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Stand van zaken. Waar staat de gebiedsaanpak 
Broekheurne?
Gebiedsproces
Gebiedsregisseur Erik Back is met zijn team vanaf april 2022 de Broekheurne ingegaan. Met
gesprekken aan keukentafels, in zaaltjes, en ook buiten is veel informatie opgehaald. Met die
informatie en wensen wordt de Gebiedsagenda opgebouwd. Waar wil het gebied naar toe, welke
maatregelen zijn daarvoor nodig, wat is haalbaar?
In december 2022 waren belangrijke bijeenkomsten: een Gebiedsbijeenkomst (15 december), de
Gebiedstafel (19 december) en als laatste de BAC (22 december). In de Gebiedsbijeenkomst is een
eerste versie van een ‘kaart’ van de Broekheurne besproken. De kaart leverde veel reacties op bij
alle inwoners. Veel zaken staan niet goed op hun plek, zijn onduidelijk of roepen discussie op. Het
commentaar wordt gebruikt om kaart flink te verbeteren. Landschapsarchitect Nico Wissing is
daarmee aan het werk. Later in deze nieuwsbrief wordt hij nog eens geïntroduceerd. Erik heeft aan
de leden van de Gebiedstafel en de BAC per thema voorstellen gedaan voor de Gebiedsagenda.
Wie in de Gebiedstafel en de BAC zitten, staat aan het einde van deze nieuwsbrief.

Vastgestelde punten tijdens de gebiedstafel en BAC
Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de maatregelen die mogelijk genomen moeten
worden rond de Bruninksbeek. Op dit moment is onduidelijk wat de impact van een waardevolle
kleine waterloop (WKW) op de omgeving is. Als de impact gelijk is aan een KWR-waterloop, geldt
dat er nutriënten- en gewasbeschermingsvrije zones moeten komen tussen de 50 en 125 meter.
Wat betekent dat voor het toekomstige gebruik van deze gronden? Er moet duidelijkheid komen
over wat er nog wel geteeld kan worden en wat niet. 
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koptitel

Thema opwek duurzame energie: zon en
wind 
De reacties op het ontwerp voor het
zonneveld zijn positief. Het ontwerp wordt als
uitgangspunt genomen voor het uitwerken
van het plan het ontwerp verder invullen, de
businesscase uitwerken (wat levert het
zonneveld op in energie en geld,; bepalen hoe
de opbrengsten worden verdeeld tussen
directe omwonenden en de Broekheurne als
geheel(financiële participatie). 
Over windturbines in de Broekheurne lopen
de meningen flink uiteen. Bewoners brengen
naar voren dat zij grote nadelen zien en
tegenstander zijn, anderen zien ook kansen.
Daarom wordt besloten om neutraal (zonder
standpunt voor of tegen) in beeld te brengen
wat windturbines kunnen betekenen. Zie
daarvoor de uitnodiging voor de
inloopbijeenkomst op 23 februari.

Ontwikkelingen rondom de drie vastgestelde thema’s

Thema Leefbaarheid en recreatie
Het gaat bij dit thema om leefbaarheid voor
de bewoners in de Broekheurne én om de
recreatiemogelijkheden voor mensen van
buiten het gebied. Vastgesteld wordt dat de
bewoners niet veel zien in een Kultuurhus dat
draait op vrijwilligers. 

Wel moet worden onderzocht of een
ondernemer met binding met het gebied
een multifunctioneel centrum kan
opzetten met onder meer horeca,
educatie, onderwijs. Ook is behoefte aan
verbetering van het netwerk voor
wandelen, fietsen en mountainbiken en
mogelijk ook ruiterpaden. Verder wordt
gekeken of de landgoederen meer kunnen
betekenen voor leefbaarheid en recreatie.
Vanuit het gebied zijn wensen om wegen
te verbeteren en met toezicht en
handhaving grip te krijgen op
afvaldumpen en drugshandel. 

Thema Toekomst landbouw en beleving
natuur en landschap
De provincie Overijssel rondt op 1 juli
2023 het Provinciaal Programma Landelijk
Gebied (PPLG) af met nieuw beleid voor
landbouw en natuur. (Verderop in de
nieuwbrief leest u meer over het PPLG).
De Broekheurne loopt dus voorop. We
stemmen met de provincie af hoe we dat
‘verschil in snelheid’ moeten oplossen.
Daarom bezoekt o.a. provincie Overijsel
op 7 februari de Broekheurne. 



Belangrijk is dat zowel de boeren door kunnen
met hun bedrijf en natuur en landschap
worden versterkt. De kwaliteit van bodem en
water zijn belangrijk voor de mogelijke
ontwikkelingen. Waar kan het water omhoog
om de verdroging van  landbouw en natuur
tegen te gaan? Welke eisen gelden voor het
grondgebruik rond de Bruninksbeek? Wat
voor kansen ziet Landschap Overijssel om
landgoederen te versterken? Welke
maatregelen kunnen de boeren op hun bedrijf
nemen om de uitstoot van stikstof en
methaan te verminderen? Is vergisting van
mest haalbaar? Op al deze punten gaan wij
met de overheden aan de slag om
duidelijkheid te krijgen over de eisen die zij
stellen. Vervolgens gaan wij in gesprek met
boeren om te kijken hoe zij hun bedrijf vanuit
de gebiedsagenda toekomstbestendig aan
kunnen passen. Het team van Erik brengt de
kaders zo helder mogelijk in beeld, zodat
grondeigenaren en inwoners, zo goed
mogelijk weten waar zij aan toe zijn.

TIP: maak kennis met het onderwerp
voedselbossen
Op vrijdag 10 februari organiseert
Ondernemershuis Vechtdal een
bijeenkomst over Agroforestry
(voedselbossen) en regeneratieve
landbouw. De bijeenkomst vindt plaats bij
Melkveebedrijf Koonstra in Vinkenbuurt
(gemeente Ommen). Je maakt op
laagdrempelige manier kennis met het
thema. Iedereen mag komen. Kijk voor
meer informatie op
https://www.facebook.com/StichtingOnder
nemershuis/ , 

Vergeet je niet aan te melden. Vragen over
de bijeenkomst kun je stellen aan Anne
Dannenberg.

https://www.facebook.com/StichtingOndernemershuis/


Uitnodiging: inloop 
voor windenergie

In het gebiedsproces is het onderwerp
windenergie naar voren gekomen. Een aantal
mensen is zeer bezorgd over windturbines,
anderen zien kansen. De Bestuurlijke
Adviescommissie (BAC) heeft aan Erik Back
gevraagd om neutraal in beeld te brengen
hoe windenergie in de Broekheurne eruit kan
zien, wat dat betekent voor het landschap,
voor de woonkwaliteit, maar ook wat de
financiële opbrengsten voor het gebied
kunnen zijn als een windmolen geheel lokaal
wordt ontwikkeld. 
 
Om meer inzicht te krijgen wordt op 23
februari een inloopbijeenkomst gehouden. U
kunt tussen 16.00 en 21.00 uur binnenlopen
bij Captain Jack (Broekheurnerweg 27) om uw
vragen te stellen en meer te weten te komen
over de zoekgebieden, de vormgeving en
inrichting, de mogelijke businesscases en
participatie. Windunie verzorgt met Enschede
Energie de inhoud.
 
Erik organiseert deze bijeenkomst – zonder
mening of standpunt over die inhoud. In
opdracht van de BAC helpt hij daarmee om
objectief de voor- en nadelen van
windenergie samen met de mensen uit het
gebied op een rij te krijgen. Inwoners kunnen
zich een beeld vormen van windenergie en dit
terugkoppelen aan hun vertegenwoordigers
in het gebiedsproces. Dan kan op basis van
feiten als onderdeel van het gebiedsproces
aan een conclusie worden gewerkt. 
 
U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan
te melden. We raden u aan om wel even
binnen te lopen.

Provinciaal 
Programma Landelijk 
gebied (PPLG) 
Er is veel aan de hand in het landelijk gebied.
Dat kan iedereen in de krant en vakbladen
lezen, dat horen wij op de radio en zien we op
de tv. En dat bespreken we aan de
keukentafels. Het gaat over stikstof, de Kader
Richtlijn Water, wonen in het landelijk gebied,
de kwaliteit van natuur en landschap en
natuurlijk over de toekomst van de landbouw. 

Wat betekenen al die discussies voor de
Broekheurne? Dat weten wij niet precies,
want veel van het beleid en de regels die gaan
gelden staan nog niet vast. Provincie
Overijssel is gestart met het opstellen van het
Provinciaal Programma Landelijk Gebied
(PPLG), zij ‘wacht’ daarvoor nog op het beleid
van de rijksoverheid. 

 De timing en onduidelijkheid is best lastig
voor de ontwikkling van de Gebiedsagenda
Broekheurne. We weten dat er nieuw beleid
komt en we hebben een idee van de richting
van dat beleid. Maar niet alles is duidelijk. We
weten op dit moment niet wat precies de
eisen worden voor bijvoorbeeld
stikstofreductie of welke instrumenten en
vergoedingen beschikbaar komen voor de
aanpassingen in de landbouw. 

Vanuit de Broekheurne hebben we contact
met de provincie en stemmen we zo goed
mogelijk af. Dat doen we om een
Gebiedsagenda op te stellen met draagvlak in
het gebied én met maatregelen die passen
binnen het beleid van de verschillende
overheden. We houden u op de hoogte van
de voortgang en zullen ook de hobbels die
hieruit voortkomen benoemen en bespreken.



Deadlines en producten
7 februari bezoek gedeputeerde status
23 februari – inloop windenergie 
week van 13 maart – Gebiedstafel ronde 2 
week van 20 maart – BAC ronde 2 

Eind maart: oplevering eerste gebiedsagenda 

Vooruitblik 
Vervolgstappen

De volgende stap is het opstellen van de
Gebiedsagenda, die invulling geeft aan de
keuzes die de BAC heeft gemaakt op advies
van de Gebiedstafel. We willen op al deze
onderwerpen in februari een flinke stap
zetten. Het resultaat komt dan terug in de
Gebiedsagenda die we in maart in concept
met de Gebiedstafel en de BAC bespreken.
Daaraan vooraf gaan gesprekken met de
direct betrokken mensen, zoals de
inloopavond over wind, overleg met
betrokken boeren over mestvergisting, met
recreatiedeskundigen over het netwerk van
paden in het gebied etc. We organiseren op
later moment nog een inloop voor het
zonnepark in de Broekheurne. Omwonenden
binnen een straal van 500 M worden hierover
persoonlijk geïnformeerd. Houdt de website
van Stawel in de gaten voor de laatste
ontwikkelingen.

Gebiedstafel en BAC
 
In de week van 13 maart is de volgende
gebiedstafel. Eén week later de eerstvolgende
BAC. Tijdens deze bijeenkomsten worden veel
zaken definitief gemaakt, om eind maart tot
een eerste gebiedsagenda te komen. 
Mocht je je vertegenwoordiger nog iets willen
vragen of meegeven, weet hen te vinden. De
namen van de vertegenwoordigers vindt je
onderaan deze nieuwsbrief. 

Bezoek gedeputeerde staten aan de
Broekheurne 

Op 7 februari vindt een bijzondere
bijeenkomst plaats in de Broekheurne.

Landschapsarchitect 
Nico Wissing aan de 
slag
Aan het kernteam van de gebiedsregisseur is
landschapsarchitect Nico Wissing van Studio
Nico Wissing uit Megchelen (Gelderland)
toegevoegd. Hij helpt om nieuwe
ontwikkelingen in het landschap te plaatsen,
maakt een visueel ontwerp voor bijvoorbeeld
het zonneveld en houdt daarbij rekening met de
landbouw en de bewoning.

Nico is al meer dan 35 jaar landschapsarchitect,
werkt in binnen- en buitenland en staat met
beide voeten op de grond van het oostelijke
zandgebied. Nico heeft gewerkt aan het
zonneveld in Hengelo (Gelderland), waar
mensen graag doorheen wandelen. Ook is hij
mede oprichter van “NL Greenlabel”.

De leden van Gedeputeerde Staten van
Overijssel brengen dan een werkbezoek aan de
gemeente Enschede over de gebiedsgerichte
aanpak in het landelijk gebied. De Broekheurne
is het voorbeeld; het bezoek vindt ook plaats in
de Broekheurne. Als onderdeel van een
uitgebreider programma presenteert
gebiedsregisseur Erik Back samen met de leden
van de Bestuurlijke Adviescommissie de
werkwijze en vraagpunten in het gebiedsproces
Broekheurne.



Wie en wat in de gebiedsaanpak
Kernteam van gebiedsregisseur Erik Back 
Gebiedsregisseur Erik Back heeft een kernteam samengesteld, waarmee hij de Gebiedsagenda voorbereid.
Het kernteam werkt onafhankelijk en zet het gebied Broekheurne voorop. Erik bouwt de Gebiedsagenda
op basis van de inbreng vanuit de mensen in en rond de Broekheurne. 

Keukentafelgesprekken 
De gesprekken met de bewoners, bedrijven en andere betrokkenen in de Broekheurne vormen de basis
voor de Gebiedsagenda. Veel wensen en de belangen worden op de keukentafel gelegd. Daar komen
ideeën naar voren en worden mogelijkheden afgetast.

Gebiedsbijeenkomsten en inloopmogelijkheden
Bij de Gebiedsbijeenkomsten is iedereen welkom. We praten daar met elkaar over de voortgang, halen
ideeën op, wisselen informatie uit, luisteren naar elkaar en komen tot suggesties. Op 15 december
organiseerden we plenaire gebiedsbijeenkomst. Ook vindt af en toe een bijeenkomst plaats over een
bijzonder onderwerp. Op 23 februari organiseren we een eerste inloopmogelijkheid. Ditmaal over het
onderwerp windenergie (zie uitnodiging in de nieuwsbrief).

Gebiedstafel 
Aan de Gebiedstafel zitten de vertegenwoordigers uit het gebied. Zij komen uit het gebied, kennen
mensen, de gebruiken en de omgeving. Op 19 december vond de eerste gebiedstafel plaats. Half maart is
de tweede gebiedstafel. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een update van het gebiedsproces gegeven en
werden de vertegenwoordigers en voorstellen voor de Gebiedsagenda besproken. Deelnemers (de
vertegenwoordigers) dragen suggesties voor aan de gebiedstafel.

Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) 
In de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) zitten bestuurders voor de verschillende belangen. Ze staan op
enige afstand van het gebied Broekheurne, maar kunnen wel vanuit hun vakgebied of belang verstandige
dingen zeggen over de Gebiedsagenda. De BAC kijkt of de plannen die voorgedragen worden vanuit het
Kernteam en de Gebiedstafel passen binnen de kaders en regelgeving en of belangen voldoende in beeld
komen en gediend worden. Het is uiteindelijk ook aan de BAC om een besluit te nemen of knopen door te
hakken bij eventuele knelpunten. Op 21 december was de eerste BAC, in maart vindt de tweede BAC
plaats.

Een overzicht van de leden van de gebiedstafel en BAC is in aan het eind van deze nieuwsbrief opgenomen. 

drie opdrachtgevers: Buurtkring, Stawel en gemeente Enschede 
De buurtkring Broekheurne, Stawel en de gemeente Enschede zijn samen opdrachtgevers voor de
gebiedsaanpak. Zij zullen de Gebiedsagenda met daarbij het advies van de BAC in ontvangst nemen. Elk
van de drie opdrachtgevers zal in hun eigen bestuur de Gebiedsagenda beoordelen. De gemeenteraad van
Enschede heeft daarbij een bijzondere rol. De raad geeft immers toestemming voor de uitvoering van
maatregelen, inclusief beschikbaar budget. Na akkoord kan de Gebiedsagenda worden uitgevoerd. Dan
worden de beschreven initiatieven uitgewerkt en uitgevoerd. Dat is de volgende fase: de uitvoeringsfase. 



Nieuwsbrief digitaal 
ontvangen
Als u de nieuwsbrief Gebiedsagenda
Broekheurne nog niet digitaal ontvangt. Wilt
u dan uw voornaam, achternaam en
mailadres mailen naar
anne@kr8consultancy.nl. Dan ontvangt u
voortaan e nieuwsbrief via e-mail. Uiteraard
gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om.

Januari 2023

Robbert Blijleven

provincie provincie

Op de website van Stawel is ook een
projectpagina ingericht voor het
gebiedsproces Broekheurne. Hier vindt u
onder meer terugkoppelingen van
gebiedsbijeenkomsten, uitnodigingen en
aanmeldformulieren voor
bijeenkomsten en excursies.
https://stawel.nl/projecten/gebiedsagen
da-broekheurne/

Projectpagina op 
website Stawel


