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Samen de schouders onder
een gezonde agrisector in
Steenwijkerland
In de vorige nieuwsbrief hadden we gezegd
dat er in november (dag van de agrariër)
en december (vervolg op presentatie Gert
Jan van den Born) bijeenkomsten plaats
zouden vinden. Helaas konden die door de
coronamaatregelen niet doorgaan. En omdat we het toch erg belangrijk vinden om
elkaar live te zien, hebben we besloten dat
we begin volgend jaar (als de maatregelen
het toelaten) een aantal nieuwe bijeenkomsten organiseren. Lukt dat niet, dan gaan we
uiteraard kijken naar een digitaal alternatief. Maar we staan zeker niet stil.

Stil staan kan ook niet, want landelijk is er
veel in beweging. Zo speelt de stikstofdiscussie een belangrijke rol bij het coalitieakkoord.
En de berichten daarover zorgen voor onrust.
Ik beluister dat bij onze ondernemers, en ik
heb er zelf ook vragen over. We bespreken
dit met elkaar in de Gebiedsgerichte Aanpak
Noordwest Overijssel. In deze nieuwsbrief
leest u meer over deze aanpak.
Vorige keer gaf ik al aan dat ik het belangrijk
vind om jonge ondernemers te horen. Jonge
boeren zijn de toekomst van de agrarische
sector. En juist zij staan op dit moment voor
belangrijke keuzes en hebben een stip op de
horizon nodig. In de keukentafelgesprekken
met Stimuland ging het vaak over deze ‘stip

op de horizon’. Door alle onzekerheden is
het moeilijk die toekomst de zien. Ik heb een
bedrijf bezocht van een jonge ondernemer.
Een mooi melkveebedrijf waar met passie
wordt gewerkt. Het was goed om te horen
dat er ondanks alle onzekerheden ook vertrouwen is. Belangrijk voor dat vertrouwen
is een solide basis onder het bedrijf. Maar
ook belangrijk is om oog en oor te hebben
voor wat er in de toekomst op het bedrijf
af komt. Bij dat laatste wil ik ondernemers
ondersteunen.
Een kleine windmolen op uw terrein om energie op te wekken? Dat is binnenkort mogelijk.
En tot slot, de erfcoach blijft beschikbaar om
samen met u kansen en mogelijkheden te
bekijken of om gewoon mee te klankborden.
U leest er meer over in deze nieuwsbrief.
Voor nu wens ik u fijne feestdagen en een
optimistisch en productief 2022.
Hartelijke groet,
Tiny Bijl – wethouder
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Erfcoach om te
klankborden

Bent u geïnteresseerd in
kleine windmolens?

Gebiedsgerichte Aanpak
Noordwest Overijssel

Uit het onderzoek van Stimuland
blijkt dat boeren soms behoefte
hebben aan een klankbord, of aan
goede informatie over regelingen
of plannen.

Rond de zomervakantie lag het
beleidskader kleine windmolens ter
inzage.

In de Kop van Overijssel willen we
met alle partijen samen werken
aan een stip op de horizon.

Hierop zijn vijf zienswijzen binnengekomen. Deze zijn verwerkt in het beleidskader. Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft ingestemd met het
aangepaste beleidskader. Het wordt
nu aan de gemeenteraad voorgelegd
op 21 december. Wanneer de raad ook
instemt, kunnen na 21 december kleine
windmolens in Steenwijkerland worden
geplaatst volgens de beschreven voorwaarden. Een belangrijke wijziging is dat
we de aanvraag via een verkorte vergunningprocedure mogelijk willen maken.
Dat scheelt initiatiefnemers veel tijd.
De molen is dan voor een periode van
tien jaar vergund en in de tussentijd
nemen we de molens op in het nog op te
stellen omgevingsplan (opvolger van het
bestemmingsplan). Als er na de bespreking in de gemeenteraad nog wijzigingen
komen, dan informeren wij u hierover.

Dit noemen we de Gebiedsgerichte
Aanpak Noordwest Overijssel. Hoe zorgen
we er hier voor dat er toekomstperspectief is voor de agrarische sector en dat
we ook het stikstofprobleem oplossen en
duurzaam omgaan met onze veenweiden. Die grote uitdagingen vragen om
een gezamenlijke visie. In het afgelopen
jaar hebben we met elkaar de opgaven
verkend. Want er speelt méér op het
platteland. Ook energie, water, toerisme
en leefbaarheid zijn belangrijke onderwerpen. En we hebben het met elkaar
gehad over hoe we tot een visie kunnen
komen. In de Gebiedsgerichte Aanpak
willen we werken met een regionale tafel
en een ‘eigen’ gebiedstafel. Van deze
gebiedstafel is Tiny Bijl de voorzitter. En
aan deze gebiedstafel zitten bijvoorbeeld
de vertegenwoordigers van LTO en NMV,
van de rietsector, van het Agrarisch Natuurcollectief, van de terreinbeheerders,
enzovoort. We zijn als gebiedstafel nu vier
keer bij elkaar geweest. De neuzen staan
dezelfde kant op, maar we staan nog aan
het begin. Begin volgend jaar hakken we
de knoop door hoe we echt aan de slag
kunnen gaan. Als alle partijen groen licht
hebben gegeven gaan we ons gebied in
en gaan we veel meer partijen en ondernemers betrekken. U hoort er méér van in
de volgende nieuwsbrief.

Vaak is de accountant hiervoor het aanspreekpunt. Het is goed te weten dat hiervoor in Steenwijkerland ook een erfcoach
beschikbaar is. De erfcoach is onafhankelijk en denkt graag mee. Hij helpt u om
kansen en mogelijkheden op een rijtje te
zetten en te kijken welke stappen u kunt
zetten. Hij is ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kan u verwijzen
naar het juiste loket. De gesprekken met
de erfcoach zijn gratis. De provincie
Overijssel financiert deze erfcoaches.
Jan-Olaf Tjabringa is de erfcoach voor
Steenwijkerland. Hij is te bereiken op
info@gcijsseldelta.nl en 06-27095640.

Hebt u vragen over de kleine windmolens? Dan kunt u contact opnemen
met Ype van Woersem, beleidsmedewerker energietransitie.
Ype.van.Woersem@steenwijkerland.nl
of 06-57759854.

Colofon
Dit is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Steenwijkerland
en de Stichting Weerribben-Wieden
info@steenwijkerland.nl
www.steenwijkerland.nl
www.visitweerribbenwieden.com
Ontwerp Jonkmanvorm.nl (BNO)
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