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Agendavoorstel Rond de Tafel 16 juni 2022
Beeldvormende sessie Ontwikkelingen Buitengebied
Raalte/Salland

Aanleiding
Op 16 juni 2022 is er een Rond de Tafel gepland. We willen een beeldvormende sessie organiseren over
ontwikkelingen in het landelijk gebied. Met specifiek aandacht voor de ontwikkelingen van de Gebiedsgerichte
Aanpak Stikstof (GGA) en stand van zaken van het gebiedsbod van Salland ook i.r.t. ontwikkelingen van het Rijk en
provincie om te komen tot een Programma Landelijk Gebied. Daarnaast informatie over de ontwikkeling van een
nieuw Leaderprogramma voor Salland voor de periode 2023-2027.
Voorstel voor informatie in 2 stappen
De verschillende thema’s en onderwerpen in het landelijke gebied zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De
ontwikkelingen gaan snel. Er is veel informatie te delen. We stellen voor de informatievoorziening in twee stappen
te realiseren. Voorafgaand aan de rond de tafel wordt eerst een informatienotitie verstrekt waarin in grote lijnen
aangegeven wordt wat de ontwikkelingen zijn:
➢ Ontwikkelingen GGA en Programma Landelijk Gebied
Ontwikkelingen van een integrale aanpak voor Salland als gebiedsbod voor de ontwikkelingen van het landelijk
gebied inspelend op de te behalen doelen voor stikstof (ook in het kader van de Gebied Gericht Aanpak stikstof),
klimaat, water en CO2 opgaven. Dit samenhangend met de ontwikkeling van een Programma Landelijk Gebied
door Rijk en Provincie
Ten aanzien van dit onderwerp wijzen wij ook op de informatiesessies die online door de provincie op 24 mei en 2
juni worden gegeven.
➢ Update Ontwikkeling Leader De Kracht van Salland 2023-2027
Presentatie concept Visie De Kracht van Salland 2023-2027 dat gebruikt zal worden als basis voor de ontwikkeling
van een nieuw Leaderprogramma 2023-2027 en planning om te komen tot een nieuw Leaderprogramma De
Kracht van Salland 2023-2027.
Voorstel Agenda Rond de tafel met de Raad op 16 juni 2022
1. Korte introductie door de wethouder (5 minuten)
2. Presentatie over de actuele stand van zaken van de Gebied Gerichte Aanpak stikstof Salland en de
ontwikkeling van een integraal gebiedsbod in Salland. (20 minuten Birgitte Keijzer)
3. Presentatie ontwikkelingen Leader en wat er van gemeenten gevraagd wordt door Mireille Groot Koerkamp en
Birgitte Keijzer (15 minuten)
Na de presentaties is er ruimte voor het stellen van vragen.

