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Bestuurssamenvatting
Op 3 maart 2021 heeft de fractie van GemeenteBelangen aan het college vragen gesteld over de kansen voor het
ontwikkelen van de recreatieve en toeristische functie van het Overijssels Kanaal.
Daarnaast is bij de raadsbehandeling van de begroting 2021 in november 2020 toegezegd dat er een verkenning op
hoofdlijnen voor de recreatieve kansen voor het kanaal zal worden aangeboden.
Deze verkenning en de beantwoordingsbrief aan GemeenteBelangen, waarin ook verwezen wordt naar de verkenning,
worden hierbij ter vaststelling aangeboden.

Beslispunten
1. De memo ‘Overijssels Kanaal - verkenning op hoofdlijnen’ vast te stellen en ter informatie aan de raad aanbieden.
2. De antwoordbrief aan GemeenteBelangen vast te stellen.

Besluit

Inleiding
De fractie van GemeenteBelangen heeft schriftelijke vragen gesteld over de kansen voor het ontwikkelen van de
recreatieve en toeristische functie van het kanaal. Dit mede door de integrale verkenning die het waterschap Drents
Overijsselse Delta gaat uitvoeren vanuit de Kaderrichtlijn water voor het Overijssels Kanaal Raalte-Deventer.
De vragen van GemeenteBelangen worden deels beantwoord in de memo ‘Overijssels Kanaal - verkenning op
hoofdlijnen’. In de antwoordbrief wordt daarnaar verwezen en daarom worden beide documenten gezamenlijk
aangeboden.
Daarnaast is tijdens de behandeling van begroting 2021 aan de gemeenteraad toegezegd dat een verkenning op
hoofdlijnen zal worden uitgevoerd naar de recreatieve en toeristische kansen van het Overijssels Kanaal. Bijgaande memo
‘Overijssels Kanaal - verkenning op hoofdlijnen’ laat zien wat er de afgelopen jaren aan kansen is benoemd in
(beleids)plannen, welke concrete plannen er zijn gemaakt en wat daarvan is gerealiseerd.
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Beoogd effect
De gemeenteraad en in het bijzonder de fractie van GemeenteBelangen is op de hoogte van de verkenning van de
recreatieve kansen voor het Overijssels Kanaal. Ook zijn zij geïnformeerd over de verkenning vanuit de Kaderrichtlijn
Water voor het Overijssels Kanaal Raalte-Deventer door het waterschap en dat de gemeente zal aandringen om kansen
voor recreatie en toerisme mee te nemen in deze verkenning. Dit in aansluiting op de eerdere bestuursgesprekken
tussen gemeente en waterschap waar over de recreatieve kansen m.b.t. het Overijssels Kanaal is gesproken

Argumenten
De gemeenteraad en de fractie van GemeenteBelangen voorzien van de gevraagde informatie.

Duurzaamheid
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Vervolg
We gaan vanuit de gemeente (recreatie en toerisme) in contact met het waterschap om de kansen voor recreatie en
toerisme mee te nemen in de verkenning van het waterschap vanuit de Kaderrichtlijn Water.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen
Bijlage
Bijlage

Antwoordbrief aan GemeenteBelangen - vragen over Overijssels Kanaal
Memo Overijssels Kanaal - verkenning op hoofdlijnen
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