen en natuurvriendelijk oevers en 
landinrichting. Tevens willen we daar een natuurhuus 
realiseren.


SAL 3.1.1 Bevorderen hergebruik VAB 8.21 VAB regeling (ondernemersregeling), lid 1 aantal Raalte 2009-2013 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 200.000 200.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 alleen reconstructiegebied, max 40%
SAL 3.1.1 Bevorderen hergebruik VAB 8.21 VAB regeling (ondernemersregeling), lid 2 aantal Raalte 2009-2013 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 200.000 200.000 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 alleen reconstructiegebied, max 40%
SAL 3.2.5 bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers 8.23 subsidies voor ondernemers voor het opstellen van een 


gedegen bedrijfsnatuurplan
aantal Raalte 2009-2013 3,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 75.000 60.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 15.000 15.000 ondernemer draagt zelf 5.000 per plan bij


SAL 3.2.6 Ontwikkelen plattelandstoerisme 8.24 Uitvoering beleidsplan recreatie en toerisme: promotie project Raalte 2010 en 2012 8,0 6 1 1 1 1 70.350 18.350 9.250 7.600 500 500 500 52.000 0 0 Ontwikkelen kernen als dagrecreatieve trekker, cursus Sallands 
gastheerschap, ontwikkeling rustpunten, folder Raalte met 
toeristisch-recreatief aanbod, ontwikkeling themaroutes en 
arrangementen en dergelijke.


SAL 3.2.6 Ontwikkelen plattelandstoerisme 8.24 Promotieacties gericht op wandelen, fietsen, streekproducten 
en overnachten


project Raalte 2009-2011 2,0 0 1 1 0 0 22.950 5.950 2.975 2.975 0 0 0 17.000 0 0 op verschillende wijze promoten van de streek Salland, onder 
meer door inzet van het SBT (vraag: geld sbt inzetten als 
cofinanciering?)


SAL 5.2.1 Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer 8.30 afkoppelen verhard oppervlakte ha Raalte 2012 5 5 850.000 105.000 105.000 745.000 Lokaties nader te bepalen. Subsidie kan pas worden uitgekeerd 
wanneer de basisinspanning is gerealiseerd en betreffende 
afkoppelprojecten tot een extra vuilworpreductie bovenop de 
basisinspanning hebben geleid.  Prestaties 2012 in verband 
met overprogrammering nu niet gehonoreerd, provincie gaat op 
zoek naar aanvullende financiering.


SAL 6.1.3 Gebiedsbudget/procesmiddelen 8.28 Programmacoordinator project Raalte
(Salland)


2009-2013 200.000 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 0 Aanjager gebiedsprogramma Salland: verantwoordel;ijk voor 
uitvoering programma inclusief afstemming provincie, 
maatschappelijke organisaties (OPG, Ijssellandschap, 
Recreatieschap Salland, SBT, Plattelandswerkplaats, LTO), 
waterschappen, DLG. Eventuele herprogrammering op basis 
van afspraken uit BGO 10 november 2008, bijdrage aan 
concrete provinciale doelen).
















 
 
 
 
PERSBERICHT 
15 januari 2009  
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Bestuursconvenant Gebiedsprogramma Salland 2009-2013 ondertekend 
RUIM 5 MILJOEN VOOR VITAAL PLATTELAND 
 
In de gemeente Deventer is voor de komende vier jaar een bedrag van ruim € 5,1 miljoen 
beschikbaar voor allerlei plattelandsprojecten. Wethouder Gosse Hiemstra, coördinerend 
wethouder platteland, heeft op 15 januari met plattelandsgedeputeerde Piet Jansen  het 
Bestuursconvenant Gebiedsprogramma Salland 2009-2013 van de provincie Overijssel 
getekend. Daardoor komen financiële middelen beschikbaar voor 23 projecten in de dorpen en 
het buitengebied van de gemeente Deventer.  
 
Het geld komt van de provincie Overijssel (2,9 mln), van de gemeente Deventer zelf (1,2 mln) en 
andere partijen, zoals het waterschap, de Stichting IJssellandschap, het Sallands Bureau voor 
Toerisme en de Recreatiegemeenschap Salland (samen 1,0 mln). Daarnaast komt voor enkele 
projecten waarschijnlijk ook Europese geld beschikbaar.  
 
Vitaal platteland 
Op het platteland van Deventer vinden ingrijpende veranderingen plaats. Vooral de agrarische sector 
is sterk in beweging. Inspanningen zijn nodig om het landschap mooi te houden en te werken aan de 
leefbaarheid van het buitengebied. De overheid stelt daarom middelen beschikbaar om het platteland 
vitaal te houden. 
De projecten in het Gebiedsprogramma Salland bevatten vijf thema’s:  
• landbouw 
• natuur en landschap en cultuurhistorie  
• economie en recreatie 
• leefbaarheid en sociale vitaliteit   
• water 
 
23 projecten voor Deventer  
In totaal gaat het geld naar 23 projecten. De plattelandswerkplaats Salland van Hogeschool Saxion in 
Deventer is één van de goedgekeurde projecten. De plattelandswerkplaats geeft adviezen aan 
bewoners, organisaties en ondernemers in Salland over initiatieven die bijdragen aan de 
plattelandsvernieuwing. Saxion wordt daarmee ook steeds meer een kennisinstituut voor 
plattelandsvernieuwing. Door de bijdragen die in het Bestuursconvenant zijn vastgelegd is de 
financiering van de Plattelandswerkplaats tot 2013 gegarandeerd. 
 
Tevens is er geld beschikbaar voor ondernemersregelingen. Zelfstandige ondernemers kunnen via het 
Gebiedsprogramma Salland 2009-2013 een beroep doen op subsidie voor bijvoorbeeld het hergebruik 
van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen of voor het opstellen van een bedrijfsnatuurplan. 
 
De andere projecten hebben betrekking op groene diensten, zoals aanleg en behoud van 
landschapselementen, het versterken van het wandelroutenetwerk, het dorpenprogramma via de 
wijkaanpak, aanleg en herstel van groen aan de randen van het stedelijke gebied van Deventer. 
Verder zijn er middelen voor nieuwe recreatieve fietspaden in het buitengebied van de gemeente 







Deventer in het Gebiedsprogramma opgenomen en mogelijkheden voor herstel van Sallandse 
cultuurhistorische elementen op het erf, van boerderijen en landgoederen of in het landschap. 
 
Sallandse samenwerking 
“De projecten, die met de 5 miljoen euro uitgevoerd kunnen worden, zijn  een grote impuls voor het 
landelijk gebied. Ook de samenwerking met de andere Sallandse gemeenten, Olst-Wijhe en Raalte, 
heeft in dit gebiedsprogramma een belangrijke plek. Veel projecten werken we samen uit”, benadrukt 
wethouder Gosse Hiemstra. De beide andere Sallandse gemeenten hebben in het Bestuursconvenant 
afspraken gemaakt over projecten in hun gemeenten. Een deel van de projecten heeft betrekking op 
het gehele gebied Salland. 
 
 
Noot voor de redactie / niet voor publicatie 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Hannie de Jonge-van der 
Woude, telefoon 0570 – 693373, e-mail: h.de.jonge@deventer.nl 
In de bijlage vindt u een uitgebreider overzicht van voorbeelden van projecten binnen de gemeente 
Deventer.  







Bijlage  
 
Voor Deventer gaat het in totaal om 23 projecten. Enkele voorbeelden zijn: 
 
“Groene diensten”: aanleg, herstel en beheer van landschapselementen. 
Samen met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte en de Stichting IJssellandschap wordt een 
landschapsfonds gecreëerd dat de basis is voor aanleg, herstel en beheer van particuliere 
landschapselementen. De gemeente Deventer heeft hiervoor € 150.000 per jaar gereserveerd. De 
provincie verdubbelt de door de partners ingelegde bedragen. Het landschapsbeheer (de groene 
diensten) wordt uitgevoerd door o.a. agrarische natuurvereniging en agrarische ondernemers.  
 
 Wandelroutenetwerk Salland: 
Er wordt een plan opgesteld en uitgevoerd voor het verknopen en versterken van het 
wandelroutenetwerk in Salland. Op deze manier kunnen betere routes gelopen worden en wordt de 
regio voor de wandeltoerist aantrekkelijker. 
Recreatiegemeenschap Salland zal voor de uitvoering zorgen. 
 
Dorpenprogramma’s wijkaanpak: 
In Deventer wordt via de wijkaanpak elke twee jaar een nieuw dorpenprogramma opgesteld. Deze 
programma’s worden samen met de bewoners opgesteld. Door de bijdrage van de provincie die in het 
Bestuursconvenant is afgesproken is voor de uitvoering daarvan nu meer geld beschikbaar.  
 
Versterking groenstructuren aan de rand van Deventer: 
Dit betreft de aanleg en het herstel van recreatief groen en groene elementen in de randen van het 
stedelijke gebied van Deventer. Het gaat om recreatieve uitloopgebieden, waaronder het 
Zandweteringgebied (met name de deelgebieden Keizerslanden/Steenbrugge en Rande-Diepenveen), 
Keizers- en Stbbewaarden (als onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier) en Rielerenk-
Douwelerkolk. In totaal zullen op ca. 100 hectare groene elementen worden aangelegd. 
 
Aanleg recreatieve fietspaden: 
In het Raamplan fietspaden van de provincie Overijssel is voor het buitengebied van de gemeente 
Deventer voor ruim 20 kilometer opgenomen aan recreatieve fietspaden, o.a. langs Zandwetering, 
Gorsselseweg en Schipbeekkade (beiden Bathmen), Bouwhuisweg en Schapenzandweg 
(Diepenveen) . Een nader te bepalen deel daarvan zal in de periode van het convenant gerealiseerd 
worden. 
 
Versterking dorpsranden: 
Investeringen in aanleg en herstel van groene landschapselementen ten behoeve van de 
landschappelijke inpassing van rommelige randen van de kernen Bathmen, Diepenveen, Schalkhaar, 
Lettele en Okkenbroek.  
 
Economische netwerkbijeenkomsten: 
Met de bijdrage van de provincie zullen netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd, met name 
gericht op versterking van het recreatief-toeristische ondernemerschap  
 
Plattelandswerkplaats Salland van Hogeschool Saxion. 
De plattelandswerkplaats Salland, gevormd door docenten en studenten van Hogeschool Saxion in 
Deventer, geeft adviezen aan bewoners, organisaties en ondernemers in Salland over initiatieven die 
bijdragen aan de plattelandsvernieuwing.  Saxion wordt daarmee ook steeds meer een kennisinstituut 
voor plattelandsvernieuwing. Door de bijdragen die in het Bestuursconvenant zijn vastgelegd is de 
financiering van de Plattelandswerkplaats tot 2013 gegarandeerd. 
 
Ondernemersregelingen:  
Zelfstandige ondernemers, kunnen via het gebiedsprogramma Salland 2009-2013 een beroep doen 
op subsidie voor o.a. het hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen of voor het 
opstellen van een bedrijfsnatuurplan. 
  
Streekeigen huis, erf en erfgoed Salland. 
Hierbij gaat het onder meer om herstel van cultuurhistorische elementen op het erf en in het 
landschap, integrale ervenprojecten, boerderijen, beplanting en om de uitvoering van 







landgoedversterkingsplannen. Allemaal gericht op behoud van het “rode” erfgoed (bebouwing) en het  
“groene” erfgoed (erven, landschap) van het buitengebied van Deventer. Voor dit project zijn 
gemeentelijke en provinciale middelen vrijgemaakt en zal vermoedelijk dit voorjaar ook Europees geld 
beschikbaar komen. 
 
Op de website van de gemeente is een overzicht van alle projecten te vinden. 
 
 








Volmachtverlening  
 
 
De burgemeester van Deventer; 
 
Gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Deventer d.d. 13 januari 2009 tot het 
aangaan van een convenant tussen de gemeente Deventer en Provincie Overijssel ten behoeve van 
het Gebiedsprogramma Salland 2009-2013; 
 
Gelet op artikel 171 lid 2 Gemeentewet; 
 
 
B E S L U I T: 
 
 
Volmacht te verlenen aan G. Hiemstra, wethouder plattelandsontwikkeling ten behoeve van het 
namens de gemeente Deventer ondertekenen van de in de aanhef genoemde overeenkomst. 
 
 
 
De burgemeester van Deventer, 
 
 
 
 
 
ir. A.P. Heidema 
 
 
 
Deventer,             
 
 
 





