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Algemeen
• Overijssel in Europese dynamiek
• Vertrouwen in economische groei en duurzaamheid.
• Meer mensen, vooral in Twente

Overheid
• Overheid stuurt op milieu, niet op ruimte

Economie
• Sterke economische groei, mondiale kringlopen
• Technologie! Personeelstekorten

Toerisme 
• Belevenislandschap, internationaal toerisme

Mobiliteit
• Schoon vervoer, over land en door lucht.    
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Landbouw
• Schone industriële landbouw, minder 

grondoppervlak

Wonen
• Verspreid wonen neemt toe

Natuur
• Nieuwe natuur in private handen
• Technische omgang met landschap

Energie
• Groot verbruik, energie weinig zichtbaar 
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Technologie en natuur?

Privatisering van het landschap? 
Meer groen? Natuur? 

Meer mensen naar Oost-Nederland? 
Stimuleren?





Algemeen
• Randstad breidt uit
• Lokale en regionale circulariteit

(Inter)nationale overheid
• Vergroening belastingstelsel
• Kleine rijksoverheid. Ruimtelijke ordening veel vrijer

Economie
• Hightech maakindustrie, veel vakmanschap 

Toerisme
• Betekenis-toerisme op kleine schaal

Mobiliteit
• Vliegen is nieuwe roken 
• Vooral deelsystemen en OV
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Natuur
• Natuur en cultuur verweven, kleinschalig landschap
• Landschap met minder dorst

Energie
• Energiebesparing maar meer mensen
• Veel verspreide opwekking

Landbouw
• Agro-ecologisch evenwicht
• Geen dierlijke consumptie 
• Regionaal voedsel- en grondstoffensysteem

Wonen
• Spreiding bevolking over heel Overijssel 
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Optimale agro-ecologie, hoe ziet 
dat er uit?

Houden van duurzame energie?

Bottom–up. Wat doet de 
overheid?





Algemeen
• Regionalisering
• Krimpende bevolking, breed bewustzijn

(Inter)nationale overheid 
• Lokale en regionale overheden burgerparticipatie
• Overheidssturing op milieu 

Economie
• Krimpende duurzame economie 
• Parallelle economie met vrijwilligers 

Toerisme
• Vooral binnenlands toerisme, o.a. voor zorg 

Mobiliteit
• Minder mensen, minder mobiliteit, vooral regionaal 
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Natuur en water
• Authentiek cultuurlandschap, met historische 

watersystemen
• Wilde natuur, deels door zorg en recreatie betaald 

Energie
• Besparing, Verdringing van energie 
• Relatief weinig zon- en windopstellingen

Landbouw
• Regionale grondgebonden landbouw

Wonen
• Krimp en leegstand, maar dynamiek 

in de dorpen 
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Helpt regionaal conservatisme?

Zorgen zorg en ondernemers 
voor natuur

Historisch watersysteem houvast 
voor de toekomst?





Algemeen
• Weinig groei, prioriteit op economie 
• Tekort aan arbeid, immigratie

(Inter)nationale overheid
• Economisch gestuurde RO

Economie
• veel ruimte voor landbouw, bouw, industrie
• Mondiale kringlopen

Recreatie en Toerisme
• Virtueel toerisme, toeristische hotspots (Giethoorn)

Mobiliteit
• Goederenvervoer   
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Landbouw
• Focus op export
• Schaalvergroting, automatisering, milieutechniek

Wonen
• Krimp

Natuur en water
• Functionele natuur, vervreemding natuur
• Technisch waterbeheer

Energie
• Energieopwekking voor Nederland
• Veel grootschalige zon, wind en biomassa
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Landbouw zonder (+/-) natuur?

Overijssel levert! Wat in return?

Lege boerderijen, kansen voor 
grootschalige schoonheid? 



Lees en bekijk het boek



Toets uw omgevingsvisie en maak 
deze robuuster

Voer een strategische gesprek 
over uw doelen

Verken kansen voor ruimtelijke 
kwaliteit

Omgevingsscenario’s, en dan..    ?



Welke toekomst
komt ons toe?

Wat doen we 
eraan?


