
Bijlage 1 – Uitvoeringsprogramma Deel A 

project / programma 
lopend - 

nieuw 

status bij 

vaststelling 

SV 

kern gemeentelijke rol rol derden (en wie) sectoraal beleid uitvoeringsperiode afdeling/sector 
financieringsbron 

cq verhaalbaar 

financiering 

geregeld  

                        

Deel A                       

                      

Sterke kernen                        

woningbouwlocaties uitbreiding 

uitwerking in deel B 

nieuw-

lopend 

locaties 

vastgesteld  

alle  stimuleren en faciliteren, 

coördineren en investeren  

corporaties en 

ontwikkelaars 

Woonvisie 2012-2022 ROV/ OW       

woningbouwlocaties inbreiding/ 

herstructurering                    

uitwerking in deel B 

nieuw-

lopend 

planvorming alle stimuleren en faciliteren, 

coördineren en investeren  

corporaties en 

ontwikkelaars 

Woonvisie 2012-2022 ROV/ OW       

opplussen nieuw in uitvoering alle stimuleren en faciliteren, 

coördineren en investeren  

SOL, corporaties, 

welzijnsorganisaties 

Woonvisie 2012-2016 ROV Reserve Wonen, 

Provincie 

ja    

starterslening lopend in uitvoering alle coördineren en investeren nvt Woonvisie 2012-2016 ROV / FIN Startersfonds ja    

lef in wonen nieuw voorgenomen alle initiëren en agenderen 

stimuleren en faciliteren 

projectontwikkelaars, 

investeerders, 

zorgaanbieders 

Woonvisie 2013-2014 ROV       

flexible bestemmingsplannen nieuw voorgenomen alle + 

buitengebied 

stimuleren en faciliteren bedrijven, provincie   2013-2016 ROV       

particulier opdrachtgeverschap nieuw voorgenomen alle stimuleren en faciliteren  

coördineren en investeren 

nog niet bekend Woonvisie 2012-2016 ROV Reserve Wonen nee   

clustering en dubbel gebruik 

voorzieningen                                      

uitwerking in deel B 

nieuw voorgenomen alle Accommodatiebeleid (1e 

kw 2013) 

2013 e.v. RO/MO/Vastgoed-

Fin 

Gemeente/ derden nee       

Etalage naar de Toekomst lopend locaties 

vastgesteld  

Lochem                 

werkateliers kernen                             

uitwerking in deel B 

nieuw voorgenomen alle                 

                        

Werkgemeente                       

uitbreiding bedrijventerreinen             

uitwerking in deel B 

lopend planvorming Lochem coördineren en investeren bedrijven EZ 2012-2020 ROV exploitatie ja   

verruiming kadeplaatsen 

Twentekanaal 

nieuw   Lochem stimuleren en faciliteren RWS, provincie EZ 2013-2015 ROV nvt nvt   

woon- en werklocaties                        

uitwerking in deel B 

lopend   Lochem coördineren en investeren bedrijven, 

particulieren 

EZ 2012 en verder ROV exploitatie ja   

revitalisering/ herstructurering            

uitwerking in deel B 

nieuw   Lochem coördineren en investeren provincie, bedrijven EZ 2014-2015 ROV begroting nee   

                        

Agribusiness/ toonaangevende 

agrarische sector 

                      

kennisnetwerk                       

                        

Landschap en natuur                       

herijking/ realisatie EHS nieuw planvorming   stimuleren en faciliteren provinicie 

Gelderland 

  2013-2018 ROV Rijk, provincie, 

WRIJ 

deels   

gebiedsprocessen                                

uitwerking in deel B 

lopend uitvoering   stimuleren en faciliteren WRIJ (uitvoering) LOP 2013 ROV provincie, WRIJ ja   

herstel Landschapselementen               lopend uitvoering buitengebied stimuleren en faciliteren t Onderholt, VNC LOP 2012-2013 ROV Provincie, 

Gemeente, 

Particuliere 

investeerder (via 

VNC) 

ja   

clustering FAB                                       lopend planvorming Exel stimuleren en faciliteren               
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uitwerking in deel B 

sloopfonds                       

bomen buitengebied nieuw planvorming Laren coördineren en investeren Delta, 't Onderholt, 

Landgoed Verwolde? 

  2013-2015 OW regiocontract     

                        

Recreatiegemeente                       

all season recreatievoorziening           

uitwerking in deel B 

nieuw voorgenomen Lochem                  

extensieve recreatie langs de IJssel     

uitwerking in deel B 

nieuw voorgenomen Gorssel, 

Epse, Eefde 

                

waterrecreatie                                      

uitwerking in deel B 

nieuw voorgenomen Almen, 

Lochem, 

Gorssel, 

Eefde 

                

                        

Zelfvoorzienend in energie                       

energielandschappen                            

uitwerking in deel B 

lopend 

(uitbreiding 

naar andere 

gebieden 

voorgenomen buitengebied stimuleren en faciliteren bewoners/gebruikers programma 

Duurzame 

Energielandschappen 

2012-2016 ROV afhankelijk van het 

gebied 

nee   

energie- en klimaatplan nieuw-

lopend 

beleid in 

voorbereiding 

alle kernen 

en 

buitengebied 

initiatief     2012-2030 ROV   nee   

pilot wijkniveau water en energie lopend Adel 

(mogelijke 

uitbreiding 

naar andere 

gebieden) 

voorgenomen alle kernen 

en 

buitengebied 

faciliterend vwb 

kennisoverdracht 

bewoners/eigenaren Verbreed 

Rioleringsplan 

Energie- en 

Klimaatplan 

2012-2030 ROV   nee   

windenergie lopend voorgenomen buitengebied stimuleren en faciliteren bewoners/eigenaren programma 

Duurzame 

Energielandschappen 

2012-2030 ROV   nee   

duurzaam renoveren lopend voorgenomen alle kernen 

en 

buitengebied 

stimuleren en faciliteren bewoners/eigenaren   2012-2030 ROV   particuliere 

financiering 

  

  nieuw  uitvoering alle stimuleren en faciliteren               

Mobiliteit en Infrastructuur                       

functioneel wegbeheer                       

stimuleren fietsgebruik                         

uitwerking in deel B 

lopend planvorming alle coördineren en investeren divers ivm 

innovatieve insteek: 

bedrijfsleven, GLTO, 

dorpsraden, 

bewoners etc. 

    OW bestaande 

wegenbudget en 

nieuwe 

investeringen (nog 

niet beschikbaar) 

tbv vermindering 

exploitatielasten op 

langere termijn 

    

aanleg noordelijke rondweg               

uitwerking in deel B 

Planvorming participeren Lochem Nota Mobiliteit 2013-2020 ROV Provincie 

Gelderland 

ja/ nee     provincie 

Gelderland 

(initiatiefnemer 

Fietsverbinding Zutphen- Deventer Planvorming Participeren Eefde, 

Gorssel, 

Epse 

Nota mobiliteit/ Fietsvisie 

regio Stedendriehoek 

2013 ROV (verkeer) regio S3H   regiocontract   Initiatiefnemer 

(Regio 

Stedendriehoek) 

verhogen verkeersveiligheid                  

uitwerking in deel B 

Lopend initieren, 

financieren 

en 

alle                 
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participeren 

verbeteren leefbaarheid kernen                

uitwerking in deel B 

Lopend initieren, 

financieren 

en 

participeren 

alle                 

beleidsplan Openbare Verlichting nieuw planvorming Eefde, 

Gorssel, 

Epse 

stimuleren en faciliteren regio werkt uit Nota Mobiliteit   ROV regio  nee   

                       

 


