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Integrale Gebiedsagenda Vechtdal
Begin 2016 is de Gebiedscoalitie Vechtdal gestart om
meer samenhang te brengen in het beheer van natuur,
water en landschap in het Overijsselse Vechtdal
(gemeente Dalfsen, Ommen en Hardenberg).
Hogeschool Van Hall Larenstein ondersteunt deze
coalitie bij het ontwikkelen van dit initiatief door
inhoudelijke en organisatorische adviezen te geven en
krijgt zo de kans de vorming van een regionaal platform
voor gebiedsontwikkeling te volgen.
Samenwerken aan de inrichting en het beheer van het buitengebied is iets waar we in Nederland al veel
ervaring mee hebben. Toch blijft het iedere keer weer een zoektocht om in een bepaalde context tot een
passende vorm en inhoudelijke focus te komen. Gemeente Hardenberg en Landschap Overijssel, twee van de
partijen die in de Gebiedscoalitie Vechtdal zitten, zijn daarom namens de Gebiedscoalitie een samenwerking
gestart met Hogeschool Van Hall Larenstein (lectoraat Sustainable Landscape Management) en MBO Groene
Welle. Dit project loopt van september 2016 tot maart 2017 en is een gewenste opstart naar langdurige
samenwerking.
• Van government naar governance
In Nederland vindt een verschuiving van verantwoordelijkheid plaats: waar voorheen de overheid bepaalde en
uitvoerde (government), zijn nu meerdere actoren en beleidslagen betrokken (governance). Gebiedsontwikkeling krijgt zo een breder draagvlak, maar is ook diffuser in aansturing. Voor veel partijen is het dan
ook zoeken naar hun nieuwe rol. De opstart van de gebiedscoalitie en het ontwikkelen van een gezamenlijke
gebiedsagenda past in deze zoektocht.
• Studenten en onderzoekers werken samen in het Vechtdal

Het project is een combinatie van praktisch studentenonderzoek dat naast concrete adviezen aan de regionale
partners ook landschappelijke en maatschappelijke informatie naar boven haalt over het Vechtdal. Dat vult het
lectoraat aan met eigen onderzoek naar het organiseren van gebiedsontwikkeling. De combinatie hiervan
geeft de Gebiedscoalitie Vechtdal de mogelijkheid eerste stappen te zetten in een proces naar een integrale
gebiedsagenda. Groene Welle onderzoekt in deze startfase daarnaast op welke manier zij met haar onderwijs
kan aansluiten op deze regionale behoefte.
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