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Overijssel
1.140.00 inw.
25 gemeenten
2 waterschappen
5 grote steden



Bestuursfilosofie Overijssel

• Voorheen restrictief
• Sinds 2009 Omgevingsvisie Overijssel
• Kwaliteit als voorwaarde voor ontwikkeling 



Ontwikkelperspectieven (Waar)

• Agrarisch ondernemen in grootschalig landschap

• Wonen en werken in kleinschalig mixlandschap

• Zone ondernemen met natuur en water



Catalogus gebiedskenmerken (hoe) 



Bedrijven > € 5 mln

Ontwikkelingen in Landbouw

- schaalvergroting

- Vrijkomende agrarische bebouwing 
(tot 2030 heeft 3 mln m2 geen functie)



Ambitie Agro en Food: innovatieve en 
concurrerende landbouwsector 

1. Regels: geen nieuwvestiging tenzij; uitbreiding 
met kwaliteitsimpuls: ruimtelijk, duurzaam en 
sociaal;

2. Groen blauwe diensten: landschapsbeheer

3. Kavelruil / landinrichting

4. Innovatielabs en kennisvouchers 

5. Handreiking en Kwaliteitsteam Agro en food

Afbeeldingen: Oosterwaarde; weidevol; stichting 
de wroetstal; stichting natuurboeren; de Zwolse 
stadslanderijen. 





Hoe zou de provincie invloed kunnen uitoefenen

-Omgevingsvisie: 
kaders voor 
ontwikkelmogelijk-
heden

-Combinatie met 
provinciale 
opgaven

-Integrale visie

- PvA asbest

-Lobby op 
thema’s (fiscaal)

-Inzicht in 
mogelijkheden

- Inspiratie

-Pilots

- Kennisnetwerk

- Bijeenkomsten

-Bewustwording 
en communicatie

-Vouchers voor 
advies

-Inzicht in 
mogelijkheden

-Digitaal platform 
vraag en aanbod

-Praktische 
uitvoering 
vergemakkelijken

Vrijkomende agrarische bebouwing



Kwaliteitsimpuls groene omgeving 
Wanneer van toepassing ? 



Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) 
Ontwikkeling en kwaliteitsprestaties in balans



KGO voorbeeld: sanering stortplaats in ruil voor woonkavel



Rood voor rood:    sloop 850m2 stallen met woning als beloning

Effectmeting
- Kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek



Bevindingen onderzoek:   positief overall beeld

Leegstand buitengebied Sloop door RvR



Aanbevelingen

Proces
Efficiënter proces: eenvoudig, beter en 
goedkoper. 
Aansluiten bij de belevingswereld van 
de initiatiefnemer.

Ruimte voor kwaliteit
Kwaliteit als leidend principe.
Nieuwe functiecombinaties.

Opschalen
Rood voor Rood als kwaliteitsimpuls voor een 
gebied.
Gebiedsgericht kijken en handelen.



WERKEN AAN DE OPEN 
RUIMTE IN DE PRAKTIJK



ROOD VOOR ROOD 



EIGEN ERVARING ROOD VOOR 
ROOD

-‘de ziel van het erf’ gaat verloren 
(reuring, dagritme, relatie open 
ruimte), op zoek naar ‘werkende 
erven’, verschillende doelgroepen

- Transformatie erf in relatie met de 
open ruimte, ‘gras tot aan de gevel’, 
verankering in het landschap



vier typen erven



Meerwaarde open ruimte: 
structuur landgoed en routing



Schuurwoning los van het erf



Versnippering open ruimte





2 kleine erven



Een clustererf in kleinschalig landschap





Een clustererf in grootschalig landschap



ERVEN DELEN, 
‘WERKENDE’ ERVEN



Knooperf principe Langeveen
oude plan 



Knooperf Langeveen nieuwe plan



ERFDELEN



ERF EN OPEN RUIMTE BELEVEN, 
KAMPERZEEDIJK



VRIJKOMENDE
AGRARISCHE BEBOUWING

VAB



OPGAVEN BIJ LEEGSTAND: 
ATELIERS
Markt voor vraag en aanbod in beeld brengen, generator

Communicatie over ontwikkelruimte en regelgeving naar 
initiatiefnemers

Regels van hergebruik onder de loep (bestemmingplanmatig):

 Sloop-nieuwbouw verhouding

 Sloop-nieuwbouwlocatie loskoppelen

 Eisen niet agrarisch versoepelen

 Wonen als vervolgfunctie verruimen (bv in zones landschap, niet 
alleen RvR en Kpand)

 RvR verruimen (bv bouwen op gemeentegrond)

 Kwaliteit ipv m2ers



VAB PILOT, RAALTE





AGRARISCH 
KWALITEITSPRODUCT



ARCHITECTONISCHE KWALITEIT, 
OMMEN





WEIDEVOL NATUUR, ZWARTSLUIS





STADSLANDBOUW-KRINGLOOP, 
ZWOLLE



SAMENWERKING GAAT
VERSNIPPERING TEGEN



SAMEN STERK, OOSTERWAERDE, 
DEVENTER



Discussie: hoe maakbaar is het landelijk gebied

1. De markt bepaalt; beweeg als overheid mee met 
ontwikkelingen en stuur op doelen (met wortel 
en stok).

2. Behoud van landbouwfunctie (grond en 
gebouwen) kan alleen door nieuwe concepten te 
omarmen.

3. Nieuwe functies in het landelijk gebied zijn van 
grote waarde voor de economische en sociale 
dynamiek en leiden tot grotere biodiversiteit.

4. Juridisering: draagvlak voor ontwikkelingen 
vraagt om een andere werkwijze: vroegtijdige 
dialoog en ontwerpende benadering.
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