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Samenvatting 

Si Inleiding: Milieurapport/Structuunisie 

Hel m i l i«u rapport 

He! Miliei[rapj.Tiirl is het resultaat vaneen strategische mil ieub«Kirdel ing{SMB), d i ed« 

besluitvormin^f in het kader van hel Voorontwerp van de Regionale Structuurvisie 

Sledendrieh<)ek truïet ondersteunen. Deze strategische mil ieubeixirdeling komt voort uit de 

EU-richtli jn (2001742/EG) betreffende de beimrdelinj; van de gevolgen voor het mil ieu van 

bepaalde plannen en programma's. Conform deze richtl i jn richt deze SMB zich op m.e.r-

(t)eoordelings-)plichtige activiteiten en activiteiten waarvoor in het kader van de Vogel- en 

Habitatrichll i jn een pa.ssende beoordeling nodig is. Hel gaat hierbij om de IJsselsprongen bi) 

Deventer en Zulphen (elk 3000 woningen), het regionaal bedrijventerrein Beekbergen (circa 

150 ha) en de uitbreiding van Bussk«) (ten minste 50 ha). 

De bedoeling van SMB is om het mi l ieu een volwaardige plaats Ie geven in de 

besluitvorming. I \ ' SMB -procedure is gestart met een kennisgeving in de locale bladen en 

het vaststellen van de notitie reikwijdte en detailniveau door de gemeenteraden 

(oktober/november 2004). Deze notitie is voorgelegd aan de beide provincies, de 

waterschappen, de inspecties van VROM en LNV en ROB. Ook isdeCommissie voor de 

milieueffect rapportage (Commissie m.e.r.), vanuit het belang van onafhankelijke 

kwaliteitsborging, gevraagd een advies uit te brt^ngen over de notitie reikwijdte en 

detailniveau. 

Met de zienswijzen van de hiervoor genoemde instanties is bij het opstellen van het 

Mil ieurapport rekening gehouden. Hel Mil ieurapport wordt te/amen met het ViKirontwerp 

van de Regionale Structuurvisie ter inzage gelegd. De SMB-priKedure eindigt met het 

besluit van de gemeenteraden over de structuunisie, waarbij de inspraakreacties en 

adviezen en het Mil ieurapport worden meegewogen. 

Voorontwerp Rettionüle Struct uu rvisie Stedendriehoek 

Het VtHirontwerp van de Regionale Structuurvisie Stedendriehi>ek is tot stand gekomen 

door een intensieve samenwerking tussen de netwerkgemeenten Apeldoorn, Brummen, 

Deventer, &irs.se|i. Voorst en Zutphen (hierna te noemen de regio Stedendriehoek). C>>k de 

provincies Gelderland en Overijssel en belanghebbenden binnen de regio zijn bij deze 

samenwerking actief betrokken. De samenwerking heeft geleid lot een ruimteli jke 

structuurbeeld voor de Stedendriehoek {/ie afbeelding S.1). I3it beeld is het vertrekpunt 

geweest voor het Vmironlwerp van de Regionale Structuur visie en de Strategische 

Milieube(K)rdeling(SMB). 

' Dtxir gemft'nli'lijko hi'rindoüng Ls o.a. de gcmtvnte Gtirssel samengegaan met de gemeente Lochetn. In 

de/e Stralt'gisiht' Milieubeoordeling wordt ivhIer nog gesproken i.indi'gemivnteGoissel. 
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De gemaakle ruimiel i jke keuzes in het Structuurbeeld en het Voorontwerp van de 

Regionale Structuurvisie zijn gelijk. Voor een beperkt aantal onderdelen heeft in de 

regkmale Structuurvisie een nadere uitwerkinf; plaats gevonden. De Regionale 

Slrucluurvisie zal door de gemeenteraden worden vastgesteld als intergemeentelijk 

structuurplan en de basis vormen voor nadere bestemmingsplannen. Ook zal de Regionale 

Structuurvisie uitgangspunt zijn voor het nieuwe Streekplan voor Gelderland (en op 

termijn) het Streekplan Oveiijssel. 

Bij hel opstellen van de Regionale Structuurvisie is rekening gehouden met andere plannen 

zoals de PKB Ruimte voor de Rivier, het onderzoek naar de benutting en verbreding van de 

A l en de reconstructieplannen voor het landelijk gebied. 

Inspriuik 

Geli jkti jdig met het Voorontwerp van de Regionale Structuurvisie wordt dit Mi l ieurappor l 

ter inzage gelegd op de gemeentehuizen en provinciehuizen van de betrokken gemeenten 

en provincies en op internet gezet (www.netwerk-sledendriehiK'k.nl). Hier is ook nadere 

informatie te vinden over de inspraakprocedure en de wi jze waarop schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden ingediend. 

http://www.netwerk-sledendriehiK'k.nl


De ter visielegging za! te zijner tijd op de gebruikelijke wijze Iwkend worden gemaakt. 

Leeswijzer samenvalllng 

Na deze inleiding komen in S 2 de doelstelling en het programma van hel V<Kironlwerp van 

de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek aan bt)d. S 3 beschrijft het Ruimtelijk 

SiructuurLieeld 2030, dat de gwndslag vormt van de Regionale Slructuurvisie. Daarbij wordt 

ingegaan op de visie vix)r het centrale gebied van de Stedendriehoek {het zogenaamde 

bundelingsgebied) en het gekozen ruimtelijke ontwikkelingsmodel. In S 4 wordt de aanpak 

van de milieubeoordeling uit de doeken gedaan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar 

drie niveaus: het bundelingsgebied, het ruimtelijke ontwikkelingsmodel en de locaties voor 

verstedelijking. S 5 bevat de daadwerkelijke milieiibeiKirdeling op deze drie niveaus. l nS6 

is het vervolg op hel ViH)rontwerp van de Regionale Slructuurvisie Sledendriehi>ek 

beschreven. Hierbij wordl ingegaan op de besluitvorming en doorwerking naar 

bestemmingsplannen. Ook kennisleemten en mcmitoring k()men hier aan de orde. Tenslotte 

is in S 7 het relevante beleid opgenomen, dal het kader heeft gevormd voor de 

m III e u betio rde 1 i ng. 

S'2 Doelstellingen programma 

Ruimlelijk« analyse Stedendriehoek 

De Stedendriehoek is een belangrijke schakel in een reeks van hoge stuwwallen en 

dekzanden doorsneden door lager gelegen (rivier)valleifn. Hoge, droge en gesl()lfn 

land.schappen worden afgewisseld dixir vochtige (half)open landschappen. l\* Veluwe is 

een Nationaal Landschap. De grotere natuurgebieden en de IJs.sel maken deel uil van de 

ecologisch hoofdstructuur. Andere kenmerkende groene kwaliteiten zijn de beken en 

sprengen, afwisseling tuvsen dekzand. komgronden en oeverwallen, landgoederen en het 

recreatiepark Busskni. Bij Deventer en Zutphen bestaat het risico op overstroming bij 

h(H>gwaler. De reconstructie van het landelijk gebied begeleidt de herstructurering van de 

landbouwsector, waarbij ruimte ontstaat voor verbreding van de agrarisch bedrijfsvoering, 

natuur- en landschapsonlwikkeling en stedelijke functies in hel landelijk gebitsd. Er bestaan 

initiatieven voor walerretentie en L>erging gekoppeld aan natuur- en 

la ndschapsont wikkeling. 

De spoorlijn en Al tussen Apeldoorn en Deventer maken deel uil van de hoofd transportas 

lussen Amsterdam en Berlijn-Warschauw. De bereikbaarheid van de StedendriehiH'k staal 

onder druk als gevolg van filevorming op de Al en A.SO. Hierdoor maakt hel regionale 

verkeer intensiever gebruik op het onderliggende weggennel, waardoor op de N348, N345 

en N344 problemen ontslaan met de t>ereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het aandeel van 

de verplaatsingen in de drie steden ligt met name in de sleden, waar de wegcapaciteit 

geoptimaliseerd en openbaar vervoer gestimuleerd moeien worden. 

Het beeld van drie steden mei een eigen achterland is sterk aan het veranderen. De 

stedelijke invloeds.sferen gaan elkaar overlappen en de onderlinge verbanden nemen toe. De 

Stedendriehoek ontwikkelt zich steeds meer als stedelijk netwerk. De Stedendriehoek is 

gebaal bij het faciliteren van de ontwikkeling van onderlinge samenhang, bijvoorbeeld door 



versterking v,in het regionale openbaar vervoer en de inleme bereikbaarheid over de weg. 

De meeste bedrijven opereren op regionaal niveau, maar er is een trend naar landsdelig en 

internationaal niveau. Verbetering van de doorstroming van de A l is daarmee van nationaal 

als regionaal belang. 

De grote variatie aan bijzondere centrumstedelijke en cultuurhistorische kenmerken is een 

belangrijke factor in de kwaliteit van de steden in de Stedendriehoek. Via stedelijke 

herstructurering is hel ontwikkelen van aantrekkelijke centrumstedelijke wixmmil ieus een 

belangrijke opgave. Ook moet het aanbod aan dorpse woonmil ieus en voorzieningen en 

groene wiKinmilieus worden verri jkt. 

Er is behoefte aan kantoren en bedrljfslerreinen. Bij Apeldoorn biedl verknoping tussen de 

A l en de A30 potenties voor nationale op de weg aangewezen functies. In Deventer levert 

verknoping tussen (inter)nationale treinverbindingen potenties vtHir nationale 

dienstverlening. Bij Zutphen biedt verknoping tussen de IJssel en het Twentekanaal 

potenties voor nationale watergebonden economische functies. 

Doelstellitiji Reffio !iledendriehoek 

De regio Stedendriehoek w i l de bestaande ruimteli jke verschillen in de regio behouden en 

nieuwe variatie aanbrengen. Niet alleen meer variatie in het aanLxid van w(Hin- en 

werkmil ieus, maar juist tnik in natuur, landschap, recreatie en bereikbaarheid en in de 

onderlinge samenhang hiertussen. Daarnaast w i l de regio nieuwe kwaliteiten ontwikkelen 

op het gebied van water, natuur, landschap en landbouw. De regio w i l daarmee een 

optimale keuzevrijheid aanbieden voor de wensen en behoeflen van bewoners, 

ondernemers en gebruikers van de regio en meenl dat hiermee een duurzaam perspectief op 

de toekom.siige ontwikkel ing van de Stedendriehoek als geheel wordt geluiden, In het kader 

van de SMB is bovengenoemde diH;lstelling uitgewerkt. Het resultaat daarvan is in tabel SI 

weergegeven. 

Reiflonaiil pro|{ratnnia 

Als grondslag voor hel regionale programma voor wonen en werken op do lange termijn is 

gekozen viMir hel scenario European Coordination (EC) van het Centraal 1'lanliureau dat 

beleidsmatig aaasluil bij de vigerende streekplannen. De periode tot 2030 omvat een lange 

tijd en prognoses voor deze periode zijn met grote onzekerheden omgeven. Vallen de 

werkelijke behoeften lager uit. dan kan het plan langer mee dan 20.10; vallen zv hoger uit, 

dan staat de regio Stedendriehoek eerder dan gedacht votir een nieuwe ronde van 

strategische beslissingen. 

De bevolkingsgroei en gezinsverdunning leiden ertoe dat in de periode van 2001 tot 2030 

ongeveer 38.000 zvoiiiiigen aan de woningvoorraad van de gemeenten van de regio 

Stedendriehoek moeten worden toegevoegd. Deels is dit reeds vastgelegd in bestaande 

plannen tot 2015 (in totaal betreft hel 23.000 woningen, voor een belangrijk deel in bestaand 

stedelijk gebied). Tot 2030 dient binnen de Stedendriehoek ruimte gevonden te worden voor 

circa 15.000 woningen. Het accent ligt daarbij op intensieve stedelijke en dorpse milieus. 

Hel aantal arbeidsplaatsen zal in de periode lot 2030 met ongeveer 46.000 stijgen. Geraamd 

is dal in totaal 750.000 m^ bruto vloeroppervlak aan kantoreiwoliimf moet worden 

gerealiseerd. Daarvan is al ongeveer 460.000 m^ opgenomen in lopende plannen tot 2010, 



waardoor een behoefte resteert van 290.000 m^. Naar schatting; k.in circa 60% hiervan 

j;emengd met wonen worden ondergebracht. De resterende 40% van de kantoorbehoefte 

word t gerealiseerd op specifieke kantorenl(x:aties. 

Er Ls een uitbreidingsbehoefte aan 475 ha bedrijvenierrem lot 2030. Hierbij dient een extr.i 

behoefte van circa 100 ha worden opgeteld die ontstaat door uitplaatsing van bedrijvigheid 

als gevolg van stedelijke herstructurering. In totaal is de ruimtebehoefte aan 

bedrijventerreinen daarom geraamd op575 ha netto bedrijventerrein voorde periode 2001-

2030. In totaal viHir/ien bestaande plannen in circa 365 ha verspreid dix i r het gebied. Het 

Voorontwerp v.in de Regionale Structuurvisie dient dan iHik te voorzien in circa 210 ha 

nieuw te ontwikkelen terrein. Van deze 210 ha is 175 ha regionaal bedrijventerrein. 

Landelijke ervaringscijfers leren echter dan voor circa 50% van zachte plannen realisatie niet 

(tijdig) plaatsvindt. Daarmee wordt in de planningsopgave van de Stedendriehoek rekening 

gehouden; uitgegaan wordt van circa 270 ha nieuw bedrijventerrein in de periode tol 2030. 
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Strategische keuzen 

Duurzaam waterbeheer als basis voor 

ruimtelljlie ontwikkeling 

Nabur, landscfiap en landbouw 

ontunkkeien n tunctiecombinabes 

Regionale tKrelktaartieid verbeteren 

door hoogwaardig openbaar vervoer 

Achterliggende doelen 

Herstel en ontwikkeling uan een duurzame waterliuistwjding 

Meer njimte voor water als grondslag voor njimtelijke ontwikkel!rtg. 

Vetsteifcing van sptengen, beken, welenngen en óe IJssel als dragers van de regionale 

IdenGteit. 

Respecteren van de beperkingen die voorlkorTien uit de voonang voor water in watenijke 

en landschappelijk kwetsbare gebieden 

Zoigviilüige inpassing van nieuwe verstedelijking in hoger gelegen en minder kwetsbare 

Stedeiyke herstmcturenng gaat boven 

itieuwe uitbreKjmgen 

Toevoegen van centnjmstedei|liB en 

landelijke woonmiiieus 

gebieden. 

Behoud en versterking van ecokigisch waardevolle natuurgebieden, cultuurhistorische 

landschappen en arlelacten 

Versterken van gebied specif eke kwaliteiten door duuiTame tunctiecombinaties met 

walertieheer, verbrede landbouw, extensieve recreatie en kleinschalige vonnen van 

lande lijk wonen. 

Versterking van de kemkwallteilen van de Stedendriehoek de bijzondere gn^ene 

kwaliteit van Vekiwe en IJsselvaDei m cumbmatie met de boogwaanjge kwalitei van de 

sleden en dorpen.  

Verbeteren van de exteme en interne bereikbaarheid van de Stedendriehoek. 

Benutting van hetbestaandespoorvooreen samenhangend systeem van regk)nale light 

trainverbmüingen 

Versterking van het bestaande (basis)netwerk van Iniercitytreinen. (snei)bussen en 

vraagafhankelijk collectief vervoer 

Stimulering van het fietsgebnjik 

Verbelerirg van de doorstroming op de A1 

Kwallleitsverbetehng door verdichting en venjunning aan de randen van centra en In 

verouderde woon- en werkgebieden van steden en dorpen. 

Behoud van de vitaMeit en dynamek van de sleden 

Voorkomen van onnodige aantasting vajî landschappelijk waardevolle gebieden 

Vergroten van de keuzevnjheiü in het netwerk door meer vanatie te bieden In woon- en 

werltmilieus. 

Versterlien van de (sublcenlra in steden door de toevoeging van (gemengde) 

cenirumstedelljke milieus 

Ontwikkelen van landelijke milieus mede als drager voor wateringrepen en vefsterking 

van groen. 

Versterking van het vestigingsklimaat voor bewoners en ondernemers van binnen en 

builen de regio, waanloor ook bijgedragen wordl aan de njimlelijk-economische 

onteikiiBlIng.  

10 



ViHir de agrarische st'cior Keldl d.it, in aansluiting bij Ae reconslrucliepl.innen, wordt 

Liitf^i'gnan van verbredirj; van de agrarische sector. Functiecombinaties met rt-creatie, 

natuurontwikkeling, zorg en educatie, stadslandbouw en woningbouw bieden hier nieuwe 

kansen. Een blijvend perspectief voor de landbouw, met name de melkveehouderij, bieden 

de open, grootschalige gebieden len noorden van Twetio en oostelijk van Gors.sel. 

De glastuinbouw neemt een bijzondere positie in als een vitale economische sector binnen de 

Stedendriehoek. De regio streeft naar nieuwe locaties vtwr de glastuinbouw, bedoeld voor 

hervestiging binnen de regio zelf (als gevolg van nieuwe stadsuitbreidingen), maar ook voor 

regionale uitbreidingen. De realiseringsstrategie hiervan wordt gekoppeld aan de 

besluitvorming over de IJsseIsprongen en mogelijke bypas,ses, Vix)rwaarde is een goed 

bereikbare plek. In totaal gaat hel om een oppervlak van ten hoogste 25 ha. 

Ten aanzien van recrmtii- gaat de Stedendriehoek uit van het versterken van hel centrale 

middengebied als recreatief uitliHtpgebied. Een bijzondere centrale positie heeft daarbij hel 

recreatiegebied Bussloo. In het kader van het Voorontwerp van de Regionale Striictuurvisie 

is de kansrijkheid van de verdere ontwikkeling van dit gebied lol een regionaal park van 

formaat onderzocht. In totaal gaat het om tenminste 50 hectare. 

Het programma voor wonen en werken zal primair moeten worden benul om 

kuvilileitsivrbeteringen tot stand te brengen: 

• De kwaliteit van ruimtelijke structuurdragers van de sleden Ie versterken (denk aan 

historische centra, waterfronten, kanaal). 

• Bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van dorps- en stadsranden en de reconstructie 

van het agrarisch grondgebruik in het licht van waterbeheer en natuurontwikkeling. 

• De uitvoering van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) te verbeteren en versnellen, dixtr 

het versterken van robuuste ecologische verbindingen en meer ruimte te geven aan 

water. 

• Koppelingen te maken lussen Integraal waterbeheer, natuurontwikkeling en nieuw« 

verstedelijking om de mogelijkheden voor walerberging/alVoer en nieuwe natuur ook 

financieel haalbaar Ie maken. 

S.'i De planvorming tot nu toe 
Bundellntfsgeblefl 

In li]n met de Nota Kuimle en de streekplannen voor Gelderland en Overijs.sel heeft de 

Regio Stedendriehoek het bundelingsprincipe gehanteerd. Dit heeft geleid tot de keuze van 

hol bundelingsgebied (zie afbeelding linkerzijde), waarbinnen nieuwe stedelijke 

(inlwikkelingen worden gelokaliseerd. Hier wordt op regionaii! niveau naar 

samenhangende oplo.ssingen gezocht voor problemen die steeds vaker de gemeentegrenzen 

overschrijden. De regio Stedendriehoek ziet zichzelf primair ais een stedelijk netwerk in 

ontwikkeling, gelegen In een aantrekkelijke en groene ontwikkeling. De regio ziet kansen 

(afstemming, ontwikkelen kwaliteit, versterking onderhandelingspositie) in het bundelen. 

Centraal staat de bestuurlijke schaalsprong om te zetten in een kwaliteitssprong van de 

Stedendriehoek als geheel, waarbij de groei in de verstedelijking en economische 

ontwikkeling worden benut om bestaande kwaliteiten verder te ontwikkelen en nieuwe 

kwaliteiten te realiseren. 
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De begrenzing van het bundelingsgebied is ingegeven door de kwetsbare milieuwaarden in 

de schil daarbuiten. Binnen het bundelingsgebied zijn karwen om de onderlinge relaties 

tussen steden en dorpen te versterken, zowel qua mobiliteitsgeleiding als 

viKirzieningenniveau. De regio wil vo<)rkonien dat ruimteclaims te zeer worden verspreid, 

wat een negatief effect heeft op de mobilileil en k.in leiden tol eenvormigheid en 

verrommeling van het landelijk gebied. Daarnaast mollen belangrijke natuurwaarden 

binnen het bundelingsgebied zoveel mogelijk gespaard blijven. 

Btaime StedendHehoeh versus Groene VallefsUd 

Voor de ontwikkeling van de Stedendriehoek zijn tivee ruimtelijke perspectieven 

ontwikkeld op b.isis van de lagenbenadering. De ordeningsprincipes per laag zijn in 

onderstaand kader opgenomen. 

Oföeningspnncipes laag 1: ondergrond 

• Inzel op duurzaam integraal waterbeheer: vasthouden en bergen van water voor 

afvoeren; 

• Waterafvoer bovenstrooms vertragen en meer ruimte voor berging oppervlaktewater en 

peilbeheer; 

• [io ven regio na Ie waterafvoer (IJssel) vergroten door rivierverruiming in stroomgebied en 

uiterwaarden; 

• Herstel van waardevolle landschappen en beschermen door herstructurering van de 

waterwinning; 

• Voorkomen van aantasting van bodemgesteldheid en geomorfologische 

bod ernst ructuren. 

Ordeningsprincipes laag 2: nehrerten 

• Intensiever en efficiënter benutten van de bestaande infrastructuur; 

• Complementeren van het infrastrtictuurnetwerk door aanleg van ontbrekende schakels; 

" Verbeteren van de verkeersdiK)rstroming op het hoofdwegennet; 

• Inzet op kw'aliteitsverbetering van hel regionaal openbaar vervoer en betere uitwisseling 

tus,sen modaliteiten; 

• llehoud van verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kleine kernen. 

OröBnmqspnncipes laag 3 patror}en 

• Beter benutten van de opnamecapaciteit van beslaand stedelijk gebied; 

• Bundeling stedelijk ruimtegebruik op gi>ed bereikbare knooppunten en (sub)centra; 

• Omvang en kw'aliteit woon- en werkmilieus afstemmen op bereikba arbeidspolen ties; 

• Ruimtelijke differentiatie in woon- en werkmilieus naar gn>enblauwe kwaliteiten; 

• Vixirkomen van ongewenste verstedelijking op kwetsbare en/of slecht bereikbare 

plekken. 

Voor laag 1 iseenzeefkaart ontwikkeld waarop aangegeven is waar verdere verstedelijking 

(onder randvoorwaarden) mogelijk of uitgesloten is (zie afbeelding linkerzijde'). Op basLs 

van de ordeningsprincipes en de zeefkaarl zijn twee ruimtelijke perspectieven ontwikkeld 

die in label S.2 zijn samengevat. 

' De zecFkaarl word! nog aangepast op basis van geactualiseerde informatie. 
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T I M S.2  

lli'hiriji^njksii:' t<'r>->h'll''n Blniiut' 

Sti-iUjKii-ii-li.>rk i-n t »nK'iir 

ViiK.-i-Uil (linirr Ki'imti-lijl«-

|K r-.|K-. li<-\rn SlixirndriclwH-lt 

Jil.fd, .iu«r( Jl*)ü) 

Blauw« Sled«ndriehoek Groene Valleistad 

Water Blauwrode bypass 

Uilbouw sprengen en beken 

Reteî be- en kwetoebieden 

Blauwgroene bypass 

Veigroenen bestaande wetenngen 

Nahjur Natie natuur |1(weigeb«d) 

E colog ische waanjen 

Droge natuur (oever/sluwwatlenl 

Landscfiappelijke waanjen 

•nfraslmctuur Vert)re(Jing Al 

NS-spoor benutten (lighttraln) 

Station Twelloen voorstadhalten 

Verbetering prouinciale wegen 

Ontwikkeling lighttraln 

6 nieuwe stations In landelijk gebied 

Wonlngbou* Verweving met *ater 

GencTit op de dne steden 

1 Twee nviereprongen 

Verweving met landschap 

Gencht op iighltrainstations 

Dne neuwe dorpen in middengebied 

Bedr^terretn Conpacte dusters langs A1 

Biainpartts op weqen gericht 

Verspreid rond Al en stations 

Brainparks ook op OV gencfit 

Voorzieningen Gelijkwaanlige verdeling 

Vooral in de diie steden 

Inpassing leisure In bestaande stad 

Specialisatie lussen steden 

Ook op alstand van de steden 

Ruimte voor grootschalige leisure In buitengebied 

LardlxKiw Noord Al traditionele landbouw 

ZuKlAI waier/ecotogisch boeren 

Verbrede landbouw middengebied 

Stadsland bouw 

RecfBatte Extensieve natuurrecreatie 

Bussloo schakei m eco-zone 

Eco-toerisrrte 

Intensieve gebniiiisnatuur 

Centrale liggmg Bussloo (regiooark) 

(BuitBn-)aaiïiteitentoensme 

Het RulmteDIk Slrurluurl»«ld Sledendriehoek 

Op Li.irtis v.in Ltn bostuurliike discussie uvcr de t w t t ru i in ld i jke perspectievtn Ls j^ekiizen 

vtmr de visie van de Blauwe Stedendriehoek met elementen uit de Groene Valleislad. 

Daarbij is nader ingeztxtmd op een aantal spannende kweslies (stadsuitbreiding 

Veliiwez(K)m. bl.iuwrt)de bypass Deventer, Regionaal bedrijventerrein, leefbaarheid kleine 

komen, landbouw in het middengebied, omvang programma Zutphen De Hoven) waarover 

meer inzicht nodig was om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. De volgende 

keuzen zijn in het Ruimtelijk Slructuurbeeld Stedendriehoek (zie afbeelding S.1) verwerkt: 

Keuzen laag 1 (water, natuur en landschap) 

' Ontwikkelen van blauwe bypasses in de IJssel als opiossingsrichting voor waterafvoer, 

overlast en berging (wanneer nut en noodzaak worden aangel<xind); 

• Nal le natuur in de vorm van een samenhangende ecologische zone ten zuiden van de A l ; 

" Een Groene Carré mei een landgoedachtige invul l ing ten noorden van de A l . 

Keuzen laag 2 (infrastructuur en bereikbaarheid) 

* Verbreden van de snelweg A l ten behoeve van een betere doorstroming en interne 

bereikbaarheid; 

• Ontwikkelen en uitvoeren van regiorail tussen de steden met enkele vtwrstadhalten; 

• Versterken ptwilie van het regionale (snel)busnetwerk en het lokale fietsvervoer. 
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Keuzen laag 3 (verstedBlijking) 

• Maxim.ile inzei op grondige herstruelurering van bestaande sleden en dorpen; 

• "Samen springen": de ruimtelijke mogelijkheden voor sprongen over fysieke barrières 

(IJsselsprongen en sprong over de A50) worden in regionaal verband bepaald; 

• Zoekgebieden voor nieuwe werk locaties bevinden zich in een brede zone langs de Al. 

Het vastgestelde Structuurbeeld vormt de basis voor het Voorontwerp van de Regionale 

Structuurvisie Stedendriehoek. 

S 1' Aanpak iiiilieuheoordeling 

Aan de Regionale Structuurvisie ligt een aantal keuzen ten grondslag die in het 

milieurapport zijn getoetst: 

• Niveau 1: bundelen of spreiden ? 

• Niveau 2: ruimtelijk perspectief Blauwe Stedendriehoek of Groene Valleistad? 

• Niveau 3: welke locaties worden gekozen voor verstedelijking en wal zijn de effecten van 

het recreatiepark Bussloo? 

Milieu beoorde ling op niveau 1 en niveau 2 

Op niveau 1 is getoetst op de mate waarin bundeling of spreiding zich verhoudt tot het 

Rijks- en provinciaal beleid ten aanzien van verstedelijking en omgevingskwaliteit. Op 

niveau 2 is getoetst of de keuze viitir het ontwikkelingsperspectief, dat ten grondslag ligt 

aan de slrucluurvisie, gemaakt is op basis van een integrale beschouwing van relevante 

aspecten waarbij de milieuaspecten volwaardig zijn meegenomen. 

Hiltrubrtmrdelinfi op ni\ei]u 3 

ü p niveau ?• /:ï\n de eftecten van een aantal liKMtiealternatïeven beoordeeld aan de hand van 

een grtxit aantal beoordelingscriteria (zie label S3), die zijn afgeleid uit het relevant beleid, 

de doelen van de structuur vis ie en het advies van de Commissie m.e.r, over de Notitie 

reikwijdte en detailniveau (augustus 2004}. 
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lullvJ S3 

I i l -t 14 n-i\A i n j;s ka<tt' r 

O'deningslaag Aspect Effect Beoordelingscriteria | 

laag1 ondergrond Bodemen Aantasting waardevolle boöem- en Ruimtebeslag watert«rgvtgsgebeden (u) 

watef watergetMeder Ruimtebeslag grondwater- en drinkwatert)eschenningsgebieden {v) 

Ruimtebeslag aanjknndig waardevolle gebieden (V) 

Natjur Aanlasling beleldsmallg beschermde Ruimtebesiag PEHS/NatuLrtieachermingswetgebieden (U) 

natuurgebieden en soorten Doorsnijding var ecologisciie vertmdingszones |U) 

Ruimtebeslag op robuuste ecologische verbindingen (U) 

Ruimtebeslag speciale beschermingszortes Europese Vogel- en Habiatnchdiin (U) 

Ruimtebeslag speciale beschermingszones Europese Vogel en Habitatnchdijn (externe 

werking) (U) 

Ruimtebeslag op ovenge beleidsmabg beschermde gebieden (V) 

Aantasting bescherming soorten i.k v de Flora- en fauriawet/HabitatrIchüijn (V/U) 

Landschap Aantasting waardevotie Ruimtebeslag lanaschappelijk waardevol gebied (V) 

landschapsgebieden Ruimtebeslag culluumistonsch waardevol gebied (V) 

Ruimtebeslag archeotogisch waardevol gebied liggen |V) 

Aantasting histonsche geografie (V) 

Laag? rwhwerken Veneer en Bereikbaarfieid auUverliee« Snelweg binnen 15 of 30 minuten bereikbaar (R) 

vervoer Ontsluiting door de regionale hoofdinfrastructuur (R) 

Bereikbaarheid steden (R) 

vervoer 

Bereikbaarheid OV Trein- of iighttrain halte binnen een afstand van 5 km (H) 

Mogelijkheden om locatie door trein- of lighttrain bereikbaar te maken (R) 

Ligging woonlocaiies ten opiichte van Afstand woningbouwkxabes tot werligelegenheidsconcentraties (R) 

werkgelegenheidsconcentraties 

Ligging werkgetiieden ten o(i7icnie van Bereikbaarheid per fiets (R) 

woongebieden 

Laag 3 Woon-en Nabijheid stedelijke voorzienngen {in Afstand «nnlt^bouwkKaiies lot stedeli|ke centra (ApeUoom. Demtter, Zutptwn) (R) 

occupaiiepaironeri leefmilieu geval van woningbouw) leefmilieu 

Omgeuingsliwaliteit (in geval van Nabijheid van hinderbmnnen (geluid, trillingen, lucht, veillghekl) voor woningbouwlocaties 

woningbouw) (Rl 
Versterking woonliwaliteit door Nabijheid maatregelen groen en blauw uit het Ruimtelijk Stnjctuurbeeld Stedendriehoek 

combinaties met blauw/gnsen 2030 (Rj 

Geschiktheid watersituatie voor Ligging tocabe n kwe^ebieden (R) 

woningbouw of badrijvenleneinen 

Mate van bundeling met htnberbronnen Bundeling met overige hindertionnen Imfraslructuur, bedrijventerreinen) (R) 

(ir gevai van bedn|venten«inen) 

Zk:htlocatieJhoogwaardige uitstraling Ligging nabij een snelweg (R) 

bedrijfstenein 

U ' uitsluitend critertun 1 V=rfln(Jïoorw aardenstellend oHehum R= rangschikke fld criterium 

15 



Het beoordelingskader en de wijze van effectbemirdeling is afgestemd op het 

abstr.ictienive.Tu van de structuurvit-ie dal zich met name richt op de UKattekeuze voor 

vtTstedelijkingslocaties. De grenzen van de locaties zijn globaal en over de inrichting 

worden in de structuurvisie geen uitspraken geda.in. Er zijn vanwege hun verschillende 

aard op enkele punten verschillen tussen hel beixirde lings ka der dat voor woningbouw- of 

bedrijfslocaties is gebruikt. 

De effecten van de verstedelijkingslocaties zijn bepaald ten opzichte van de huidige situatie 

en autonome ontwikkel ing. De wijze waarop de effecten zijn beoordeeld is gedetailleerd 

beschreven in het hoofdrapport (zie paragraaf 4.5). Aan de locaties is per 

beimrdelingscriterium een relatieve score (- -, -, O, +, ++) livegekend. Aan de hand hiervan 

ontstaat een overzicht van de vixir- en nadelen van de ItKaties ten opzichte van elkaar. Voor 

de afweging en keuze van de locaties mogen de minnen en plussen (in één kolom) niet bij 

elkaar worden opgeteld. Dit omdat dan appels en peren met elkaar worden vergeleken. Wel 

kan gekeken worden welke liKaties de minst negatieve of de meest positieve scores hebben 

op de verschillende beoordelingscriteria. 

Opgemerkt wordt dat de beoordelingscriteria beleid.smatig gezien van elkaar verschillen. Zo 

geldt er bijvoorbeeld voor de eailogische infrastructuur (EHS) en de Vogel- en 

Habitalrichtlijngebieden een strikte bescherming. lngre[.ien met effecten op deze gebieden 

mogen alleen worden gepleegd als er geen alternatieven beschikbaar zi jn. er sprake is van 

een groot of dwingend maatschappelijk belang en als er compensatie plaatsvindt. In de 

situatie van de Stedendriehoek komt deze besehermingsformule er op neer dat er in de EHS 

en Vogel-of Habitalrichtlijngebieden geen woningbouw- of bedrijvenl(Katies,iangelegd 

kunnen worden. Ruimtebe,'-lag op deze gebieden heeft dus een uitsluitende werking en 

worden daarom uitsluitendecriteTia genoemd. 

Daarnaast zi jn er beoordelingscriteria die betrekking hebben op een waardevol gebied, maar 

waar de beschermings,status niet zo stringent is als bij de EHS of de Vogel- en 

Habita triebtlijngebieden. Het gaat bijvoorbeeld om landschappelijk of cultuurhistorisch 

waardevolle gebieden. Beleidsmatig gezien is ruimtebeslag hier vaak mogelijk als er wordt 

voldaan aan randvoorwaarden len aanzien van de inpassing van een woningbouw- of 

bedrijvenlocalie. Dit worden ramivoonmardfuili-llfiidf ir i feria genoemd. 

Tenslotte zijn er beoordelingscriteria waar geen beschermingsstalus of eenduidige 

beleidsuitspraken aan gekoppeld zi jn. Deze criteria zijn het minst "ha rd " en geven alleen 

een inzicht in de voor- of nadelen van een t>epaalde locatie en worden raiigiihikki'iitii' criteria 

genoemd. 

In tabel S.3 is per cri terium aangegeven of het een uitsluitend, randvoorwaardenstellend of 

rangschikkend criterium betreft. Daaruit blijkt dat de uilsluitende en 

randvoorwaardenstellende criteria alleen in laag 1 aanwezig. De overige lagen zijn vooral 

rangschikkend van aard. 
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Sf) Milieubeoordeling 

UUEtBEOORDELING NIVEAU 1 EN 2: BUNDELING EN ONTWIKKWLINCKPERSPECTIEF 

Niveau 1; bundelen of spreiden? 

Mi l ieu heefi een duideli jke n>l gespeeld bii de keuze voor bundel ing binnen hel 

bundelingsgebied. De keuze vtxir bundeling is in li jn met het Rijks- en provinciaal 

verstedelijkingsbeleid (oplim.ile benutting van ruimte, infrastructuur, voorzieningen en 

maatschappelijke netwerken) en omgevingsbeleid (ontzien kwetsbare waarden). Binnen het 

bundelingsgebied bevinden zich voldoende mogelijkheden v(X)r verstedelijking terwij l 

bel.mgrijke omgevingswaarden kunnen worden ontzien. 

niveau 2: rulmlel i jh perspertleT Blauwe Steden driehoek o l Groene Vallelslad? 

De twee rutmtelljke ^xTspwtu'ven zijn onl iv ikki ' ld .i.ui de hand van de zt'üfk<iarl die is 

opgebouwd uit gebieden met beleidsstaliis en gebieden met een actuele milieuwa.irde. De 

belangrijkste omgevingsaspecten^ liggen daarmee aan de basis van de planvorming. De 

zeefkaart levert potenties en/of voorwaarden voor duurzame ontwikkel ing. Daarnaast is de 

planvorming ingegeven dixir overwegingen ten aanzien van infrastructuur en hel w ixm-

/werk - en leefmilieu. Genoemd worden de beperkingen van de tiH.'name van de 

automobiliteit, hoogwaardig openbaar vervoer, verruiming van het scala aan bijzondere 

woon- werkmil ieus, versterking van landschappelijke variatie en meervoudig 

grondgebruik. 

De ruimteli jke perspectieven zijn door de regio met elkaar vergeleken op basis van milieus-

en economische aspecten. Op basis van deze vergelijking is een bestuurlijke keuze gemaakt 

voor de ui twerking van het Ruimtelijk Slrucluurbeeld 2030 met een accent op het 

perspectief Blauwe Stedendriehoek met elementen uit hel perspectief Groene Valleislad. 

De conclusie is dal bij de bestuurlijke keuze de belangrijkste milieuaspecten (natuur, bodem 

en water, landschap, infrastructuur, woon- en leefomgeving) van de ruimteli jke 

perspectieven zijn meegewogen. De kansen en lieperkingen voor mens en mil ieu zijn 

daardiHir op een volwaardige wijze in de besluitvorming betrokken. 

Op slechts twee plaatsen is verstedelijking vcwrzien in gebied dat voor verstedelijking is 

uitgesloten onder randvixirwaarden van water. Dit hangt samen met de benodigde ruimte 

in het kader van Ruimte vtKir de Rivier die op de zeefkaart is aangegeven wanneer er sprake 

' WatiTlHTfjing, Ruimte voor di' rivier, te beschermen basissysteem, oppervlaktewater, kwel en 

infiltratie, wateroverlast, PEHS/Natuuibeschermingswelgebieden, Vogel- en Mab i la trie htlijngebi eden. 

Actuele natuur (nat en droog), cultuurhistorische landschappen en waarden, archeologische 

miimimi'nlcn en verwachtingswnardc. 

•< EcokigLsihi' potenties/kwaliti'il, samenhang/vorsnippering, nattu'/droge natuur, kwaliteit 

watersysteem, duurzaamheid waler/natuur, landgoed e renzone, dorpse identiteit, mobiliteitsgoledinft, 

bundeling milieulast, benutting l>eslaand infra, belasting regionale wegen, openbaar vervoer, 

ontsluiting kernen en linten, omleidingen, bij/ondere waterfronten/varia lie woonmUieus, 

gebruikswaarde omgeving, nvreatieve waarde. 
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zou zijn van mogelijk ruKtd zakelijke bypasses. De verstedelijk in f; si oca 11 es IJssel sprongen 

liggen echter .illen binnendijk-, en worden in nauwe samenhang mei mogelijke bypasses 

ontwikkeld. Indien de r ivierkundige maatregelen buitendijks genomen moeten is er geen 

sprake van "uitsluiten van verstedelijking onder randvoiinvaarden van water". 

TdMS.4 

t)nJïT7iH"hli:' llK'lltil'-l \(H*r 

iTi i rf(;ii>tiÄil liHlrijvi-nliTTviii 

MIUEIJBEOORDEUNG NIVEAU 3: LOCATIES 

Locatieallernalteven: welke lm aiies voor verstedelllkln^ i l | i i onderzocht? 

Tabel S.4 geeft een overzicht van de onderzochte UKaties voor woningb<ïuw en bedrijven. 

De woningbouwlocaties 1 tot en met 4 en de bed rij ven terrein locaties 1 en 2 passen in het 

Ruimtelijk Structuurbeeld Stedendriehoek 2030. De overige locaties passen hier niet binnen, 

maar zijn onderzinrht om de gemaakte keuzen in het strucluurbeeld nader te li>etsen. De 

locaties bieden voldoende ruimte vot>r 3000 woningen respectievelijk 150 ha 

bedrijventerrein en vallen deels binnen en deels buiten het bundelingsgebied. Hel vigerend 

streekplanbeleid biedt hier ruimte viwir verstedelijking of de locaties zijn in het gevoerde 

maatschapjielijk debat naar voren gebracht. Dixir het gekozen atwtractieniveau is niet 

uitgegaan van precieze locatiriwgrenzingen en liggen deze locaties op de kaart deels buiten 

gebieden waar verstedelijking in principe mogelijk is. 

Woningtwuwtocaties binnen hel gekozen 
Overige woningtMuwlocaties 

perspectief 

1 Usseisotonq Deventer (binnen) 5 Tweik) - Oost 

2 iJssetepnjnq Deventer (builen) 6 Twelto - Zuid 

3 IJsselsgronq Zutphen (zuifleliik) 7 Deuenter 1̂  O-plus 

Voorst 4 iJsselsprong Zutpher (westelijk) S 

Deuenter 1̂  O-plus 

Voorst 

9 Klarenbeek 

10 Eeerteek Noord 

11 Zutptwn-Oost 

M Tenuokle 

Bedriiventerreinlocaties binnen tiet gekoien 1 
Ovengebednjvenlocaties 

petspecllel 

1 Beekbergen 3 Gfole KAR 

2 VAR 4 ApektoomNOHJhis 
5 Posterenk 

6 Saitïmen 
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De verslfidelllhltiftslocalles en hun mllieui^rfeclen 

Effecten van de woningbotiwlocatiss 

Iafeel5.5 

Kllpiten tip Imdpiiien »aliT vim 

«imiiiKlHiiiwIiniHifü 

label S.e 

l tU-\ [<-n L»p iijiliiui' Mity 'iv 

Aantasting waardevolle bodem- en watergebieden 

WatertergingsgebiedlU) 

Grond/dnrk*aleftesöietiningsgebied 

Aardhjndg waardevol gebied (V) 

AnJwologisiJi waardevol gebied (V) 

en 
n f\ n ft 1 n n 
U 
0 0 

u ' - ' 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 - ^ 0 0 

0 0 

0 ^ H 0 

0 

0 

0 

0 • [ 7 1 0 l o l 0 
U = ultsiüiiena cnterum V = randïoorwaardenstellend cnlenum R - langschiliKend gitenmn 

Crilerla urt laag 1 (ondergiond) 

S 
c 

1 
at 

ë 

c 
01 

> 
b 8 

o o r̂  M , tx •E 1 
P P E" i* 1 t; s Ó S 
s £ e e 
o. o. & & 
£ £ ja M 
4J 4) OJ 41 
ifl tfl ifi in 
i/t m ia ifl 

=? r? ^ 2 

? Ä =• 
S V "ïl 

1 a i s 
1 B 

c 

f. 
01 

2 
s £ e e 
o. o. & & 
£ £ ja M 
4J 4) OJ 41 
ifl tfl ifi in 
i/t m ia ifl 

=? r? ^ 2 

t ï ï § 1 i 1 
-^ 1 - 1 - > s : Q lu 

Aantasting beleidsmatig beschennde naluurgatiMan en soorten 

Ruimtebeslag Provinciale Ecologiscne 

hoofdsimctuur/ 

Natujibesdtermingswetgebied (U) 

0 

• 

0 0 0 0 0 

• 1 Mate van dcxjisnijding van ecologisctie 

verbindingszonea (ü) 
0 0 0 0 0 0 0 ^ H D 

Ruimtebeslag op robuuste ecologische 
veitindingszones (U) 

0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruimtebeslag bescfiemiingszones Eunapese 
Vogel- en Habitalnct̂ tJijn (U) 

0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 

Besdiemiingszones Eutopese Vogel- en 

Habistnctitlijn externe werking 

Ruimtebeslag op ovenge beleidsmaVg 

beschermde gebieden (V) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 Besdiemiingszones Eutopese Vogel- en 

Habistnctitlijn externe werking 

Ruimtebeslag op ovenge beleidsmaVg 

beschermde gebieden (V) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beschemide soorten. Flora- en taunawel / 

Habitainchlliin (V/U) 
• • -

•> 

• 1 -- ^m ilft 
U = lüskiltend aitenum V - randvooiwaardenste lender [tenum R - rangschikii «ndcniem, m 1 

^ Bij E)evenler NO-plus ligt een waterwinningsgobied met een voorwaardolijki' vt'rgunning. In viTb.iiid 

hiermee is de scort' ~ toegekend. Wanneer de waterwinning wordt beëindigd, is woningtmuw nicl 

onmogelijk. Do si-urf wi>rdt dan O, 
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IalM-IS.7  

K H n - l t n up latHl.iohap \ a n de 

? 
C 
C 

ê e Ê 1 1 1 Criteria uH laig 1 (ondergrond] c 
> 
£ 
C 

s 
o. 
je 
V 
Ifl m 

1 • ' 
o i\ 
O) o 
c c 
Q Q 
a. c 
i f l Ji 
<o a 
UI IA 
W VI 

3 2 

r̂  " 1 Criteria uH laig 1 (ondergrond] c 
> 
£ 
C 

s 
o. 
je 
V 
Ifl m 

1 • ' 
o i\ 
O) o 
c c 
Q Q 
a. c 
i f l Ji 
<o a 
UI IA 
W VI 

3 2 

t 

'^ Ä 3 
JC 

•D 
O 
O 
C 

LU 

Criteria uH laig 1 (ondergrond] c 
> 
£ 
C 

s 
o. 
je 
V 
Ifl m 

1 • ' 
o i\ 
O) o 
c c 
Q Q 
a. c 
i f l Ji 
<o a 
UI IA 
W VI 

3 2 

t 

'^ Ä 3 £ \> 

•D 
O 
O 
C 

LU 

Criteria uH laig 1 (ondergrond] c 
> 
£ 
C 

s 
o. 
je 
V 
Ifl m 

1 • ' 
o i\ 
O) o 
c c 
Q Q 
a. c 
i f l Ji 
<o a 
UI IA 
W VI 

3 2 

O. 

01 
IA 
1^ 

3 

C O M 

S ó ó 

t ï ï 
M >- 1 -

2 \> 

•D 
O 
O 
C 

LU 

5 

Criteria uH laig 1 (ondergrond] c 
> 
£ 
C 

s 
o. 
je 
V 
Ifl m 

1 • ' 
o i\ 
O) o 
c c 
Q Q 
a. c 
i f l Ji 
<o a 
UI IA 
W VI 

3 2 

O. 

01 
IA 
1^ 

3 

C O M 

S ó ó 

t ï ï 
M >- 1 -

s lU 
I 
ir 
E 

3 

•D 
O 
O 
C 

LU f -

Aantasting waardevotie landsctiapsgebieden 

Landschappelijk waardevol gebied (V] 

Aantasting waardevotie landsctiapsgebieden 

Landschappelijk waardevol gebied (V] 0 0 L- .. 0 _ J . 0 . . 0 0 

CuHuurtiisionscn waardevol gebied |V) 0 0 - 0 ^ H 0 • 0 . 0 . 
Afäieologisc^ waardevol getiied (V) 0 - 0 0 • n " - 0 0 0 0 

Historisdie geografie (V) 0 . - . 0 ^ H 0 . 0 . 

- • U = uitsluitend critefium V - randvoorwaardensle eDdcr itenum R - rangschikkerd criterium 

/; Conclusies ten aanzien van de locatii's pns^'nd binnai Iwt Riiimlrlijk Slnictuurlwld 

De beide locaties voor de ijsselspronj; Deventer scoren gunstij;er voor bodem en water, 

landschap en cultuurhistorie dan de beide locaties voor de IJsselsprong Zutphen. Tussen de 

varianten van beide IJsselsprongen is ix)k een aantal verschillen. De locatie IJsselsprong 

Deventer (variant buiten) en de locatie IJsselsprong Zutphen (zuidelijke variant) ?i)n beter in 

te passen waar het gaat om natuur dan de overige twee k)caties. Voor alle alternatieven 

geldt dat aandacht moet zijn voor eventuele archeologische waarden. Onderstaand is een en 

ander toegelicht; 

• De woningbouwlocaties hebben nauwelijks invloed op binJem en water. Alleen l>eide 

varianten vinir de lJs.selsprong Zutphen leiden tot ruimtebeslag op aardkundig 

waardevol gebied. De westelijke variant beslaat een groter waardevol gebied. Hier is bij 

eventuele uitwerking van de plannen een extra ontwerpopgave aan de orde, met name 

daar waar vergravingen aar de orde zijn. 

• Alle woningbouwlocaties hebben een negatief effect op natuur. Ze liggen namelijk in een 

gebied met beschermde soorten. De IJsselsprong Deventer (binnen) ligt daarnaast deels 

indeEHS(de Dijkhof en de Hiert),evenaLs de westelijke variant van de IJsselsprong 

Zutphen (de Hoendernesterbeek). Door een zorgvuldige inpassing kunnen effecten op 

de EHS worden voorkomen of beperkt. 

• IJsselsprong Deventer (variant builen) ligt deels in een gebied met een hoge 

archeologische verwachlingswaarde (score -). Bij de verdere uitwerking van de nog te 

kiezen woningbouwlocatie(s), is nader archeologisch onderzoek nodig om de effecten 

beter in beeld te brengen en negatieve effecten zoveel mogelijk te vi.x)rkomen (diMtr 

beperking ruimtebeslag of opgravingen). 

• Alleen beide varianten voor de IJsselsprong Zutphen liggen in een gebied waar 

landschapsbehoud wordt nagestreefd en dat (deels) is aangeduid als cultuurhistorisch 

waardevol (met de waarde "midden"). Bij de uitwerking van deze Uwaties zal in het 

kader van cultuurhistorie bijzondere aandacht nodig zijn vcxir het behoud en 

bescherming van het IJsselfront. 
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II: Conclusies ten aanzien van de locaties niel passend in Ruimtelijk Structuurbeeld 

De effectsores van de locaties die niel passen in het Ruimtelijk Structuurbeeld (II) zijn op 12 

van de 14 beortrdelingscriteria vergelijkbaar of (iets) slechter dan de effectscores van de 

locaties die passen binnen hel Ruimtelijk Struct uurbeeld (I). Alleen ten aanzien van 

archeologisch waardevolle gebieden scoren de locaties die niet passen in hel Ruimtelijk 

Structuurbeeld (11) over het algemeen beter. Ten aanzien van landschappelijk waardevol 

gebied scoren de twee locaties voor de IJselsprung bij Zutphen (I) slechter dan de locaties 

die niet passen binnen het structuurbeeld (II). 

lülMiJ S.8 

Ktl'-' ii-ri n|i iriti.i ' iriH'liiiir Miti 

»4 in III ){1 m UU' ]oi:ii1 if^ 

Berelkbaartisld autovarkeer 

Snelweg binnen 15 (*-•) ot 30 (+| 

minulen twreiktaar (R) 

Locatie worüi goed ontsloten door de 

ragonale fwofdnfrasimduur |R) 

eereikt)aart»id van de sleden vanal de 

locatie (R) 

Bereikliaarheid OV 

Tfei n/lig httrain.tialte binnen 6 km (R) * 

• ^ 

" ' ^ j ^ 
Ligging van de locaties l.o.v werkgelegenhaidsconcantraliw 

Ligging kx:3lies len opixitK van 

merligelegen heidsconcenlralies (R) nsT o o 

U - uitsluitend cntenum V - randvooiwaanJenstellend cnlenum R - rangsctiikliend ctitenum 

• Bi| de aanleg van een lighttrain station b; een van de iJsselsprongen bij Zutptwn. zal station Voorst gesloten moeten worden, omdat 

andere de afstand tussen de stations te genng worden voo' aen elficiênl railvetkeef 

l: Conclusies ten aanzien van de locaties jMssffnf binnen het Ruimtelijk Structuurbeeld 

* De l(Kalies rijn goed ontsloten door infrastructuur, waardoor de steden Apeldoorn, 

Deventer en Zutphen goed bereikbaar zijn. Een verschil tussen de liKraties is dal de beide 

varianten vixir de IJsselsprong Deventer beter ontsloten zijn door de Al dan de twee 

andere li>calies. 

• De locaties zijn goed ontsloten door OV, Wanneer in het kader van regiorail een station 

bij de l]s,selsprong Zutphen gerealiseerd kan worden, scoren deze locaties beter. 

• De beide \arianten voor de IJsselsprong Deventer liggen centraler ten opzichte van 

werkgelegenheidsa)ncentraties dan de andere twee locaties, wal gunstig is. 

' Bij lic lixatit' Kcrbeok-Ndord bestaan ookjiU'en mcigciijkheden voorde aanleg een trein- of 

tri'inaansliiilin^ bij p'bri'k aan bestaand -ipoiir in di- buurt. 
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//: Conclusies ten aanzien van de locaties nietpasfenä in Ruimtelijk Stnutuurinrld 

De effectwires van de locaties die niet passen in het Ruimtelijk Siructiinrbeeld (II) zijn op alle 

5 be<x)rdelingscrileri<i vergelijkbaar of (iels) slechter dan deeffecl,sci)re?. van de locaties die 

passen binnen het Ruimtelijk Strucluurbeeld (I). De locaties voor de IJsselsprong bij 

Deventer (I) scoren duidelijk beter wat betreft de ligging ten opzichte van 

wer kgelegenhei dsconcen tra ties. 

IdlH^I S.9 

t;ili-ili-ii "|i «ipiin- en lirlitijlii'u VLiti ilc- ilm-rM-

^̂  o u m }f I Ktu u' Im â t irs 

"̂  ? ^ ^ 1 
= 1 ^H 

& & 5 ^ H 
Criteria uit laag 3 {occupatie patron en) = = M ^ ^ | l i t 1̂ 

O O M ^ ^ H 
BI CD Ol ^ ^ H ^ l 
2 E E g ^ a o. o. & 
X £ Je M 
» tt 9 ^ ^ ^ _ 

l ê ^ 1 £ 5 3 
M J J ë £ 1 1 S 

1 ^ ^ ^ >= > ^ o LU •= 

Nabifheid sledelijlis voorzieningen (kwalitatief) (tussen fiaak|es 

de weriteliike afstand in km) (R) 

++ 

(1) 

++ 

(1.5) 1') 
*-• 

1'! 

* + 

1«) (7) 

0 

m 
• h -

(4i « (7)' 

Omgevingskwaliteit (gelukJ. inllingen, lucht eicteme vëNgtiéd) 1 - • 

(R) 1 
• • 0 •- 0 0 0 

Afwezqt^eid van (»mèrewerkinq in woonwijk (R) 
. -- ** ^ - » 

• ~ ^ ^ ^ ^ H 

GescMkitieid walersiiualie voorwoninqtxxjw . .- -- ^ 0 . t^ " 0 

VeraleikingwoonkwaMeiikiorcombinaties metblauwfgroen (R) r ++ • M - • M - » * 0 + * • + 0 

U = uitsluitend cnlenum V - randvoorwaardenstellend critenum R = rangschikkend cmenum 

Conclusies ten aanzien van de locaties pasn-nil binnen het Ruimtelijk Structuiirbeeld 

' Alle locaties lißgen zeer nabij stedelijke viwrzieningen (ziekenhuizen, voortgezet 

onderwijs (MBO/HBO), culturele vcxirzieningen (theater, schouwburg), stedelijke 

winkelcentra en reereatievixirzleningen), wat gunstig is voor het w(H)n- en leefmilieu. 

• Alle locaties scoren (xik gunstij^, waar hel gaal urn combinatiemogelijkheden met een 

eventuele bypass in het kader van Ruimte voiir de Rivier. Indien een bypass geen 

doorgang vindt, treedt dil positieve effect niel op. 

• Omdat de locaties nabij diverse infraslructuurlijnen liggen, is er een relatief grote 

noodzaak aanwezig om maatregelen te treffen die eventuele hinder (geluid, lucht, 

veiligheid) te beperken. 

• Alleen de beide varianten voor de IJsselsprong Deventer worden d(X)rsneden door 

belangrijke infrastructuur, waarbij het effect in de variant builen groter is. 

• De beide varianten voor de IJsselsprong Zulphen liggen grotendeels in de uiterwaard 

dan wel in kwelgebied, terwijl de andere twee l<Katies slechts voor een deel in dergelijke 

gebieden ligt. De varianten voor de IJsselsprong Zutphen zijn daarmee minder geschikt 

voor woningbouw. 

' Vanwege de bip/ondere ligging van Terwolde (hemelsbreed een korte afstand tot Deventer, maar 

daarvan gescheiden door de IJssel) is de afstand met een ophoging van 20 % gecorrigeerd. 
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Conclusies ten aanzien van di' locaties niet pa:>send in Ruimtelijk Stnictuurlveld 

De eff«lM)res van de li>calies die niel passen in hel Ruimtelijk Structuurbeeld (II) zijn op 3 

van de 5 beoordelingscriteria vergelijkbaar of (iels) slechter dan de effectscores van de 

locaties die passen binnen het Ruimtelijk Slrucluurbeeld (I). Op twee criteria 

(omgt'vingskwaliteit e r ^geschiktheid walersitu.itie voor woningbouw) scoren de locaties 

buiten het Ruimtelijk Structuurbeeld (II) gelijkwaardig tol beter. 

Effecten van de bedrijvenlocalies 

Tabel S.10 

l ' ! t lr i ' l i- l l Eip iKtiU^FIWII V^JIU-I' \̂ M1 

• U- Ji^cïVS*' 

l » i l r i j ve i i l e r i v i i i l t i i « l i t "« 

Crlterta uit latg 1 (ondergrond) l ^̂^̂fl 
O n 
0. IC 

Aantasting waardevolle bodem- en watergebieden 

Waterbergirgsgebiad (U) 0 0 . 0 0 0 

G rond/d nnkwatertesdiermingsgebied (V) 

Aardkundig waardevol gebied (V) 

0 0 0 D 0 0 G rond/d nnkwatertesdiermingsgebied (V) 

Aardkundig waardevol gebied (V) 0 0 0 0 0 0 

U = uHsluiterM] criteriiHn V = randvoorwaardenstellen d cntenum R • rangsdiikliend cntenum 

TalMlS.11 

t ' i t T i nm ii|> MLiiuiir v;ii i iJr 

*h \ c r> r lM.'drij\i-iiU'rrL-inhh'ü[n-* Criteria uit laag 1 (ondergrond) l l i l 

-̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 

1 1 
Aantasting beleidsmatig beschermde gebieden en soorten 

Ruimtebeslag Provinciale Ecologische 

hooldetnictiiur' 

NatuurtMSchermingsweKiebied (U) 

0 0 

1 = - •! L - • 

0 0 0 

Male van doorsnijding van ecotogische 

vertindingszones (U) 

0 0 

1 = - •! L - • 

0 0 0 

Ruimtebeslag op nibjuste ecologisdw 

vertindlngszores (U) 
0 0 0 • • 0 

Ruimtebeslag besdiermingszones Europese Vogei-

er HabilatnctitJiin (U) 

0 0 0 0 0 0 

Beschermingszones Europese Vogel- en 

HaBiiatnchilijn externe wertiing(U) 

RuimiBöeslag op ovenge beleidsmatig beschemide 

gebieden (V) 

0 0 0 0 0 0 Beschermingszones Europese Vogel- en 

HaBiiatnchilijn externe wertiing(U) 

RuimiBöeslag op ovenge beleidsmatig beschemide 

gebieden (V) 

D 0 0 0 D 0 

Beschenrde sooder: FJora- en taunawat / 

Habitalricntlijn (V/U) 

- - - 0 
K 

-

U - uitsluitend cntemim V = randvoorwaardensteflend cntenum R = rangsch kkend enten jm 1 

T^bfllS.12 
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Aantaiting waardevolle landschaptgeUwlen 

Landschappelijk naarüevol gebied (V) 0 0 0 0 0 0 

CuHuuftiislonscti waarOevol gebied (V) 0 0 0 0 0 

Archeologisch waardevol gebied (V) 0 0 0 0 0 ^ g « j y l j j 

Hstonsche geografie |V) 0 0 . 0 0 ^ ^ 
U - uitsluitend cnterjrn V = randvoorwaardenstellend criterium ^ - rangschikkend cntenum 

/; Conclusies ten annzien van de locaties pa^sfnd hinnen het Riiimlelijk Structiiurheelä 

Er is geen verschil in effecten (ussen de locaties voor wat betreft bodem, water, natuur en 

landschap. 

• De Ux:aties Beekijergen en VAR hebben geen effect op btxlem, water en landschap. 

• De locaties hebben een negatief effect op natuur. Ze liggen namelijk in een gebied met 

beschermde swirten. 

//: Conclusies ten aanzien van de locaties niet passend in Ruimtelijk Siructuiirbeeld 

De effectsores van de locaties die niet passen in het Ruimtelijk Structuurbeeld (II) zijn op alle 

13 be(H)rdelingscnteria vergelijkbaar dan de effectscores van de locaties die passen binnen 

het Ruimtelijk Structuurbeeld (l). De liKatles Grote Kar en Bathmen (11) scoren op enkele 

criteria (iets) slechter). 

IaliHS.13 

|-!lli.i [ f i i lip iiirrüvti'iittiiiir t aii 

lil' cliïrrse 

ImJrij^'tnlf nv\l\ li h'llt i*"JJ 

Bereik tuarheid autoverlteei 

Snelweg binnen 15minl)ereihbaar(fi) 

E Locatie wordt goed ootskilen door Regionale 

wegenslrjctuuftR) 

Berelhtiaarhald OV 

Mogelijkheden om locatie boor trein of lighttrain 

t>ereikbaar te maken (R) 

Ligging l.o.v. woongebieden 

Bereikbaarheid per fiel3 (< 5 kmj (R) 

tJ ' uitslutefld cfiterium V = landvoorwaardenstellend cntenum R = rangschikkend criterium 

f; Co'Il/l (Sil'S ten aanzien van de hiaties passend hinnen hel Ruimtelijk SfructtnirbeeU 

• De locatie Beekbergen scoort voor infrastructuur beter dan de locatie VAR: 

• De locaties zijn goed ontsloten voor autoverkeer. Een verschil tussen de locaties is dat bij 

Beekbergen een nieuwe aansluiting op de Al nodig zou zijn via de Landdrost laan. 

• De Itxatie Beekbergen is twter bereikbaar mei de fiets dan de locatie VAR. 

//: Conclusies ten aanzien van de locaties nift passend in Ruimtelijk Structuudwld 

De effectstires van de locaties die niet passen in het Ruimtelijk Structuurbeeld (11) zijn op alle 

drie beoordelingscriteria vergelijkbaar met de effectscores van de locaties die passen binnen 

het Ruimtelijk Structuurbeeld (I). Posterenk en Bathmen (II) scoren duidelijk negatief ten 

opzichte van de locaties binnen het Ruimtelijk Structuurbeeld (I). 
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lHilrJi\i'nti'rrï'inl<vjili<''' 

Criteria uit laag p ^^M ^ ^ ^ H 

(occupaliepatronen) S S ^ l ^ ^ ^ I P 

£ ' o 

i 1 

S a . m 

Male van bundeling mei 

tiinöerbronnen (R) 

++ M * +* ++ + * 

Geschiktheid »ratereilualie voor 

bedniveniertein 

0 • - 0 0 0 

ZIchtlocatn/hoogwaardige uistraling 

bednjfsleiein (R) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

1 U = uitsluitend criterium V = randvcnrwaardenstellend criterium R - langscTiikkend criterium | 

Coiiiiusirs len aanzien van rfc locaties passend hinnen bet Ruimtelijk Structuurbeeld 

• De beide locaties lißjjtfn rwbij hinderbrönnen. Omdat een regionaal bedrijventerrein ook 

hinder met zich meebrengt (geluid, luchl, veil igheid), is sprake van bundeling v.m 

hinderbrornen. Dit i>i positief gewaardeerd. 

• Deloc.itie VAR ligt in een gebied meteen hoge grondwaterstand/kwelgebied. Deze 

localie is daarom minder geschikt om te bouwen. 

• Dcwr de l igging nabij de A l is bi j beide kKalies sprake van een zichtlocalie (locatie mei 

een hoogwaardige uilslrnling). 

Conclusies ten aanzien zwi de locaties mei passend in Ruimtelijk Structuurbeeld 

De effectsores van de locaties die niet passen in hel Ruimteli jk Structuurbeeld (II) zijn op alle 

drie beiwrdelingscriteria vergelijkbaar mei de effectscores van de kvalies die passen binnen 

hel Ruimtelijk Structuurbeeld (I). 

Mllieub«ourdeling niveuu 3: «(feclen recreallepark Bussloo 

V(M>r hel bestaande recreatiepark BussKxi hivft de regio Stedendriehoek hel voornemen om 

er een regionaal park van formaat van te maken. Bussloo functioneert op dit moment 

namelijk als regionaal recreatiegebied, maar heeft een beperkte uitstraling. De precieze 

invul l ing van het recreatiepark Bussloo is echter nog onduideli jk. De m.e.r. plicht is van 

tcwpassing vanaf een oppervlak van 50 ha en een bezoekersaantal van totaal meer dan 

.•iOO.OCX) personen per jaar. Aangezien hel tolaal aantal bezoekers momenteel al ca 1 miljoen 

per jaar is en de opgave 50 ha (zie hoofdstuk 2), is de verwachting dal het voornemen m.e.r.-

pl ichtig Al l ?iin. Om die reden wordt onderstaand globaal ingegaan op de mogelijke 

milieueffecten. Indien na ui twerking van hel vtnirnemen b l i jk l dat de activiteit inderdaad 

m.e.r.-plichtig is, zal een inrichtings-MER nodig zijn, waarbij mogelijke 

inrichling.saltematieven dienen te worden onderziKht en in meer detail naar de 

milieueffecten moet worden gekeken. 

Bodem, water, netuur. /andsc/iep 

Ten zuiden van de recreatiepias ligt een gebied dat bodemkundig waardevol is en 

bovendien onderdeel uitmaakt van de provinciale ecologische hoofdstructuur. Aan de 

oostzijde van het park loopt bovendien een natte ecologische verbindingszone (levens 

* Bundeling mei hinderbronnen is een positief effect. Negatief te echter dal de/e locatie in het 

uitloopgebied Weteringse Broek ligt, wal ongunstig is vixir het w<x'n- en lei'fmilieu. 
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waardevolle lijnvcirmige waterj^anj;). Deze waarden dienen zovee! mogelijk te worden 

behouden. Met n.ime de natuurw.iarden bieden aanknopinf;spunten voor verdere 

natuurontwikkel ing. Afhankeli jk van de inr ichl ing is er netto natuurwinst te behalen. Dit 

geldt ook voor hel (visuele) landschap. 

Infrastructuur 

Recreatiepark Bussloo is goed bereikbaar per au(o (via de A l en het regionale wegennet). Er 

is echter geen railstation nabij gelegen. Het gebied is per fiets gi.>ed bereikbaar vanui l de 

nabij gelegen kernen, maar (vanwege de afstand) minder goed bereiktjaar vanui l de grole 

steden ApeldtHim, [Jeventer en Zutphen. De bereikbaarheid binnen het recreatiepark (met 

name voor fietsers) moet een onderwerp van studie zijn bij de nadere ui twerking van het 

voornemen. 

Afhankeli jk van het aantal extra bezoekers dat na ui lvoering van het voornemen wordt 

aangelrokken, zal de druk op hel regionale wegennel toenemen. Mogeli jk ontstaan 

daardsHtr knelpunten (zeker op piekmomenten) qua doorstroming, veiligheid en 

geluidhinder (voor de recreanten, maar ook voor de omliggende wixingebieden). Bij de 

u i lwerk ing van het voornemen dient hier aandacht viHir te zijn. 

Woon- en leefmilieu 

De A I en enkele regionale wegen dtxirsnijden het park en leiden daarmee tol 

barrièrewerking. Bij de inrichting van hel park kan hiermee rekening gehouden worden 

door hel ontwerp af te slemmen op de mate van oversteekbaarheid. 

Aangenomen wordt dat de recrealiekwalileit van Bussloo zal toenemen. Hier profiteren de 

nabij gelegen kernen van, maar iMik de grote steden. Dit is gunstig voor de woonkwali teit . 

Daar staat voor de nabij gelegen kernen tegenover dat de hinder door aantrekkend verkeer 

kan toenemen (zie hiervoor). D i l vereist een afgestemde inrichtingsopgave. 
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S6 Vervolgproces 
Het mllieurappon en het Vooronlwerp van de ReHlonale Struct uurvisie 

In het mi lieu rap port is het Ruimtelijk Structuurbeeld Stedendriehoek 2030, dat wordt 

overgenomen in het Voorontwerp van de Regionale Visie Stedendriehoek, getoetst. De 

conclusies uit hel milieu rapport ten aanzien van de drie niveaus vv-aarop getoetst is, zijn: 

• Niveau 1: Milieu heeft een duidelijke rol gespeeld ten aanzien van de keuze voor 

bundeling, die in lijn is met hel rijks- en provinciaal beleid. 

• Niveau 2: Bij de bestuurlijke keuze ten aanzien van het ontwikkelingsperspectief meteen 

accent op de Blauwe Stedendriehoek is milieu informatie op een volwaardige manier 

betrokken. 

• Niveau ,1: De woningbouwliKaties die passen binnen hel Ruimtelijk Structuurbeeld (de 

locaties voor de IJsselsprongen bij Deventer en Zutphen) hebben over het algemeen 

weinig negatieve scores op bodem, water, natuur en landschap en positieve scores op 

infrastructuur. Ze scoren wat betreft wtxm- en leefmilieu gunstig op de nabijheid van 

stedelijke voorzieningen en versterking van w(x>nkwaliteit door combinaties met 

blauw/groen. Omgevingskwaliteit en geschiktheid van de watersituatie viwr 

woningbouw scoren negatief. De woningbouwlocaties die niet passen binnen het 

Ruimtelijk Structuurbeeld scoren over het algemeen vergelijkbaar of (iets) negatiever. 

• Niveau 3: De tiKaties vixir bedrijven die pas,sen binnen het Ruimtelijk Slrucluurbeeld 

(Beekbergen en VAR) hebben vrijwel geen negatieve scores voor bodem, water, natuur en 

landschap en scoren over het algemeen positief op infrastructuur en woon- en leefmilieu. 

Alleen de geschiktheid van de watersitualie van de VAR scoort negatief. De 

woningbouwlocaties die niet passen binnen het Ruimtelijk Structuurbeeld scoren over 

het algemeen vergelijkbaar. 

• Niveau 3: Bij de verdere uitwerking van recreatiepark Bu.ssloo dient aandacht te worden 

besleed aan de samenhang met aanwezige waarden ten aanzien van bodem, water, 

natuur en landschap. Daarnaast is een goede interne infrastructuur van belang. 

Hel milieurapport wordl tezamen met het Voorontwerp van de Regionale Slrucluurvisie 

Stedendriehoek Ier visie gelegd, waarna de gezamenlijke gemeenteraden de regionale visie 

zullen vaststellen. Daarbij wordl gemotiveerd tip welke wijze rekening is gehouden met de 

ingebrachte zienswijzen, adviezen (bijvoorbeeld in hel kader van de uitgevoerde watertoels) 

en het milieurapporl. 

Uitwerking Re^londle Struif uu rvisie 

De vastgestelde Regionale Visie Stedendriehtwk zal door de gemeenten worden uitgewerkt 

in bestemmingsplannen. Daarbij zal voor m.e.r-plichlige activiteiten (IJsselsprongen, 

regionaal bedrijventerrein en eventueel recreatiepark Bussloo) de m.e.r.-procedure worden 

doorlopen. 

Ken nis leem ten 

Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de besluitvorming ten aanzien van de 

Regionale Structuurvisie zouden kunnen beïnvloeden. Voor de verdere planvorming (op 

inrichtingsniveau) zijn wel een aantal aandachtspunten te benoemen. Hel gaal hierbij om de 

uitvoering van een passende betwrdeling in hel kader van de Vogel- en Habitat richtlijn, 

nader onderzoek naar beschermde flora en fauna, archeologi.sche verwach tings waarde. 
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aFslemmtng op de waterbergingsgebieden, binnen de zoekgebieden, die nader zullen 

worden begrensd, f i levorming tijdens piekmomenten op het wegennet. 

Monitoriiqt 

Monitor ing zal zich richten op de doorwerking van kaderstellende en richtinggevende 

uitspraken uit de Regionale Structuurvisie in de gemeenlelijke bestemmingsplannen. De 

Stedendriehoek wi l gaan opereren als één woning- en arbeidsmark en zet daart(H' jaarlijks 

een pakket van woningen en werkmil ieus in de markt dal aansluit bij de regionale vraag op 

basis van een regionale programmering. Organisatorisch zal dit aansluiten op het systeem 

van monitor ing en herijking. 

Daarnaast zullen de in dit milieurapptJrt gedane voorspellingen ten aanzien van 

milieueffecten vari locaties vergeleken worden met de voorspellingen die gedaan worden in 

het kader van de op te stellen inrichtings MER-en in het kader van de 

bestemmingsplanprocedures voor de woningbt iuw- en bedrijventerreinliKalies en (indien 

aan de orde) hel recreatiepark Bussloo. Op basis hiervan kunnen de effecten na de 

uitvoering worden getoetst, waarbij zovel mogelijk zal worden aangesloten op bestaande 

monitoringprogramma's van onder andere de provincies Gelderland en Overijssel. 

/Vilnddohtspuntert voor het vervolg 

Op basis van het mil ieu rapport zijn voor de IcKalies u i l de regionale visie per locatie een 

aantal specifieke aandachtspunten bij de nadere planvorming geformuleerd. 

AandacMspunten woningbouwlocatie Usselsprong Deventer 

• De wnningUiuwkKat ie ligt (deels) in waardevol archeologi.sch gebied. Dooreen 

zorgvuldige inr icht ing/ inpassing kunnen negatieve effecten worden beperkt. Daarnaast 

wo rd l geadviseerd onderzoek Ie doen naar het voorkomen van beschermde soorten flora 

en fauna (pas.sendebei.K)rdeling). 

• Om waten)verlast (bij overstroming van de Ijssel en eventuele kwel) zoveel mogelijk te 

voorkomen, dient de inrichting van de liKatie op de walersituatie te worden aangepast. 

Het gaat dan zowel om de precieze locatie van woningen, als om technieken die bij de 

bouw worden toegepast. Voor afstemming van een goede locatie word l overleg met de 

waterbeheerders aanbevolen. 

• De locatie word l door relatief veel infraslructuur doorsneden. Dit leidt zowel lot 

aantasting van de woonkwali tei t , als barrière werk ing. Afscherming van hinderbronnen 

en extra aandacht voor verbinding.swegen/kruisende wegen is dan ook van belang bij de 

verdere ui twerking van de plannen. 

• Bij de IJsselsprong Devenler spelen eventuele risico's ten aanzien van het vervoer van 

gevaarlijke .'iloffen over de IJ.s.sel (naast vervoer van dergelijke stoffen per rail en weg). 

Aanbevolen wordt om in overleg met de beheerder van de Ijssel (Rijkswaterstaat) 

voorzorgsmaatregelen te treffen om schade zoveel mogelijk te voorkomen bij eventuele 

rampen (opstellen rampenplan). 

Aandachtspunten woningbouwlocatie Usselsprong Zutphen 

• De locatie l igl in een landschappelijk en aardkundig waardevol gebied. Bovendien Is Ier 

hoogte van de locatie een waterbergingsgebied begrensd. Door een zorgvuldige 

inr icht ing/ inpassing kunnen negatieve effecten worden beperkt. Zorgvuld ig overleg met 

de waterbeheerders wordt daarbij aanbevolen. Daarnaast wordt geadviseerd onderzoek 
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te doen naar het voorkomen van beschermde soorten flora en faun.i (passende 

beoordeling). 

• t">m Vtfateroverlast (bij overstroming van de IJssel en eventuele kwel) zoveel mogelijk Ie 

voorkomen, dient de inrichting van de locatie op de watersituatie te worden aangepast. 

Het gaat dan zi)wel om de precieze locatie van woningen, als om technieken die bij de 

bouw worden toegepast. Voor afstemming van een goede locatie wordt overleg met de 

waterbeheerders aanbevolen. 

• Bij de IJsselsprong Zulphen spelen eventuele risico's len aanzien van het vervoer van 

gevaarlijke stoffen over de IJssel (naast vervoer van dergelijke stoffen [ler rail en weg). 

Aanbevolen wordt om in overleg met de beheerder van de IJ.ssel (Rijkswaterstaat) 

voorzorgsmaatregelen te treffen om schade zoveel mogelijk te voorkomen bij eventuele 

rampen (opstellen rampenplan). 

Aandachtspunten regionaal bedrijventerrein Beel(bergen 

• De locatie ligt nabij de provinciale ecologische hcicifd-.tructuur. Hier moet in het ontwerp 

rekening mee worden gehouden. Aanbevolen wtirdt om daarnaast onderzoek te di>en 

naar het voorkomen van beschermde .sotirlen flora en fauna. De uitkomsten kunnen 

betrokken worden bij de verdere ui twerking van de plannen. 

• De locatie ligt deels in een gebied waar de wafersitualie niet optimaal is om te bouwen. 

Dix)r de inrichting en de bouwmethode daarop af Ie stemmen, kan hinder zoveel 

mogelijk worden voorkomen. 

Aandact)tspunten recreatiepark Bussloo 

• Aantasting van de EHS moet worden voorkomen. Indien toch aantasting plaatsvindt, 

dient natuur gecompeaseerd te worden. Overigens bieden de bestaande natuurwaarden 

aanknopingspunten voor verdere natuuronlwikkel ing. Afhankeli jk van de inrichting is er 

netto naluurwinst te behalen. Dit geldt iH)k v(x>r het (visuele) land.schap. 

• De bereikbaarheid naar en binnen het recreatiepark (met name voor fietsers) zou een 

onderwerp van studie moeten zi jn bij de nadere ui twerking van het voiirnemen. 

• De extra beziHjkers die het park aantrekt, kan leiden tot extra hinder (geluid, veil igheid, 

liereikbaarheid). Om extra hinder te beperken moet onderzoek worden uitgevoerd naar 

mitigerende maatregelen. 

• Indien bij de verdere ui twerking het park door de A I wordt doorsneden, dient aandacht 

te zijn voor geluidhinder, de veiligheid en de bereikbaarheid voor de bezoekers van hel 

park. 

ST Genomen besluiten 

In een bijlage van het mil ieurapport is het relevante beleid ten aanzien van het EU, hel Rijk, 

de provincies (inclusief reconstructieplannen) en waterschapen geïnventariseerd. Mede op 

basis hiervan zijn de betjordeling.scriteria voor de betiordetingscrileria geformuleerd. 
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HOOFDSTl' 

L I 

Inleiding: 
Milieurapport/Structuurvisie 

Dit milieiirapport is het resultnat van een strategische milietibeoordeliiig (SMB), die de 

besltiitivrming rond het VooronhivTp van de Regionale Striietuun'isie Stedendriehoek moi't 

ondersteunen, Dit lioofdsluk bt-sthrijfl in hel kori defa^'n die doorlopen zijn om tol een Vooroiiluvrp 

Regionale Slriictuurvisie i'oor de Stedendriehoek Api-ldoorn-Dei'e>iter-Zutphei! te komen. Dnarmast 

gaat dit hoofdstuk in op de aanleiding, hei doel en de aanpak van de SMB. Ook wordt aangegeven xMt 

de mogelijkheden zijn t>oor inspraak op het Milieurapfmrt. Het hoofdstuk shiil of met een leeswijzer. 

1 . 1 . 1 ONTWIKKELING RUIMTELIJK STRUCTUURBEËLD STEDENDRIEHOEK 203Q 

De netwerkpemeenten Apeldnom, Brummen, Deventer. Gorssel', Vixirst en Zutphen 

(hiern.i Ie noemen de ret;iii Slwi en driehoek) hebben vanaf 2002 intensief gewerkt aan de 

vorming van het Stedelijk Netwerk Stedendriehoek. Ook de provincies Gelderland en 

Overijssel zijn bij deze samenwerking actief betrokken. De samenwerking heeft geleid tot 

een riiimlelijkestructiiurheeld viior de Stedendriehoek (zie afbeelding 1.1). Dil beeld is hel 

vertrekpiinl geweest voor het V(H>ronlwerp van de Regionale Structuurvisie en de 

Strategische Milieubetwrdeling (SMB). 

Om tot het Ruimtelijk Struct uurbeeld Stedendriehoek 2030 te komen, zijn de volgende fasen 

doorlopen: 

1 Ontwikkeling van twee ruimtelijke perspectieven (2002) 

2a. Uitwerking spannende kwesties (2002) 

2b. Maatschappelijk debat (2003) 

3. Bestuurlijke lussenhaUins (2003) 

4. Vaststelling Ruimtelijk Structuurbeeld Stedendriehoek 2030 (2004) 

In hoofdstuk 3 wordl een uitgebreide toelichting op de fasen gegeven. Onderstaand wordt 

kort ingegaan op de fasen. 

* D(K)r ({fmeentelijke herindeling i» o.a. de gemeente Corssel samengegaan met de gemeente Luchem. In 

deze Strategische Milieubeoordeling wordl echter nog gesproken van de gemeente Gorssel. 
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Fuse 1: Onhrikkelinft van twee ruimielilke perspectieven 

Op Ktsis Viin vLJf stralL'^ihche keuzen zj|n twet' ruimtelijke perspectieven voor de 

Stedendriehoek ontworpen (zie afbeelding 1,2), 

Afbe(>lding 1.3 

fflHi: 1. onmikki-lfll ian Iwrr 

niimtrlijlii' (KTN|«'i tii'Mii 

1, Duurzaam wattrhthttr ah basis voiir ruimleiijke ontwikkeling 
2, Natuur, landschap en landbouw ontwikkelen in tunciiecombinaties 
3, Regionalo bereikbLiarheid verbeteren door hoogwaardig openbaar vervoer 
4, Stedelijke herstruelurering gaal boven nieuwe uitbreidingen 
5, Toevoegen van centrum stedelijke en landelijke woonmilieus 

; ; 

Blauwe Stedendriehoek 

De resultaten van deze fase zijn opgenomen in de discussienota "Ruimtelijke perspectieven 

SlL'dendrifhoek 2030" van maart 2002, 

In fase 2 zijn twee parallelle sporen 2a en 2b: 

Fase 2a: Uitwerking Üpennende kwesties 

Tijdens de totstandkominf; v.in de ruimtelijke perspectieven zijn enkele spannende kwesties 

naar vuren (gekomen, l>ze zijn in de tweede fase nader uitf^ewerkt. Het gaat om de 

volgende kwesties; woningbouw, regionaal bedrijventerrein, leefbaarheid kleine kernen en 

landbouw in het middengebied. 

De uitwerking van de kwesties is opgenomen in de rapportage "Stedendriehoek 2030: De 

Kwesties" van maart 200.1, 

Fase 2b: Maatschappelllh debat 

In deze fase heeft een maatschappelijk debat plaatsgevonden in de vorm van 

inltxipavonden voor burgers, rondetafelgesprekken en conferenties. De resultaten zijn 

opgenomen in de "Stedendriehoek 2030: uitkomsten maatschappelijk debat", van febniari 

2003. 
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Fase 3: Besluurlijke lussen balans 

[n dt' d t rde fase heell e t n integratie van fase 2a en 2b plaatsgev()nden. O p basis van 10 

ambities viK)r de regio (zie onderstaand kader) zijn er voorstellen [gedaan vooreen 

standpunt over de hierviHjr genoemde kwesties. Daarnaast heeft er een herijking 

plaatsgevonden van uitgangspunten en van hel regionaal programma. Met de resultaten uit 

deze fase is een basis gelegd voor de bestuurlijke discussie in de regio. Een en ander is 

vastgelegd in de rapptirtage "Stedendriehoek 2030; Tussenbalans". 

10 regionale ambities 

1. Inzet op duurzaam waterbeheer 

2. Ontwikkelen groenblauw raamwerk 

3. Impuls voor stedelijke herstructurering 

4. IJsselsprongen: verstedelijking met/zonder bypass 

5. Hoogwaardige werklocaties A l met uitstraling 

6. Uitbreiding van dorpen binnen het stedelijk netwerk 

7. Combinaties van landelijk wonen, recreatie en natuur 

8. Bussloo als recreatief uit l ixipgebied van formaat 

9. Verbeteren (boven) regions Ie wegen en l)s.selbruggen 

10. Regionaal OV en nieuwe locaties 

• ilKTTlVlIlk 

Fase 4: Vaststelling Rulmlell|k Struct uurbeeld Stedendriehoek 2030 

In de vierde fase is het Ruimtelijk Struct uurbeeld voor de Stedendriehoek 2030 opgesteld 

(zie afbeelding l . i ) . [3e resultaten zijn opgenomen in hel biwkje "Ruimteli jk Structuurl>if ld 

Stedendriehoek 2030" van 2 februari 2004. CXiarin staan de hoofdüjnen van de gewenste 

ruimteli jke ontwikkel ing van de Sledendriehtwk. Het gaat onder andere om ontwikkel ing 

van landschap, waterberging, wegenstructuur, openbaar vervoer, recreatie, wonen en 

ruimte viKir bedrijven. 

Over hel Ruimtelijk Structuurbeeld Stedendriehoek 2030 is door de Colleges van B&W op 

hiKifdliJnen overeenstemming bereikt. Het i.t oriënterend besproken in de 

Rad en/Raadscommissies. I heruit kwam onder andere de wens naar voren om de 

localiekeiizes goed te onderbouwen door ook andere kïcalies in beschouwing te nemen. 

Ui VAN RUIMTELIJK STRUCT UU RB E EID NMR REGIONALE STRUCTUURVISIE 

Het Ruimleii jk Struct uurbeeld Stedendriehoek 2030 is uitgewerkt lol een Voorontwerp 

Regionale Slrucluurvisie. Inhoudelijk zijn er geen verschillen tus,sen hel slructuurbeeld en 

het voorontwerp. 

Het Voorontwerp van de Regionale Structuurvisie zal samen met onderliggend 

Mil ieurappiirt de inspraak ingaan (zie paragraaf 1.6). Op basis van de inspraakreacties 

wordt een Oniwerp Regionale Structuurvisie opgesteld. [3eze wordt Ier visie gelegd. De 

uiteindelijke Regionale Slrucluurvisie zal door de gemeenteraden vaslge.'ileld worden als 

intergemeentelijk structuurplan en de basis vormen voor nadere bestemmingsplannen. Ook 

zal de Regionale Slrucluurvisie uitgang.spunl zijn vt>or het nieuwe Streekplan voor 

Gelderland en (op termijn) het Streekplan Overijssel. 
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L I i m A T K MET ANDERE PLANNEN 

Belangrijke planvormingsprocessen in de regio Stedendriehoek, die momenteel pdraltel 

lopen aan de pr(Kedure rond de Ontwerp Regionale Structuurvisie, zi jn: 

" PKB Ruimte voor de Rivier; in het kader van de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier wordt 

een MER opgesteld. Daarin wordt onder andere de moj;elijkheid onderzocht van 

bypasses ter hoogte van Deventer en Zutphen. 

• Tracé/m.e.r. procedure A l Barneveld - Deventer en De ven ter-Hengelo: in het kader van 

een nog u i l Ie brengen MER is onderzocht welke milieueffecten benull ing van de A l en 

verbreding van de A l heeft. De resultaten worden meegenomen bij de uiteindelijke 

keuze rond eventuele aanpassingen aan de A l . 

• Recon.structieplannen: de provincie Gelderland heeft een ontwerp Reconstructieplan 

opgesteld voor de Veluwe, de Achterhoek/Liemers en de Gelderse Vallei. Landbouw, 

natuur, water, mi l ieu, recreatie, infrastructuur en leelbaarheid zijn in relatie met elkaar 

bekeken en op elLiar afgestemd, IX' provincie Overijssel heeft het reconstructieplan 

Salland-Twente opgesteld om structurele problemen in het landelijk gebied duurzaam en 

integraal op te lossen. 

Een goede afstemming op bovengenoemde planprocedures (en overige plannen binnen de 

regio) is belangrijk. Zo heeft afstemming plaats gevonden met de SMB die in hel kader van 

het nieuwe streekplan voor de provincie Gelderland is uitgevoerd. De SMB voor het 

streekplan is afgestemd met de SMB van de Stedendriehoek. Er is voor gekozen om in het 

streekplan uil.spraken te doen op regionaal niveau en de verdere ui twerking over te laten 

aan de regiogemeenten. 

1 3 ^ W t l P t N g STRATEGISCHE MIUEIIBEUORDEUNG (SMBl 

Nieuw« mlllcimeigevlné 

l'er 21 juli 2tX)4 moeien alle EU-lidstaten de Europese richtli jn nummer 2001/42/EG 

'Bctn'jft'fuii' de beoordeling i'an de gevolgen poor hel milieu ivin bepaalde plannen en programma's' 

toepassen. Deze richtli jn wordt in de praktijk ook wel de richtli jn vww strategische 

milieubeoordeling (SMB) genoemd. De richtli jn is op 27 juni 2001 vastgesteld, met inbegrip 

van de bepaling dat de lidstaten ruim drie jaar mochten uittrekken viKir de implemenlatie 

ervan in eigen regelgeving. De nieuwe veq.il ich tingen zullen worden ingebed in de Wet 

milieubeheer, gekoppeld aan de bestaande spelregels v(H)r milieueffectrapportage. Een 

wetsvoorstel Ier zake is al wel door de lïaad van State giwdgekeurd, maar moet nog door de 

Tweede en Eerste Kamer worden vastgesteld. De wet is dus op dit moment nog niel 

geïmplementeerd. Dit betekent dat vooraLsnog de Europese Kichll i jn wordt gevolgd. 

Wanneer I« een SMB verplicht? 

De term 'SMB' geeft goed weer wat de l)edoeling is: milieut>eoordeling op strategi.sch 

niveau, dus niet pas wanneer sprake is van concrete projecten, maar tijdens de planvorming 

die hieraan viMirafgaat. SMB is verplicht bij wettelijke of bestuursrechtelijke plannen die (!) 

een kader scheppen voor concrete m.e.r.-(betH)rdelings)plichtige activiteiten of (2) waarvoor 

een pas.sende betxirdeling nodig is in het kader van de Vogel- en Habitatrichtl i jn. Diverse 

activiteiten, die onderdeel uitmaken van het Voorontwerp van de Regionale Structuurvisie 
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Stedendriehoek vallen onder de SMH-plichl, omd.it ze .lan één of beide viHinvnarden 

voldoen (zie onderstaand kader). 

SMB-plicht:f;e activiteiten Voorontwerp Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 

• IJsselsprong Deventer (m.e.r.-plichlij; en passende betJordelJn^ nodig) 

• IJsselsprong Zulphen (m.e.r.-plichtif; en passende beoordeling nodig) 

• Regionaal bedrijventerrein (m.e.r.-plichtig) 

• Uitbreiding recreatiepark Bussloo (mogelijk m.e.r.-plichlig)  

I e doorlopen stappen btj SMB 

Bij een SMB dienen de volgende vier slappen te worden doorlopen; 

1. Raadplegen instanties met specifieke mil ieuverantwoordeli jkheid over reikwijdte en 

detailniveau van het Mil ieurapporl. 

2. Opstellen van een Mi lieu rapport, waarin reële alternatieven in beeld worden gebracht. 

3. Ter inzage leggen van het Mil ieurapport en het vooroniwerpplan (Vixirontwerp 

Regionale Slructuurvisie) waarbij inspraak mogelijk is. 

4. Mot iver ing van de rol van hel Mi l ieurapporl en de inspraakreacties bij het besluit. 

In het kader van de SMB voor het Voorontwerp van de Regionale Structuurvisie 

Stedendriehoek is in jul i 20CM een notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld en voiirgelegd 

aan de volgende instanties: 

• Provincie Gelderland en Overijssel; 

• Waterschapfien (C.rool Salland, Rijn en [Jssel, Veluwe); 

• Inspectie VROM en LNV; 

• ROB. 

Naast bovenstaande instanties is advies gevraagd aan de Commissie m.e.r.. In tegenstelling 

tol m.e.r. is bij SMB toetsing do<)r de Commissie m.e.r. geen standaard verplichting, IX' 

regio Stedendriehoek heeft er toch voor gekozen, omdat onafhankelijke kwaliteitsbtirging 

van groot belang word l geacht. Op 18 augustus 2004 heefl de Commissie m.e.r. een advies 

over de notitie reikwijdte en detailniveau voor hel Vwirontwerp van de Regionale 

Slructuurvisie Stedendriehoek uitgebracht (rappiir lnummer 1453-49). 

De zienswijzen van de hiervoor genoemde instanties zi jn meegenomen bi j het opstellen van 

hel Mi l ieurapporl voor de Stedendriehi>ek (vixirl iggend rapport). 

IA POEL SMB 

Milieu krijgt een volwaardige plaats In de be.slultvorming 

Juisi in plannen op een hoger abstractieniveau worden vaak beslissingen genomen met 

verstrekkende milieugevolgen, bijvoorbeeld omdat er keuzes worden gemaakt over de 

locaties v(K>r woningbouw en bedrijventerreinen. De SMB heefl lol doel om bij dergelijke 

keuzes op planniveau het mil ieu een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. 
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Onderbouwing loratieheuzes 

Een bfl<inf;rijk diH.'l van de SMB j,s hi'l j;even van een j;i>t'do onderbouwing v.in 

locatiekeuzes op b.isis van milieueffecten. IDe regio Sled end in e hoek w i l de kwaliteit van de 

besluitvorming waajix>rgen en de verdere ui twerking naar het Voorontwerp van de 

Regionale Structuurvisie Stedendriehiiek w ik vanuit mïl ieuixigpunt facititeren. 

Inrlrhtln^skeuip voor latere planvorming 

Omdat middels de SMB V(K>r hel Voorontwerp van de Regionale Structuurvisie 

Stedendriehoek locatiekeuzes onderbi)uwd worden, kan de f(KUN in vervolgpl.innen 

worden gericht op de inrichting van de locaties. Eventueel moet daartoe op een later 

moment een zogenaamd Jnrichlings-MER worden opgesteld. Een locatie-MER is dan riiet 

meer aan de orde. 

L 5 . AANPAK SMB StEDENDBIEHOEk 

De milieulie<H)rdeling is gekoppeld aan de drie schaalniveaus, waarop de regio keuzes heeft 

gemaakt. Het gaat om de volgende schaalniveaus: 

• Niveau 1: l igging plangebied (bundelingsgebied) in de regio; 

• Niveau 2: globale ruimteli jke inrichting bundeiingsgebied; 

• Niveau 3: l igging locaties voor verstedelijking. 

Niveau 1 

De regio heeft vixir de keuze gestaan om verstedelijking te bundelen of te spreiden. 

Gekozen is v iwr bundeling van verstedelijking binnen de Sledendriehi>ek ApeldiMirn-

Deventer-Zutphen, In onderliggend Mil ieurapport worden de overwegingen van de regio 

beschreven die daarbij een rol hebben gespeeld. Vervolgens is in het kader van de SMB 

beoordeeld of de keuze past binnen hel ruimteli jk beleid en milieubeleid van rijk en 

provincies. Ook is aan de hand van infi>rmalie «ver beslaande miüeuwaarden de keuze om 

te bundelen tegen het licht gehouden. 

Niveau 2 

Voor het bundelingsgebied van de Stedendriehoek zijn twee ruimteli jke inrichtingsmodellen 

(perspectieven) ontivorpen. Deze zijn dix i r de regio onderl ing afgewogen. Naar aanleiding 

daarvan is gekozen vixir een combinatie van beide mixiellen, maar wel met hel accent op 

een van de modellen. Het gekozen model is de basis geweest voor het Regionaal 

Structuurbeeld Stedendriehoek 2030 (zie ix ik afbeelding 1.1). 

in onderliggend Mil ieurapport worden de overwegingen van de regio om te komen tol hel 

structuLirbeeld beschreven. Deze overwegingen zijn in het kader van de SMB legen hel licht 

gehouden. Nagegaan is in hoeverre bij de ontwikkel ing van de ruimteli jke perspectieven 

rekening is gehouden met mi lieu waarden. Vervolgens is betxirdeeld in hoeverre mil ieu bij 

de afweging van de modellen een rol heeft gespeeld. 

Niveau 3 

In het Ruimtelijke Structuurbeeld Stedendriehoek 2030 zijn planelementen opgenomen, die 

mogelijk negatieve milieugevolgen hebben. Een aantal planelementen is SMB-plichtig. Het 

gaat om de woningbouwlocaties IJs.selsprongen, hel regionaal bedrijventerrein en het 

recreatiepark Bussloo, Voor deze locaties is een aantal alternatieven mogelijk. In het kader 
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van de SMB zijn alle mogelijke l ixaties met elkaar vergeleken op basis van hun 

milieueffeclen. De informatie vormt input voor de besluitvorming rond hel Voorontwerp 

van de Regionale Structuut^isie Stedendriehoek. 

Voor een uitgebreide toelichting op de aanpak van de milieuL^etxirdeling word l verwezen 

naar hoofdstuk 4. 

L f i INSPRMKMOCfcLUKHEDtN 

In november/oktober 2004 is, na advies van de Commiwie voor de milieueffectrapportage, 

door de gezamenlijke gemeenteraden van de regio Stedendriehoek een besluit genomen 

over de reikwijdte en het detailniveau van dit Mi l ieurapporl . Op basis hiervan is dit 

Mil ieurapport opgesteld. Geli jkti jdig met het Votirontwerp van de Regionale Structuurvisie 

wordt dit Mil ieurapport ter inzage gelegd op de gemeentehuizen en provinciehuizen van de 

belrokken gemeenten en provincies en op internet gezet ^ww^v.nelwe^k-sledendriehoek.nl), 

Hier is ook nadere informatie te vinden over de inspraakpnx:edure en de wijze waarop 

schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend. 

De ter visielegging zal te zijner ti jd op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt. 

Bij de vaststelling van de Regionale Strucluurvi.sie door de gemeenteraden van de regio 

Stedendriehoek wordt rekening gehouden met de resultaten uit het Mil ieurapport, de 

raadpleging en de (schriftelijk) ingebrachte zienswijzen. 

1.7 _ ^ ^ LEESWUZtR 

Hoofdstuk 2 (diKjIstelling en programma) gaal in op de doelstelling voorde regio 

Stedendriehix'k en het daaraan gekoppelde programma vtx>r wi>nen, werken en groen. De 

di>elslelling volgt uit een analyse van de belangrijkste waarden en potenties in de regio, die 

is opgenomen in paragraaf 2.1. 

Het programma vixjr de regio Stedendriehoek is ruimteli jk vertaald in een structuurbeeld 

voor de Stedendriehoek. De planvorming die heeft geleid tot dat structuurbeeld, is al kort 

toeschreven in hoofdstuk 1, maar wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3 (De planvorming tot 

ni ; loe). Aangegeven worden de overwegingen van de regio om te kiezen voor hel 

bundelingsgehied van de Stedendriehoek Apeldoorn-Devenler-Zutphen. Vervolgens wordt 

ingegaan op de twee ruimtelijke perspectieven vtMjr de Stedendriehoek: de Blauwe 

Stedendriehoek en de Groene Valleistad. De ontwikkel ing van de twee perspectieven en de 

onderlinge vergelijking worden belicht. Tenslotte wordt de stap beschreven die heeft geleid 

tot hel Ruimtelijk Structuurbeeld Stedendriehoek 2030. 

De feitelijke milieutieoordeling vindt plaats in de htxifdstukken 5, 6, 7 en 8, op drie niveau's 

(zie afbeelding 1.3). Voorafgaand aan die hoofdstukken, wordt in hoofdstuk 4 een 

toelichting gegeven op de aiinpak van de milieubeoordeling. 

In hoofdstuk 3 (Milieuljeoordeling niveau 1: bundelen of spreiden?) word l be»x)rdeeld of de 

keuze om te bundelen vanuit mil ieu verantwciord is. i n hoofdstuk 6 (MilieubetKirdeting 

niveau 2: twee luimteli jke perspectieven) wordt beoordeeld of bij deafweging van de twee 

ruimteli jke pers[.ieclieven en de keuze vtx)r hel Structuurbeeld Stedendriehoek 20,30 op een 

goede wijze rekening is gehouden met hel mi l ieu. In hoofdstuk 7 (Milieubeoordeling niveau 
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3: alternatieve locaties binnen Struct uurbeeld) worden de locaties voor verstedelijkinj;, die 

passen binnen het Ruimtelijk Structuurbeeld Stedendriehoek 2030, met elkaar vergeleken op 

basis van hun milieueffecten. In hoofdstuk 8 (Milieueffecten verstedelijkingsl oca ties) 

worden de milieueffecten van allematieve verstedelijkingslocalies gegeven. Het gaat zowel 

om locaties die binnen het Ruimteli jk Strucluurbeeld Stedendriehoek 2030 vallen, als om 

loc.ilios die daarbuiten (en zelfs buiten hel bundelingsgebied) vallen. Hel doel van 

hiHifdstuk 8 is om na te gaan of er vanuit mil ieu redenen zijn te bedenken om van de 

gekozen locaties af ie wi jken, bijvoorbeeld omdat deze veel negatievere milieueffecten 

hebben dan reële alternatieven. 

In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste conclusies u i l het Mil ieurapport gegeven. Ook 

wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het vervolgprcxres. Tenslotte worden aan de hand van 

geconstateerde leemten in kennis aandachtspunten voor vervolgplannen gegeven. 
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HOOmSTU 

Doelstelling en 
programma 

Dit hoofdituk geeft eerst een beschrijving van de meest opvallende kenmerken van de Regio 

Stedendriehoek. Daarbij tvordt ingegaan op bijzondere natuur- en Inndsihapsiimarden en kenmerken 

van hel watera/Meem. Daarnaast wordl de hereïkbaarheid hïiweii de regio Mieht en wordt ingegaan 

op mogelijkliedeii i-oor hel openbaar vervoer. Ook wordt de stedelijke structuur besproken en ivordt 

een globaal beeld ivin het economisch dienslenproftel geschetst. 

Na een beschrijving van de gebiedskenmerken, wordt ingegaan op de centrale doelstelling van de regio 

Stedendriehoek. Om te kunnen beoordelen of het vooronlwerpplnn voldoet aan de doelstelling, hivft 

een nadere conereiisering van de doelstelli)ig plaats gei'onden. leidend tot een vijftal strategische 

keu:en. 

Tenslotte ivordt in dit hoofdstuk het programma gepresenteerd, iiwnr de regio Stedendriehoek voor 

staat. Daarbij tvordt onderscheid gemaakt naar !vonen. werken en het groene mdien (natuur, 

landschap, water en recreatie). 

2 J . BMHTEmKE ANALYSE STEDENDRIEHOEK 

2 . 1 . 1 WATER. NATUUR EN LANDSCHAP 

Het landschap op nationale schaal 

Op nalj i i i i . i l i ' schii j l js l i f Sleilendriehiwk een belangrijke schakel in een reeks van hoge 

stuwwallen en dekzanden, doorsneden door lager gelegen (rivier)vaHeien. De zandige 

Utrechtse Heuvelrug, Veluwe en Sallandse Heuvelrug worden daarbij afgewisseld door 

respeclieveiijk de kleiige Gelderse Vallei en IJsselvallei. Hoge, gesloten land scha p[->en met 

droge ecologische waarden worden ritmisch afgewisseld door (half)open landschappen met 

vochtige tot natte ecologische waarden. Meer naar hel iH)sten toe gaan de stuwwallen over 

in de gestuwde keileemcomplexen van de Drentse Formalie, doorsneden door Regge en 

Dinkel. De Veluwe is nalionaal landschap en vormi de belangrijkste bestemming van 

binnenlandse vakanties. De IJssel is onderdeel van de nationale (natte) ecologische 

hoofdstructuur. 
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Groene kwaliteiten 

Aiin de oostelijkt' Vekiwerand bevinden zich de stelsels van (vaak gegraven) sprengen en 

beken die in west-»KIS lelijke richting afwaleren. De overgang van Veluwe naar IJsselvallei is 

naar het oosten Uw afgevlakt. Ten niwrden van Twetio gaan de dekzanden over In 

komgronden en oeverwallen. De weteringen geven er het (vlakke) landschap weer een 

zekere niHird-zuidoriéntatie. Aan de ander kanl van de IJssel dttorsnijdt het otist-west 

verlopende btvkdal van de Dortse Beek de Sallandse dekzanden. Deze worden van die van 

de Graafschap gescheiden dcior de eveneens ix)st-west verlopende Eierkel, De overgang naar 

de IJsselvallei is er op sommige plaatsen scherp. Belangrijke watergangen in hel landschap 

zijn verder de Sallandse weteringen en de Schipbeek. 

Daarnaast vormen de half beboste landgoederen op oeverwallen overgangen, het 

recreatiepark Bussk« en de brede uiterwaarden van de meanderende IJssel belangrijke 

dragers voor de woon-, werk- en recreatiekwaliteiten. 

Integraal waterbeheer 

De Stedendriehoek zal zich op termijn steeds meer rekenschap moeten geven van grote 

veranderingen in de regionale waterhuishouding en het waterbeheer als gevolg van 

klimaatverandering. Zo zullen bij Deventer en Zutphen op termijn belangrijke knelpunten 

indeafvoercapacileit van de IJsse! optreden, die ook in de (binnen )steden totoverlast 

zonden kunnen leiden. In de bovenloop van de diverse sprengen en beken in de regio zullen 

gebieden moeten worden aangewezen, waar door stuwing of extra meanderen water beter 

en langer kan worden vastgehouden. BenedenliKips zullen gebieden moeten worden 

aangewezen, waar door vernatting hel aantK)d aan al te voeren water kan worden 

verminderd. Walerberging en retentie kan levens een belangrijke rol spelen viK>r 

veranderingen in de winning van (drink)water; van grondwaterwinning naar 

oppervlaktewaterwinning. Een kop[.iL'ling van oppervlaklewalerwinning en kwelnaluur za! 

leiden lot nieuwe ecologische kwaliteiten. Üok de inzet op vasthouden van gebiedseigen 

waler biedt nieuwe kansen voor natuur en landschap, doch kan plaatselijk ook gevolgen 

hebben voor de huidige landbouw. 

De toestand van ite landlwuw 

Hel huidige landschap van de IJsselvallei is een landbouwlandschap. Het is gevormd door 

eeuwenlang menselijk gebruik, aanvankelijk slechts de vruchtbare gronden, maar later ook 

de nattere en minder vruchtbare gebieden. Dit heeft een kleinschalig en cultuiirhi.slorisch 

rijk land.schap opgeleverd. Vervolgens heeft de schaalvergroting in de tweede helft van de 

2(V eeuw ingrijpende gevolgen votir hel landschap gehad. Percelen zijn vergnxif, reliëf is 

afgevlakt en heggen en houtwallen zijn verwijderd. HierdiK)r is hel besloten landschap 

opener geworden. In de Stedendriehoek zijn de gebieden met hoofdfunctie landbouw het 

komgebied ten n<K>rden van Twello en het gebied ten oosten van de landgoederenzone bij 

Gorssel. Naast de schaalvergroting is een teruggang van de landbouw zichtbaar. Vooral 

kleine en middelgrote bedrijven verdwijnen uit het gebied. De Reconstructiewet faciliteerl 

deze transitie. Hierdoor ontstaat ruimte, niet alleen voor natuurontwikkel ing, maar ixik 

voor stedelijke functies in het landelijk gd j ied . Vanuit landschappelijk (Xigpunt is het nodig 

in cultuurhistorisch waardevolle gebieden de landbouw als functie Ie ondersteunen. 

Verbreding van agrarische bedrijfsvoering met aanvullende 'groene diensten' is in de 

nabijheid van stedelijke gebied een mogelijkheid. Recreërende stedelingen in hel 

buitengebied vormen een serieuze markt. Tenslotte zijn verbreding en extensivering, in 
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2,1.2. 

Afbpclding 2.1 

'l'Hj|̂ tĵ i'<ilUk.h<.' kaHrt 

Sli i lr i iJri i ' l i iTl i nti'1 l i f 

lK-lail;£|-ijkstt- inlî <Nli'M< uiui 

combinatie met vergoedingen v(>i>r landschapsbeheer, een perspectief dat kan bijdragen aan 

de versterking van de basis voor natuurwaarden, de bescherming van kwel- en grondwater. 

BEREIKBAARHEID EN INFRASTRUCTUUR 

,Vier)kk{r 

Belangrijke hooldlnfrastructuur 

De ruggengraat van de (interlnationale bereikbaarheid van de Stedendriehoek bestaat uit de 

rijksweg A l en spoorlijn Amsterdam-Deventer-Enschede. De snelweg A l beh(*ort tot de 

belangrijkste hoofd transportassen V(Xir goederenvervoer over de weg. Via de sptxirl i jn 

verkxipt (met een halte in Deventer) de treinverbinding Amsterdam-Hannover-Berlijn(-

Warschau). Daarnaast is de spixiri i jn Groningen-Zw olie-De ven Ier-KAN een belangrijke 

infrastructuurverbinding. 

Binnen de Stedendriehoek moet de doorstroming op de A l wi)rden verbeterd. Op de A50 

doen zich met name buiten de regio files vtx>r. De provincies verwachten dat diHir toename 

van de automobiliteit de verkeersafwikkeling met name rond de sleden sterk zal 

verslechteren, waard<x)r de bereikbaarheid van de Stedendriehoek over de weg nog meer 

onder druk zal komen te staan. 

Door ti>ename v a n d e f i l e s o p d e A l (ende A50 buiten de regio) maakt hel regionale verkeer 

intensiever gebruik van het onderliggend wegennet. Op de N348, N345 en N344 ont.staan 

daardoor in kleine kernen (en Zutphen) tijdens de spitsuren problemen met diKirslroming 

en verkeersveiligheid. 

Verkeersbewegingen tussen stedelijke rentra 

Voor het faciliteren van de onderlinge relaties is verbetering van de interne bereikbaarheid 

binnen deSledendriehoek van grtxi l belang. Van de verplaatsingen birmen de 
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Stedendriehiwk belrt'fl 90% verplaatsinf»enbinnfii de gemeenten zelf en 10% verplaatsingen 

tussen ApeldiHirn, lieventer. Gorssel, Voorst en Zulphen onderl ing (ongeveer 20% daarvan 

is woon-werk ver keer). Het aandeel van de verplaatsingen l igt met name in de drie steden 

erg hoog. Gorssel en Voorst kennen een meer externe gerichtheid. De ruimtelijk-functionele 

samenhang ligt dus viHtral op de niveaus van de steden. Versterken van deze samenhang 

begint met hel optimaliseren van binnenstedelijke capaciteiten en met het zoveel mogelijk 

mengen van wonen en werken. Nieuwe locaties zullen vervolgens goed moeten aansluiten 

op de bestaande sleden. Naarmate de afstand tot het centrum en de subcentra van 

werkgelegenheid toeneemt, wordt het .steeds belangrijker om nieuwe liKaties te ontsluiten 

met hiwgwaardig openbaar (rail}vervoer. Dit kan vtwrkomen dat de stedelijke 

toegangswegen onnodig door autoverkeer worden belast. 

Mogelijkheden openbaür vervoer 

Naast het verbeteren van de doorstroming op de A l kan de kwaliteitsverbetering van het 

(regionale) openbaar vervoer een belangrijke bijdrage leveren aan de mobilileitsgeleiding 

binnen de Stedendriehoek. Deze kwaliteitsverbetering begint mei het versterken van de 

(inter)nationale verbinding Am.sterdam-Enschede. Wanneer m Arnhem een HSL-station is 

geopend, zal well icht niet meer volstaan kunnen worden met de huidige Interliner tussen 

Apeldoorn en Arnhem. Met het oog daarop moet rekening gehouden worden met 

verknoping lussen de spiHirlijn ApeldiHtm - Zutphen en de lijn Zwol le-Arnhem (de 

Empense Bocht). Door het benutten van reeds aanwezige spixirli jnen biedl het introduceren 

van l ighttrain nieuwe perspectieven. Het draagvlak voor het functioneren van lighttrain in 

de Stedendriehoek kan vtxjrts aanzienlijk worden versterkt door nieuwe verstedelijking te 

enten op hel spvxtr. Deze winst geldt bij uitstek v(K>r het openbaar vervoer: met minder dan 

?% is het huidige aandeel in de verplaatsingen zeer laag. Vertietering van de kwaliteit van 

het regionaal openbaar \ervoer kan dat aandeel laten stijgen en daarmee bijdragen aan e« i 

betere interne bereikbaarheid via de weg. 

2 .1 .3 STEDELIJKE STRUCTUUR EN ECONOMIE 

Ontstaan^eschledenU steden 

De drie steden binnen de Sledendriehiwk kennen ieder een eigen ontstaaasgeschiedenis 

hetgeen van oudsher al heeft geleid tot onderlinge verschillen in stedelijke structuren. De 

verschillen in opbouw en stedelijke structuren lalen zien dat de steden zich van oudsher 

steeds richting hun eigen achterland hebben ontwikkeld. In dit <)pzicht zijn de drie steden 

dtM>r de jaren heen steeds meer 'met de rug' naar elkaar toe komen te liggen. De vraag is in 

hoeverre hierop voortgebouwd zou moeten worden of dat juist gezixrht moet worden naar 

alternatieve verstedelijkingsrichtingen. 

Samenhangend nelwerlt 

Binnen de Stedendriehoek ligt het accent van de ruimtelijk-functionele relaties op het 

niveau van de sleden (83% wixint er, 90% werkt er en 85% van de bedrijven is er gevestigd). 

Ook het aanbod aan winkels en culturele voorzieningen is nagenoeg geconcentreerd in de 

steden. Het beeld van drie steden met een eigen achterland is echter sterk aan het 

veranderen. De stedelijke invk>edssferen gaan elkaar overlappen en (H)k de verbanden 

tus.sen de steden onderl ing nemen toe. De verbanden op regionaal niveau worden hechter, 

hetgeen erop duidt dal de Stedendriehoek zich ook als stedelijk netwerk begint Ie 
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or lw ikke len. Deze ontwikkeling; hnngt sterk sümen met vri j autonome trends ÜIS 

individualisering, grotere keiizev rij heden, meer tweev erdienende huishoudens, sli jging v.in 

de arbeidsmobiliteit en toenemende beschikbaarheid over mobiliteit. Versterking van het 

functioneren van de Stedendriehoek is daarom eveneens gebaat bij hel faeilileren van de 

groeiende onderlinge verbanden: door versterking van hel regionale openbare vervoer en 

door verbetering van de inleme bereikbaarheid over de weg. 

Emnomlsche posltlonerlnK 

Uit gegevens van het l 'o i no mische Platform bli jkt dat ruim 80% van de bedrijven in de 

Stedendriehoek vooral functioneert op regionaal niveau. Verdere economische ontwikkel ing 

van de Stedendriehoek is daarom mei name gebaat bil het bieden van voldoende ruimte van 

de juiste kwaliteit aan vooral regionaal opererende bedrijven en met een goede regionale 

liereikbaarheid. 

Industrie en gnxjthandel functioneren echter veelal eveneens op landsdelig of zelfs 

nationaal niveau (Buck Concultanls International: Regio Stedendriehoek (ruimteli jke 

strategie werklocaties. oktober 2002). Dal geldl ook vtxir een toenemend aantal 

dienstverlenende liedrijven. Voor deze bedrijven geldl dal ze eveneens geb.ial i^ijn bij een 

goede externe bereikbaarheid over de weg (A l en A50), hel spi>or en in sommige gevallen 

via de binnenwateren. 

Met ru im 75.000 molorvoerluigen per etmaal behcKirt de A l tot de druksl bereden wegen 

buiten de Randstad. Mei een aandeel van ongeveer ^5°- l igt het regionale gebruik van 

snelweg op een relatief laag niveau (in de Randstad is dat bijviwrbeeld 75%), waardoor de 

weg een bij uitstek (in ter) nat ionaal ontsluitende functie heeft. Verbetering van de 

d(K)rslroming op de A l is daarmee zowel van nationaal als van regionaal belang. 

Groene wooninilieus 

Ue grote variatie aan bijzondere centrumsledelijke en cultuurhislorische kenmerken is een 

belangrijke factor in de kwaliteit van de steden in de Stedendriehoek. Versterking van de 

stedelijke kwaliteiten van bestaande centrumgebieden behoort lot de eerste opgave v iwr de 

u i lwerk ing van de ruimteli jke perspectieven. Via stedelijke herstructurering is hel 

onlwikkelen van aantrekkelijke centrumstedelijke woonmil ieus in en rond liestaande 

binnensteden en subcentra van de drie steden een belangrijke opgave. Verhoging van de 

kwaliteit van de openbare ruimte, het beleefbaar maken van stedelijke Lirakterislieken en 

versterking van hel aanbtid aan stedelijke voorzieningen en openbaar vervoer zijn 

belangrijke elementen. De vernieuwing van grote dorpen als Twello en Gorssel heefi 

hetzelfde ambitieniveau. Bij Twel lo gaat hel om gerichte vormen van verdichting die het 

beslaande centrumgebied ruimteli jke en functioneel moei versterken. Bij Gorssel gaat het 

meer om kleinschalige interventies, die het aanbod aan dorps voorzieningen en dorpse 

woonmil ieus moeten verrijken. Er moet ook gezocht worden naar nieuwe mogelijkheden 

voor complementaire groene woonmil ieus, waarin rust en ruimte in een aantrekkelijke 

landschappelijk setting de kwaliteit bepalen.Voor ApeldiKirn en Deventer geldt dal 

uitbreiding in de r ichl ing van hel achterland grole beperkingen kent in de aanwezige 

landschappelijke en natuurwaarden. Er moet dan ook gezocht worden naar andere oplies. 

Ei'onomisrh diensleitprofiel 

1 let proliel van de Stedendriehoek is de laatste jaren sterk verbreed naar dienstverlening en 

handel. De industrie levert 1 7 ^ van de totale werkgelegenheid. Zakelijke en publieke 
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dienstverleninj; zijn ih.ins de grixitste werk verschaf fers (32% van de werkgelegenheid). De 

derde posilie wordt gedeeld dtwr reparatie en hande! en gezondheidszorg en welzi jn. De 

werkloosheid schommell tussen de 4 en 6%. Er moet rekening gehouden worden met een 

grotere vraag naar kantoren, maar ook de behoefte aan terreinen voor productie en logistiek 

zal behoorlijk op peil bli jven. Er kan verdere verbreding van het economisch profiel 

plaatsvinden dimr aan te haken op verschillen in verknopingen tussen {inler)nalionale 

infrastructuur. Bij Apeldoorn biedt de verknoping tus,sen A l en A30 potenties voor 

nationale, op de weg aangewezen eamomische functies. In Deventer levert de verknoping 

lLis,sen (inter)rdtionale treinverbindingen potenties v<Hir nationale dienstverlening, terwij l in 

Zutphen de verknoping tussen IJssel en Twentekanaal potenties biedt voor nationale 

watergebonden economische functies. 

2 . 2 DOnSTEUING REGIO STEDENORIEHOÜK 

Rekening houdend met de beslaande waarden en potenties in de regio, is een centrale 

doelstelling voor de regio Stedendriehoek geformuleerd. De doelstelling is zodanig 

geconcretiseerd, dat achteraf kan worden Iwoordeeld of hel voorontwerpplan (het 

Voorontwerp van de Regionale Slructuurvisie) aan de doelen voldoet. 

Cent rule doelstelling 

Üe regio Stedendriehoek wit de bestaande ruimteli jke verschillen in de regio behouden en 

nieuwe variatie aanbrengen. Niet alleen meer variatie in hel aanbod van w(wn-en 

werkmil ieus, maar juisl ook in natuur, landschap, recreatie en bereikbaarheid en in de 

onderlinge snmenh.ing hiertus.sen. Daarnaast w i l de regio nieuwe kwaÜteilen ontwikkelen 

op hel gebied van water, natuur, landschap en landbouw. De regio w i l daarmee een 

optimale keuzevrijheid aanbieden voor de wensen en behtteften van bewoners, 

ondernemers en gebruikers van de regio en meent dal hiermee een duurzaam perspectief op 

de toekomstige ontwikkel ing van de Stedendriehoek als geheel wordt geboden. 
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Coiuiretlsf r ing doeUlellintt 

In hi'l kdder van de SMB is bovengenoemd e doelstelling uitgewerkt. Het resultaat daarvan 

wcirdt in iinderstaande tabel weergegeven. 

Do eisten ing Strategische keuzen 

1 Duurzaam watertieheer als basis uoor 

ruimtelijke ontwikkeling 

Natuur, landschap en landbotw 

ontwkkelen m functiecombinaties 

Regionale bereikbaartield verbeteren 

iloot txiogwaanJig openbaar vewoer 

Stedelijke heretnjcturenng gaat Boven 

nieuwe uibreklngen 

Toevoegen van cenlnimstedelijke en 

landelijke woonmilieus 

Achterliggende doelen 

Herstel er ortwikiieling van een duurzame wateitiuisnojding 

Meer mimte voor water als grondslag voor njimtelijke ontwikkeling. 

Versterking van sprengen, beken, weösringen en De iJssef als dragers van de regionale 

«lenlrleit. 

Respecteren van de beperkingen die voortkomen uit de voonang voor water in watemjke 

en landschappelijk kwetsbare gebieden. 

Zoigvuldige inpassing van nieuwe verstedelijking in hogergelegen en minder kwetsbare 

gebieden^ 

Beboud en versterking van ecokigisch waardevoM natuurgebieden, cultuurhistonscne 

landschappen en artefacten 

Versterlten van gebiedspecifieke kwaliteiten door duurzame functiecombinaties met 

waterbeheer. vert)rede landbouw, extensieve recreatie en kleinsdialge vormen van 

landelijk wonen 

Versterking van de kemkwaliteilen van de Siedendnehoek de bijzondere groene 

kwaliteit van Vekiwe en iJsselvallei in combinatie met de hoogwaardige kwaliteit van de 

sleden en dorpejr 

Vertwteren van de externe en Inleme bereikbaarheid van de Stedendriehoek 

Benutting van hel beslaande ^>xi'voor een samenhangend systeem van regionale light 

trainvertiindingen. 

Versterking van het bestaande (basis)netwed( van lnlen:ilyb^inen. (snel)bussen en 

vraagafhankelijk collectief vervoer 

Stimulering van het fietsgebruik. 

VertÄtering vande doorstroming op deAI.  

Kwaliteisvert)eleiing door venJichbng en venJunning aan de randen van centra en in 

venjuderOe woon- en werkgebieden van sleden en dorpen. 

Behoud van de vitaliteit en dynamek van de steden 

Voorkomen vjn onnodige aantasting van landschappelijk waardevolle gebieden. 

Vergroten van de keuzevnjheid in het netwerti door meer variatie te bieden in woon- en 

werkmilieus. 

Versterken van de (subjcenira m steden door de toevoeging van (gemengde) 

centnjmsledelijke milieus. 

Ontwikkelen van landelijke milieus rnede als drager voor watenngrepen en versterking 

van green. 

Versterking van het vestigingsklimaat voor bewoners en ondernemers van binnen en 

bulten de reg», waardoor ook bijgedragen wordt aan de ruimtelgK economische 

onIwikKeling. _ 
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De strategische keuzen uil bovenstaande tabel zi[n sturend voor de ruimtelijke ontwikkeling 

van de Stedendriehoek en vormen het vertrekpunt voor het Voorontwerp van de Regionale 

Struct uurvisie. 

2.1 

2AL 

Tabel 2.2 

l^ro^rarnnui nmien 

labrl 2.3 

J*i""^riiinirïj< wi-rki-rï 

IdbH 2 .4 

l ' r<i i ; r 'Lirnrn, ( | ; I > K - I I 

REGIOPHAAL PROCfUMHA 

FEITEN EN CIJFERS 

!n onderstaande labellen is het programma voor wonen, werken en groen opgenomen. 

Steeds is onderscheid gemaakt naar totale behoeften in de regio, !n>evee!heden die in 

bestaande plannen zijn opgenomen en de opgave tot 2030 voor het Voorontwerp van de 

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek. In navolgende paragraaf worden de cijfers 

toegelicht. 

Totale twhoefte In Besctiiktiaar in In bestaande Opgave i.k.v. de 

2030 2001 plannen tol 2015 Stfuctuun*isie 

Cenlrumsledelljh 22,000 11000 8-000 3.000 

Buiteneer tmm 60.000 62.000 -2J00 500 
Groensiedelijk 58.500 35.000 14.000 9.500 

Cerlnimdofps 18.000 16.000 1.500 1.500 

Landelijk 7.500 5,000 2.000 500 
Totur 166.000 128.D00 23.000 15.000 

• Vanwege de laterB loelreding lot öe reg« Sledendnehoek is de egen tehoefte van tie gemeente Srumtnen nog niei 

opgenomen m de latei Hel beirell t^etioefteajfers van de overige vi|f nelwerkgemeent^. 

Extra t}etioene lot 2030 In bestaande plannen lol 

2010 

Opgave i.k.v. de 

Stiucluurvisie 

Bednivenierreinen 575 hectare 365f>eciare 310 hectare 

Kantoorlocates 750.000 m^brulo 

vloeroppeivlak 

460 000 m- brutti 

vloeroppervlak 

290.000 m'txuto 

vkieroppervlak 

Landbouw . . Verüredinq lanütxniw 

Glastuinbouw . . 25 hs hervestiging 

RegHxiaai recreatiepark - - 50 ha ir middengebied 

Extra betfoefte tol 2D30 In beslaande plannen lol 

2010 

Opgave I.k.v. de 

Slructuurvisie 

Walerrelentie 150tia(*al8r) 50 ha 100 ha 

Vemattertfllexliel peiMheer 300 ha (natie natuur] 100 ha 200 ha 

RuimlevoordeRMsr 150 ha (water) . ISO ha 

Inzet extensief wonen 350 ha {bos} 1201« 230 ha 

Venierking rocreatlef «wat 150 ha (bos) . 150 ha 

Groen In en nsixl cte stad 100 ha (bos) 30 ha 70 ha 

2.3.2 TOEUCHTING PROGRAMMA 

Algemeen 

Als grondslag voor het regionale programma voor wonen en werken op de lange termijn is 

gekozen voor hel scenario European Cixirdination (EC) van hel Centraal Planbureau. Dit 

scenario is dtwr ABF-research verbijzi)nderd vixir de Stedendriehoek. 
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Beleidsmatig sluit het EC-seenario aan bij de uitgangspunten van de vigerende 

streekplannen. In dit scenario wordt uilgeg.i-in van een groeiscenario, waarbij de 

Nederlandse economie tol 2030 groeit met gemiddeld 2,757o per jaar. 

De periode tot 20!Ï0 omvat een lange tijd en prognoses voor deze periode zijn met grote 

onzekerheden omgeven. De keuze voor zo'n lange planperiode hangt mede samen met 

gemiddelde doorlooptijd van strategische beslissingen (10 tot [?• jaar volgens de 

Wetenschappelijke Raad vtxir het Regeringsbeleid). Vallen de werkelijke behoeften lager uit, 

dan kan hel plan langer mee dan 2030; vallen ze hoger uit, dan staat de regio 

Stedendriehoek eerder dan gedacht voor een nieuwe ronde van strategische beslissingen. 

Het programma van de Stedendriehoek richt zich met name op de behoeften vanuit de 

eigen regio. Voor meer informatie over het programma wordt verwezen naar de rapportage 

"Ruimtelijke perspectieven Stedendriehoek 2030" van maart 2002. 

Wonen 

Absolute woningbehoefte 

Uitgaande van het EC scenario is een bevolkingsgroei van 311.500 in 2001 naar 348.000 in 

2030 voorzien. De gemiddelde huishoudengnxitte daalt daarbij van 2,43 in 2001 naar 2,1 in 

2030. Deze bevolkingsgrtwi en gezinsverdunning leiden ertoe dat in de periode van 2001 tot 

2030 ongeveer 38.000 woningen aan de woningvoorraad van de gemeenten van de regio 

Stedendriehoek moeten worden toegevoegd. Deels is dit reeds vastgelegd in bestaande 

plannen tot 2015 (in totaal betreft het 23.000 woningen, voor een belangrijk deel in bestaand 

stedelijk gebied). Tot 2030 dient binnen de Stedendriehoek ruimte gevonden Ie worden voor 

circa 15.000 woningen. 

Verdeling woonmilieus 

Afbeelding 2.2 geeft de verdeling van de toe Ie voegen woningen over de verschillende 

woonmilieus. Deze verdeling is gebaseerd op hel door ABF-rese.irch berekende programma 

op grondslag van hel scenario European Coordination, Daarbinnen hebben verschuivingen 

in de richting van inlen.sieve stedelijke en dorpse milieus plaatsgevonden om het regionale 

woonprogramma zoveel mogelijk binnen de bestaande sleden en dorpen te kunnen 

realiseren en tegemoet te komen aan de gewenste vraag naar variatie aan woonmilieus. 

De ti>ename van het aantal 1 persoonshuishoudens (ouderen én jongeren) komt lot 

uitdrukking in de daling van de gemiddelde huishoudengnxitte van 2,43 (in 2001) naar 2,1 

(in 2030). In zijn algemeenheid leidt dat tot een stijgende behoefte aan appartementen in de 

Centrum Stedelijke (ouderen en jongeren) en Centrum Dorpse milieus (vooral ouderen). 
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AnH>i-l(»n|t 2.2 

\«<H>iiiMili(.-Lis Tabel 1: Wijzigingen in de structuur van de woningvoorraad 

175.000^ aanUi uraningen 

100% 

150 000. 

125 000. 

100000. 

75.000 _ 

50000 . 

25000 . 

100% 

9% 

49% 

27% 

«•'A, 

H l 3 % 

H37% 

. 

H 35% centrum stedelijk ^ ^ H 

buiten centrum | H | 

groen stedelijk ^^Ê 

H 11% centnjm dorps ^ ^ ^ 

4% landelijk 

2001 2030 

Werkrn 

Kantoorlocaties 

Uitf^.i.inde van hel EC scenario is berekend dal het aantal arbeidsplaatsen in de periode lol 

2030 met ongeveer 46.000 zal stijgen. Voor een deel wordt deze stijging veroorzaakt diior de 

toename van het deelnamepercentage {meer vrouwen aan het werk, meer inactieven in het 

arbeidsproces) Een gmof accent mnet gelegd worden op dienstverlening. Het aandeel van 

de (in de kantoren gesitueerde) dienstverlening zal toenemen van 32% in 2001 naar 42% in 

2030. Op grond hiervan is geraamd dat in totaal 750.000 m ' bruto vloeroppervlak aan 

kantorenvülume moet worden gerealiseerd. Daarvan is al ongeveer 460.000 m^ opgenomen 

in lopende plannen tot 2010. waardoor een behoefte resteert van 290.000 m^. Naar schalling 

kan circa óO '̂o hiervan gemengd met wonen worden ondergebracht. De resterende 40% van 

de kanltxirbehoe/te wordt gerealiseerd op specifieke kan toren locaties. 

Bedrijventerreinen 

Terugrekenend naar de peritxie 2001 tot 2030 en opgeschoond v iwr de ruimtebehoefte aan 

kantoren, resulteert een uilbreidingsbehoefte aan 475 ha bedrijventerrein. 1 lierbij dient een 

extra behoefte van circa 100 ha worden opgeleid die ontslaat door uitplaatsing van 
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bedrijvigheid als gevolg van stedelijke herstruclurering. In lolaal is de ruimtebehoefte aan 

bedrijvenlerreinen daarom geraamd op 575 ha nello bedrijventerrein voor de periode 2001-

2030. 

Het huidige aanbod aan bedrijventerreinen in de Stedendriehoek is divers en bestaat uil 

grote en kleine terreinen. De ontwikkelingsfase is verschillend: uiteenlopend van direct 

uitgeefbare locaties tot harde en zachte plannen. In totaal voorzien bestaande plannen in 

circa 365 ha verspreid door hel gebied. 

Aangezien de liestaande plannen voorzien in circa 365 ha, dient het Voorontwerp van de 

Regionale Structuurvisie te voorzien in circa 210 ha nieuw te ontwikkelen terrein. Van deze 

210 ha is 175 ha regionaal bedrijventerrein. Landelijke ervaringscijfers leren echter dan voor 

circa 50% van zachte plannen realisatie niet (tijdig) plaatsvindt. Daarmee wordt in de 

planningsopgnve van de Stedendriehoek rekening gehouden; uitgegaan wordt van circa 270 

ha nieuw bedrijventerrein in de periixJe tot 2030. 

Landbouw 

Vixir de agrarische sector geldl dat, in aansluiting bij de reconstructieplannen, wordt 

uitgegaan van verbreding van de agrarische sector. Functiecombinaties met recreatie, 

natuurontwikkeling, zorg en educatie, stadslandbouw en woningbouw bieden hier nieuwe 

kansen. Een blijvend perspectief vixtr de landbouw, met name de melkveehouderij, bieden 

de open. grootschalige gebieden ten noorden v.in Twello en oostelijk van C.orssel. 

Glasluinbou* 

De glastuinbouw neemt een bijzondere positie in als een vitale economische sector binnen 

de Stedendriehoek. De regio streeft naar nieuwe locaties voor de glastuinbouw, bedoeld 

voor hervestiging binnen de regio zelf (als gevolg van nieuwe stadsuitbreidingen), maar ook 

vixir regionale uitbreidingen. De realisering>strategie hiervan wordl gekoppeld aan de 

besluitvorming over de IJsselsprongen en mogelijke bypas.ses. Vixirwaarde is een goed 

bereikbare plek, In totaal gaat het om een oppervlak van ten hoogste 25 ha. 

RecfBalie 

Ten aanzien van recreatie gaat de Stedendriehoek uit van hel versterken van het centrale 

middengebied als recreatief uitUnipgebied. Een bijzondere centrale positie heeft daarbij het 

recreatiegebied Bussloo. In het kader van het ViMmintwerp van de Regionale Slrucluurvisie 

is de kansrijkheid van de verdere ontwikkeling van dit gebied tot een regionaal park van 

formaat onderziKht. In totaal gaat het om ten minste 50 hectare. 
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Water, natuur en landschap 

A 1.1 l im ome ruimtt'behoeften van de blauwe en j>roene kwaliteiten in de Stedendriehoek zijn 

moeili jk te kwanlificeren, maar zijn zeker niet ondergeschikt aan hel regionale programma 

van wonen en werken. Dit bli jkt ook uit de integrale doelstelling van het Voorontwerp van 

de Regionale Slrucluurvisie. De wens om zowel de groene als stedelijke kwaliteiten te 

versterken brengt met zich mee dat hel pri}gramtna voor wonen en werken primair zal 

moeten worden benut om: 

• De kwnlitei l van ruimtelijke strucluurdragers van de steden te versterken (denk aan 

historische centra, waterfronten, kanaal). 

• Bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van dorps- en stadsranden en de reconstructie 

van het agrarisch grimdgebruik in hel licht van waterbeheer en natuurontwikkel ing. 

• De uitvoenng van de Ecologische htK>f ds truc tuur (EH5) te verbeteren en versnellen, door 

het versterken van robuuste ecologische verbindingen en meer ruimte te geven aan 

water. 

• Koppelingen te maken tussen integraal waterbeheer, natuurontwikkel ing en nieuwe 

verstedelijking om de mogelijkheden voor waterberging/afvotT en nieuwe natuur ook 

financieel haalbaar te maken. 

In het navolgende hoofdstuk wordt een uitgebreide toelichting op de planvorming tot nu 

UH.' gegeven. Daarbij wordt aangegeven hix- invul l ing is gegeven aan hel in dit hoofdstuk 

beschreven programma. 
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HOOFDSTL 

De planv'onning tot nu 
toe 

In lioofdsUik 1 is al aangegiivn daS er de afgelopen jaren intensief is samengewerkt tussen de :es 

gemeenten uan de regio Stedendriehoek. Dit hoofdstuk besthrijft de belangrijkste keuzes van de regio 

Stedendriehoek in de planvorming om te komen tot een Voorontwerp Regionale Slriutiiun'isie 

Stedendriehoek. Een eer-^te belangrijke keuze is die i'an het bundelingsgebied. Er loordt ingegaan op 

de aanleiding om een bundelingsgebled zmst te stellen. Ook wordt de ligging van het bundelingsgebied 

gemotiveerd. De tweede belangrijke stap betreft het ontwikkelen van twee ruimtelijke perspectieivn 

ivor liet bundelingsgebied. De kenmerken en voor- en nadelen van deze modellen imrden 

gepresenteerd. Tot slot wordl ingegaan op de stap die lu\ft geleid lot hel Ruimtelijk Strut liiurbeeld 

Stedendriehoek 2050. Dit hoofdstuk imt genoemde stappim samen. Pas vanaf hoofdstuk 4 vindt de 

milieubfoordeling over deze stappen plaats. 

3X VORMING BtiNDEUNGSGEBIED 

Het Voorontwerp van de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek beperkt zich tol het 

hiindelingsgebied u i l afbeelding 3.1. De aangegeven stippelli jn uit de atbeelding moet niet 

worden gezien als exacte begrenzing van hel plangebied. 13e l i jn visualiseert eerder hel 

viHirnemen van de Regio Sleden driehoek om de ontwikkel ingen in de drie steden 

ApeldiKirn, Deventer en / u l p h e n en het middengebied naar elkaar toe te richten (zie tH)k 

hierna). 

De motivering om voor dit biindelingsgebied a!s regio gezamenlijk één plan op te «lellen, 

vindt zijn oorsprong in de Vijfdo Nota Ruimteli jke Oden ing . 

De Stedendriehoek in de Vijlde Nota Ruimtell|ke Ordenintf 

In hef WeidsV(X)rnemen o\ er de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening is de 

Stedendriehoek Apetdixtm - Deventer - Zutphen aangewezen als regionaal stedelijk 

netwerk: een verstedelijkte zone, die in toenemende male de vorm aanneemt van een 

netwerk van grotere en kleinere compacte steden. Met de aanwijzing als regionaal stedelijk 

netwerk heeft het rijk de verwachting uitgesproken dat de gemeenten in de Stedendriehoek 

(gemeenten Apeldoorn, Brummen. Deventer, Gorssel, Voorst en Zulphen) voor de komende 

20 ä 30 jaar samen afspraken maken over nieuwe infrastructuur en openbaar vervoer, over 

stedelijke herstructurering en nieuwe woon - werklocaties, alsmede over de inrichting van 

het landelijk gebied. 
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ArbeHdlng 3.1 

l.iKK'"K t>ll>l'l*^lillKs> '̂lm'il 

(Mip[»llijn) 
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Nola Ruimt« vervangt Vijfde Nota RuJnil<>ll|ke Ordenlnif 

In .ipril 2Ü04 heeft ht't kabinet de Nota Ruimte uil^^ebr.ichl. waarmee de Vi j fde Nota voor de 

Ruimteliike Ordening is komen te vervallen. In de Nota Ruimte is de sturingsfüosofie 

"decenlr.ial wal kan, cenlranl wat moet" opgenomen. Als gevolg hiervan is de 

Stedendriehoek Apeldtxirn - Deventer - Zutphen als regionaal stedelijk netwerk niel 

concreet op een beleidskaart opgenomen. Wel is hel bundelingsprincipe uit de Vijfde Nota 

Ruimtelijke ordening overeind gebleven. De provincies hebben met de samenwerkende 

gemeenten een belangrijke laak om het verstedeüjkingsbeleid in de bundelingsgemeenlen 

verder in te vul len. 

Aansluitend op hel nationale ruimteli jke beleid u i l de Vijfde Nota en de Nota Ruimte, heeft 

de regio Stedendriehoek het bundelingsprincipe gehanteerd. 

De keuze om te bundelen sluit zowel aan op hei nationale ruimteli jke beleid, als ook op het 

provinciale ruimteli jke beleid van Gelderland en Overijs.sel, dal is vastgelegd in de 

streekplannen. 

De ambitie van de reKIo om te bundelen 

De regio Sledendriehoet, oin.irmt de uitdaging uit de Vijfde Nota en de Nota Ruimte en 

heefl de gemeenschappelijke ambitie opgepakt om op regionaal niveau naar 

samenhangende oplossingen te zoeken voor problemen en kansen die steeds vaker de 

gemeentegrenzen overschrijden. De regio Sledend r ieht» k ziet zichzelf pr imair als een 

regionaal stedelijk netwerk in ontwikkel ing, gelegen in een aantrekkelijke en gevarieerde 

groene omgeving. Het accent van de ruimtelijk-functionele relaties ligt daarbij op het niveau 

van de steden. Versterking van hel functioneren van de regio Stedendriehoek begint daarom 

op het niveau van de steden. Tegelijkertijd overlappen de stedelijke invloedssferen elkaar 

steeds meer en beginnen ixik de verbanden tussen de steden onderl ing toe te nemen. Üe 

verbanden iip regionaal niveau worden hechter. Deze ontwikkel ing hangt slerk samen met 

vri j autonome trends als individualisering, grotere keu ze vrij heden, meer tweeverd lenende 

huishoudens, stijging van de arbeidsmobilileit en toenemende beschikbaarheid over 

mobil i tei l . Daarnaast functioneert ongeveer 80% van de bedrijven in de Stedendriehoek 

vooral op regionaal niveau. Versterking van het functioneren van de Stedendriehoek is 

daarom om diverse redenen gebaat bij het faciliteren van de groeiende onderlinge 

verbanden. 

Indu.slrie en groothandel functioneren veelal op landsdel igofzelfs nationaal niveau. Dat 

geldt iH)k voor een toenemend aantal dienstverlenende bedrijven. Vimr deze bedrijven geldt 

dat ze gebaat zijn bij een goede externe bereikbaarheid over de weg (A1 en A50), het spoor 

en in sommige gevallen via de binnenwateren. 

In het kader van bovenstaande ziet de regio Stedendriehoek kansen in het bundelen van de 

krachten binnen het bundelingsgebied. Voordelen hiervan zijn {beleids-)afslemming gericht 

op hel behoud en de ontwikkel ing van de ruimteli jke kwaliteiten en versterking van de 

regionale onderhandelingspositie (binnen het nationale beleid) door bundeling van 

bestuurskrachten. 

Het denken in stedelijke netwerken betekent een schaalsprong in de bestuurlijke 

afwegingen over de ruimteli jke ontwikkel ing van de Sledendriehiwk: wat regionaal moet, 

wordt binnen het stedelijk netwerk opgelost. Wat loLia l geregeld kan worden, kunnen de 

gemeenten zelf doen. De ui ldaging voor de regio Stedendriehoek is om te komen tol 
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onderlinge afstemming en aincrete afspraken iiver programma, fasering en investeringen. 

Het gaat om een geïntegreerde besluitvorming voor onderwerpen waarvoor oplossingen in 

regionaal verband nodig zijn zoals stedelijke ontwikkel ing, verkeer en vervoer, economie, 

(boven) regio na Ie stedelijke voorzieningen en natuur en landschap. Centraal staat de 

bestuurlijke schaalsprong om te zetten in een kwalileitssprong v iwr de Stedendriehoek als 

geheel, waarbij de groei in de verstedelijking en economische ontwikkel ing worden benut 

om bestaande kwiJliteiten verder te ontwikkelen en nieuwe kwaliteiten te realiseren. 

Motivering begrenzing bundelingügebied 

De begrenzing van het bundelingsgebied wordt ingegeven d<K)r de mil ieuwaarden in de 

regio en daarmee samenhangend de mogelijkheden en onmogelijkheden v(X)r 

verstedelijking (zie onderstaand kader). De regio heeft te m.iken met een uilersl gevoelige 

buitenschil van de Sledendriehtiek en wi l deze zoveel mogelijk handhaven. Een andere 

reden om meer naar "b innen" gericht te opereren en de krachten in die richting te bundelen, 

is de behtïefte om ondeHinge relaties tussen de sleden en dorpen binnen de regio te 

versterken, zowel qua mobiliteilsgeleiding als vixirzieningenniveau. De regio wi l 

voorkomen dat ruimteclaims Ie zeer worden verspreid, wal een negatief effect heeft op de 

mobiliteit en kan leiden tot eenvormigheid en verrommeling van het landelijk gebied. 

Hierdoor zou niet optimaal gebruik kunnen worden gemaakt van bestaande (stedelijke) 

voorzieningen. 

De regio Stedendriehoek is zich er van bewust dat niet alleen buiten de Stedendriehoek, 

maar ook daarbinnen belangrijke mil ieuwaarden voorkomen. Denk aan waardevolle 

(half)open landschappen en do IJssel en haar uiterwaarden. De regio hecht er belang aan dat 

deze waarden zoveel mogelijk worden gespaard. 
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Beperkingen voor veraledel i jk ing in de regio 

D t ontwikkelingsmofjeli jkheden van Apeldix i rn worden sterk begrensd door de Veluwe 

aan de westzijde, de A l aan de zuidzijde, de A50 aan de oostzijde en het waardevoile 

sprengengebied aan de noordzijde. Met het maximaal benutten van haar binnenstedelijke 

capaciteit en de realisering van de woningbouwlocatie Zuidbroek en bedrijventerrein 

Apeldot im-Not ird is de stad door haar ontwikkelingsmogeli jkheden heen. Een mm of meer 

autonome ontwikkel ing zou vervolgens in kunnen houden dat voor nieuwe verstedelijking 

aangesloten wordt bij de reeks van contactdorpen op de Veluwerand, waar Apeldoorn zelf 

van iHirsprong ook deel van uitmaakt. De sprong zou dan (over het sprengengebied heen) 

gemaakt moeien worden naar Vaassen en (over de A l heen) naar Beekbergen, 

Deventer en Zutphen zijn twiangrijke Hanzesteden die zich historisch hebben ontwikkeld 

(met de IJssel als ruimteli jke grens) in oostelijke richting. Net als voor Apeldoorn, geldt (wk 

voor Deventer dat de uitbreidingsmogelijkheden eindig zi jn. Na de afronding van de 

woningbouwlocatie De Vijfhoek en do aanleg vnn het bedrijventerrein Lindeveld komen er 

nog Iwee locaties daarvoor in aanmerking: Steenbrugge en het zoekgebied Noordtnist, 

Verdere uitbreiding in mwrdoosteli jke richting tast de kwaliteit van het landschap 

behiHirlijk aan en leidt bovendien lot Ie grote afstanden tot de bestaande stad. Vtxirtgaan op 

het ingezette verstedelijkingspatrotm langs oude radialen naar het achterland zou Deventer, 

vanwege de direct omliggende natuurwaarden en vochtige gebieden, dan bijvoorbeeld 

kunnen brengen richting Olst, Boskamp, Wesepe, Lettele en /o f Bathmen, Voor Zutphen 

zouden dat om vergelijkbare redenen bijviwrbeeld Eefde, Almen, Vorden, Baak en/of 

Steenderen kunnen zijn. 

Bij elkaar zou voortzetting van de traditionele verstedelijk!ngspatronen er loe leiden dat de 

drie steden zich van elkaar af zouden ontwikkelen met mogelijk grote negatieve effecten op 

bijvoorbeeld waardevolle natuurgebieden en landschappen, die van nationaal belang zijn. 

Het zou bovendien leiden tot verdunning van de stedelijke stelsels, versnippering van 

verstedelijking, spreiding van verstedelijkingseffecten iwer een groot gebied en aanzienlijke 

toename van noodzakelijke verplaatsingsafstanden. 

3.2 _ BlAUV/t STEDENDRIEHOEK VERSUS GBOFNF VAII FI.STAn 

WELKE TWEE RUIMTELIJKE PERSPECTEVEN ZIJN ONTWIIO<ELD? 

Er zijn Iweeruimtel i jkeperspectievengeformuleerd voor de ontwikkel ing van de 

Stedendriehoek met als planhorizon 2030, Het gaat om het perspectief Blauwe 

Stedendriehoek en hel perspectief Groene Valleistad (zie aflieetding 3,2 en 3.3), 

De perspectieven kunnen worden beschouwd als ruimteli jke ontwikkelingsmodellen vtxir 

de netwerkvorming van de Stedendriehoek op regionaal schaalniveau. De pwrspectieven 

brengen allerlei aspecten van regionale ontwikkel ing op een samenhangende manier in 

beeld; waterberging, natuurontwikkel ing, land.schapsvorming, landbouw, infrastructuur, 

woningbouw en bedrijventerreinen. 
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3.2.2 HOE ZIJN DE RUIMTELIJKE PERSPECTIEVEN TOT STAND GEKOMEH? 

Als basis voor de ui twerking van de perspectieven is de zogenaamde 'lagenbenadering' 

geh.inteerd. Deze pl.inningbenadering wnrd l inmiddels in veel regio's gebruikt en is ook 

vixir hel nationale ruimteli jke beleid van de Vi j fde nota Rii imleli jke Ordening en de Nola 

Ruimte hel leidende beginsel. De volgende lagen zijn onderscheiden: 

• Laag 1: ondergrond (met planningsobjeclen waler, bodem, reliëf, morfologie, natuur, 

landschapen culluurhistorie). 

• Laag 2: netwerken (met planningsobjecten wegen, sp(M>rlijnen, rivieren, kanalen en 

leidingen). 

• Laag 3: occupatiepatronen {mei planningsobjeclen woongebieden, bedrijventerreinen en 

ree rea tiegeb ied en}. 

I4bel 3.1 

lA'^ï 'Hii j i ' t ' i 'nl i i 'df 'Ti /i ' i ' ïkii i irT 

Laag 1 

Laag 1 (de ondergrond) functioneert als zeefkaarl vtxir verstedelijking (zie afbeelding 3.4)1". 

[>e zeefkaarl laat concreet plekken zien waar nieuwe stedelijke ontwikkel ingen mogelijk 

zi jn, al dan niet onder bepaalde condities. De zeefkaarl is geactualiseerd, nadal het 

Ruimtelijke Structuurbeeld Stedendriehoek is opgesteld. De actuali.satie heefi niel geleid tol 

een significant ander lieetd en wijzigingen in de mogelijkheden voor wmm- en werklocaties. 

In ondefi laande talx'l is aangegeven, waaruit de (geactualiseerdel zeefkaarl i-. opgebouwd. 

water naluur cultuurhistorie | 

Oppervlaktewater Actjele ratuiir. nat eî  droog Archeologisctie momentan 

Kwelwaief/infillralie VeertaxJem Archeologische 

^sM Groncfnaterfluclualie Verwachnngskaart 

Waieroverlasl m de vorm van Culluurhistonsche 

gronOwaterstand en neerslag landschappen 

Basissysteem beschermen (P|EHS (ind CullLurbistorische 

beWd 
Waterberg mg beirvloedingsgebieden) waa nie kaal 

Ruimte voor de rivier VHR.gebieden 

NB-gebieden 

Uag2 
Ook spelen overwegingen op het gebied van mobi tl teilsgeleiding en bereikbaarheid een 

belangrijke rol in de ruimtelijke ontwikkel ing van de Stedendriehoek (laag 2). Daarbij is de 

aanleg van nieuwe, kostbare infraslrucluur niel alt i jd mogelijk of wenselijk. Steeds meer zal 

gebruik moeien worden gemaakt van beslaande netwerken dixtr betere l ienutt ing. Afgezien 

van enkele nieuwe infrastructurele ingrepen, is vtxira! do relatie mei de beslaande 

infrastructuur sturend vtxjr de locatiekeuzen van wonen en werken. 

ÜUM13 

In navolging van provinciaal en rijk.sbeleid kiest de Stedendriehoek voor het concentreren 

van nieuwe ruimtebehoeften voor wonen en werken binnen het bundelingsgebied. De 

regionale ruimtebehoefte voor wonen en werken (laag 3) wordt daarbij gezocht binnen hel 

'" De /t'efkaart wordt nog aangepast op basis van geactualiswrdc informalip. 
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bundelinj^sgebied om te voorkomen dat ruimteclaims al Ie zeer worden verspreid (zie ook 

paragraaf 3.1). 

Per laag 'is een aantal ordeningsprincipes geformuleerd (zie onderstaand kader). 

Ordeningsprindpes taag 1: ondergrond 

* Inzet op duurzaam integraal waterbeheer: vaslïiouden en bergen van water voor 

afvoeren; 

• Waterafvoer bovenstr<xims vertragen en meer ruimte ixxir berging oppervlaktewater en 

peilbeheer; 

• liu ven regionale waterafvoer (IJssel) vergroten door r iv ierverruiming in stroomgebied en 

uiterwaarden; 

* Herstel vnn waardevolle landschappen en l>eschennen door herstructurering van de 

waterwinning; 

• V(X)rkomen van aantasting van bodemgesteldheid en geomorfologische 

bod em.strucluren. 

Ordeningsprincipes iaag 2: netwerken 

• Intensiever en efficiënter benutten van de bestaande infrastructuur; 

• Complementeren van hel infrastructuurnetwerk dtwr aanleg van ontbrekende schakels; 

• Verbeteren van de ver keersdoorstroming op het htx)fd wegen net; 

• Inzet op kwaliteitsverbetering van hel regionaal openbaar vervoer en betere uitwisseling 

Itissen modaliteiten; 

• Behoud van verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kleine kernen. 

Ordeningsprincipes laag 3: patronen 

• Beter benutten van de opnamecapaciteit van bestaand stedelijk gebied; 

• Bundeling stedelijk ruimtegebruik op goed l)ereikbare knooppunten en (.sub)cen{r.i; 

• Omvang en kwaliteit woon- en werkmil ieus afstemmen op bereikbaarheidspolenties; 

• Ruimtelijke differentiatie in woon- en werkmil ieus naar groenblauwe kwaliteiten; 

• Voorkomen van ongewenste verstedelijking op kwetsbare en/of slecht bereikbare 

plekken.  
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Afbr l̂dlntf 3.4 

ZiH-lkjiii'i \y^ir \i-!'stctirlijkiiij;' 

De /cofkdo MARCADIS ipyan geaitiiolist't'rdi.' informalic. 



ail. BEUWGRUKSTE VERSCHILLEN TUSSEN DE RUIMTEUJKE PBtSPECTIE^N 

Intioudeiijhe verschillen 

In onderstaande label z i jn de belanj^rijkste verschillen tussen de Blauwe Stedendriehoek en 

de Groene Valleislad opgenomen (zie ook afbeelding 3.2 en 3.3). Voor een nadere toelichting 

wordt verwezen naar de rapptirtage "Ruimteli jke perspectieven Stedendriehoek 2030" van 

maarl 2002. 

TdM3.2 

Belangrijkste verschillen 

Blauwe Stedendriehoek en 

Croene Valleistad (bron: 

Ruimteli jke perspectieven 

Stedendriehoek 2030, 

maart 2002) 

B[auwe Slede ndnet̂ oeK Groene Valleistad | 

Water Blajwrode bypass Siauwgroene bypass 

Uitbouw sprengen en beken 

Retenïe- en kwelgebieden 

Vergroenen bestaande weienngen 

Matuur Natie natuur (kwelgebed) Droge natuur (oever/stuwwallenl 

E(»k)gische waarOen Landsctiappelijke waarden 

Intrastiuctuur Verbreding Al Verbetenng pn̂ vinciale wegen 

N5-spoor benutten (Ijgtittraln) Omwikkeling lighttrain 

Station Twelb en voorstadsnalten 5 nieuwe stations m landelijk gebied 

Woringtwuw Verweving met waler Verweuing met landschap 

Gericht op de dne steden Gefeilt op iigiittrainslations 

Twee nvierspnangen Drie nieuwe dorpen in middengebied 

Bedrjver terrein Compacle düstere langs Al Verspreid rexid A1 en stations 

Srainparhs Op wegen genchl Brainparks ook op OV genchl 

Vooraeningen Gelifkwaanlge verdeling Specialisatie lussen sieOen 

Vooral in ae ane sleden Ook op afstand var de sieden 

Inpassing leisure in bestaande stad Ruimte voorgrootscnalige leisure in buitengebied 

Landbouw NowflAI traditionele landbouw Verbrede landbouw middengebied 

Zuid AV. water/ecok>gisct̂  boef^ Stadsiandtxxiw 

Recreatie Extensieve natuunwTeabe Intensieve gebmiksnatuur 

Busskx) s(tiakel in eco-zone Centrale ligging Busskm (regiopark) 

Eco-Ioensme (Buiten .)activiteitentDensme 

Voor- en nüdclen ruimteli jke perspectieven 

De twee ruimleli jke perspectieven zijn onderl ing vergeleken in de rapportage "Ruimteli jke 

perspectieven Stedendriehoek 2030" van maarl 2002, Eerst i> op regionaal niveau een 

oordeel gegeven van de kanwn en bedreigingen. Vervolgens is daar waar concrete ingrepen 

zijn vixirzien nader 'ingezcximd' en zijn op lokaal niveau de mogelijke consequenties van de 

jjerspeclieven voor de lokale inrichting beoordeeld. 
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Regionäe toets 

talH>l3.3 

Ui-i i l l , ik Fl (!>; ;ilr Iiirls (bmn: 

Kiiinilfl i jkt- fvr^^jvL^tN^ '̂m 

St"lrn.lr»>l»>i-ii Ji«(i, iiiiian 

Blauwe stedendriehoek Groene Valleistad ^ 
Ecologische + sterk samenhangend netwert * stapsgewijze realisatie groen 

potentes • nieuwe robiiusle natte natuur versnipperde natuureenheden 

moeilijke realisenng hoqe kosten eenzijdige nadnjk op droge natuur 

MobAtsitS- • beter benutten bestaande infra * optimaa 1 draagvlak lighttrsin 

gelelding • bundeling van milieulast meer mobiliteit door spreiding 

blijvende belasting regionale wegen extra druk op regionale wegen 

RukiMqke * Duurzaamheid optmaal waier'natuur • grote getiruikswaanje omgeving 

• Nieuwe bijzondere waterfronten • mc^eiijkheden rood voor groen 

Aantasting landgoeöerenzone aantasting ecobgisctie kwaiüeit 

Economische + Kansen wertclusters op knooppunten * kansengemengde wertclocaties 

proniering * Nieuwe extensieve recreatie + opvang intensieve recreatie 

Weinig kwaliteit op snelwegkxabes weinig vernieuwende werkmilteus 

Agiarisdw * Impu Is banstoimatie landbouw * grotere variate m vemieuwing 

vernieuwing beperkte keuzes verbrede landbouw * op slad gerichte landbouw 1 

Op basis van de regionale toets worclt in de rapportage "Ruimteli jke perspectieven 

Stedendriehiwk 2030" van maart 2002 geconcludeerd dal het perspectief Blauwe 

Stedendriehoek he! meesl aanleiding geeft lot ruimteli jke variëteit en bijzondere kwalitei len. 

Dit geldt zowel viHir de unieke combinatiemogelijkheden van water en natte natuur als viior 

de vitaliteit en dynamiek van de drie steden. Hel perspectief biedt zicht op een duurzaam 

ruimteli jk raamwerk in de regio, maar trekt tevens een zware wissel op satnenwerking en 

uitvoering, gezien de hoge ambities van de Blauwe Stedendriehoek, De Groene Valleistad 

volgt meer de autonome ontwikkel ing, waarbij het landelijk gebied door nieuwe 

verstedelijking wordt ingenomen. Hierdoor zullen de gebniiksmogelijkheden van het 

middengebied van de Stedendriehoek sterk toenemen. Dit kan echter leiden tot aantasting 

en versnippering (als geen restricties worden gesteld), maar biedt tevens meer 

mogelijkheden om tegemoet te komen aan ruimteclaims viKir verschillende functies op de 

lange termijn. Hier bestaan goede mogeiijkhedeti v iwr functiecombinaties, terwij l in de 

Blauwe Stedendriehoek juist hoge eisen worden gesteld aan compactheid en intensivering 

van het ruimtegebruik, met name op bestaande bedrijventerreinen. 
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LokalB toets 

Iab«l3.4 

Ri'üiilluti-n loh.'ih' Ii-t't.s 

(l ini i i : Rii lmli ' l i jkf 

Slnlni.ll'ii'lliH'll '2<)Mh 

Lokale toets Blauwe Stedendriehoek Groene Valleistad 

Groen * VertÄteten kwalilert walersysteem 

* Vem|tiing natte natuur 

- Extensieve geüniikswaarde natuur 

• Gnite recreatieve waarde van groen 

Eenzijdige nadnjk op droge méeus 

Sterke pnvatisenng gnxn 

Bereikbaar-heid * VefbredJngAl met afslagen 

• Benutting OV en fiets in de steden 

• Beperttte ontslurting kernen en 

linten 

* Liglilttainontsiuiting (nieuwe) dotpen 

Extra dmk op regionale wegennet 

Veel lokale omleidingen nodig 

Woonmilleus -• Optimalevariabeaan woonmiHeus 

•* Versterking van de ongedeetóe 

stad 

- Transfonnatie dorps imago Twelki 

'•' GewiUe woonmilieus vanuit de markt 

Mcgeli|ktieden rood/groen constnjcties 

» Verlies dorpse identiteiten 

Economie • Benutten Al a^ mggengraal 

- Niet alle weilcmilieus met OV ontstolen 

Beperkte va na lie in groene 

- *erkmil>eus 

* Draagvlak en OV voor tokale economie 

Gevaneerd peispediel voor landbouw 

+ Versnippering wertlocaties 

Voomenmg-en ' Versterking draagvlalc steden 
* Gel(]kwaardige verdeling tussen steden 

Moeiiijl< mimte voor 

- afootscfialig field 

+ Draagvlak basisvoofziening en doipen 

Druk op corrainentie tussen steden 

Versnippenng draagvlak in steden 

De lokale (ix?ts op beide perspectieven laat een verschillend beeld ^ien. W.it betreft water. 

n.ituur en landschap biedt de Bluuiwe Stedendriehi>ek ixik lokaal interessante ecologische 

kwaliteiten en ruimteli jke aanleidingen om meer variatie in het aanbod van woonmil ieus 

aan te brengen. De Groene Valleistad biedt daarentej^en meer mogelijkheden voor wonen en 

werken in hel groen, v(K)r de buiten recreatie en vixir de landbouw. De bereikbaarheid is in 

de Blauwe Stedendriehoek beter gegarandeerd, al biedt de Gri>ene Valleistad betere kansen 

v<x)r l ighttrain. Ten aanzien van economie en v(K)rzieningen leggen beide perspectieven 

verschillende accenten; steden (blauw) versus dorpen (groen), met ieder hun eigen voor- en 

nadelen. 
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3 .3 OP WEG NA*R EEN REGKWyWL STRUCTVtRBEEU) STEDEWRIEHOEK 

3 , 3 . 1 VASTSTELLEN BESTUURLIJKE KOERS LANGE TERMIJN 

Op basis van de ui lkomslen van de vergelijking van de ruimteli jke perspectieven is een 

discussie gevoerd dixjr de bestuurders van de regio Stedendriehoek over de kekers van de 

Stedendriehoek voor de lange termijn. Daaruit bleek consensus over de te hanteren basis, 

die in grote lijnen samenvalt met de visie van de Blauwe Stedendriehoek, m.iar die ixik een 

aantal elementen van de Groene Valleislad i r zich heeft. V iwr de verschillende lagen komt 

de keuze globaal neer op: 

Keuzen laag 1 (water, naluur en landschap) 

• Ontwikkelen van blauwe bypasses in de IJssel als oplossingsrichting voor waterafvoer, 

overlast en berging (wanneer nut en noodzaak worden aangeto*md); 

• Natte natuur in de vorm van een samenhangende ecologische zone ten zuiden van de A l ; 

" Een Groene Carré meteen land goed acht ige invul l ing ten noorden van de A l . 

Keuzen laag 2 (infrastwctuuren bereikbaarheid) 

• Verbreden \an de snelweg A l ten behoeve van een betere doorstroming en interne 

bereikbaarheid; 

• Ontwikkelen en uitvoeren van lighttrain lussen de steden met enkele voorstad halten; 

• Versterken positie van het regionale (snel)busnetwerk en het lokale fietsvervoer. 

Keuzen laag 3 (verstedelijking) 

• Maitimale inzet op grondige herstructurering van bestaande sleden en dorpen; 

• "Samen springen": de ruimteli jke mogelijkheden vcxir sprongen over fysieke barrières 

(IJsselsprongen en sprong over de A50) worden in regionaal verband bepaald; 

• Zoekgebieden voor nieuwe werklocaties bevinden zich ineen brede zone langs de A l . 

Op basi'^ van bovenstaande keuzes is een basis voor hel Structuurbeeld ontstaan, waarin de 

IJssel sprongen en de Lied rij venlwa ties langs de A l belangrijke elementen vormen, tir hieven 

echter nog enkele vragen over die nadere ui twerking behoefden (zie paragraaf 33.2). 
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332 

AtUeeldlnl 3.5 

SPANNENDE KWESTIES 

Uit de bestuurlijke discussies Ls een aantal laslige maalschappelijke en L>estuurlijke 

vraagstukken naar voren gekomen waarover meer gedet.iüleerd in/ icht nodig bleek om tot 

zorgvuldige besluitvorming te kunnen komen. In totaal zijn zes van dergelijke kwesties 

benoemd (zieafbeelding 3.5). 

Kwa(tMli»n 

L V I A M * ^ Iwt'n««fgA(«d 

Kwestie 1 sladsuitbreiding Veluwezoom 

In hoeverre leidt de omvang van het verstedelijkingsprogramma rond Wenum (circa 2500 

woningen in de Blauwe Stedendriehoek) tot aantasting van dit waterri jke gebied (sprengen 

en bekensysteem, beschermd stads- en dorpsgezicht)? In hoeverre kunnen nieuwe 

versiedei ij kingsopties nabij Teuge hierviior een alternatieve verstedeltikingarichting 

betekenen (in relatie met water reten tie en lighltrainhallej? 

Kwestie 2: blauwrode bypass Deventer 

In hoeverre is nieuwe verstedelijking mogelijk en gewenst in combinatie met de blauwe 

bypass aan de westkant van Deventer of biedt verdere dorpsuitbreiding aan de oostkant 
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van Twel lo een beter altern.itief zonder dal dit ten koste gaat van de groenstructuur als 

buffer tussen Deventer en Twellu? 

K*ös(ie 3: regionaal beórijventerrBin 

Welke gebieden binnen een brede zone langs de snelweg A ] bieden goede mogelijkheden 

voor hel realiseren van een regionaal bedrijventerrein? Poslerenk of de Grote Kar /VAR of 

nabij Efeekbergen? Qiat het om concentratie op één grote locatie of om meerdere, kleinere 

clusters langs de snelweg? 

Kwestie 4: /eefbaartieid kleine kernen 

Tn hoeverre staat nieuwe verstedelijking in en aan de bestaande dorpen, met extra impulsen 

voor de basisvoorzieningen en collectief vervoer, op gespannen voet met het behoud van de 

dorpse identiteiten en kwaliteiten? Met welk prcigramma kan de leefbaarheid en het dorpse 

karakter worden twhouden? 

Kwestie 5 landbouw in het middengebied 

In welke richting moet de agrarische vernieuwing in hel middengebied worden gezocht? 

Biedt het integraal waterbeheer kansen voor combinaties met extensieve vormen van 

ecologische landbouw of is de verbreding richting sladslandbouw juist perspectiefrijk in 

combinatie met stedelijke recreatie en nieuwe verstedelijking? 

Kwestie 6. omvang programma Zulpben de Hoven 

In hoeverre slaat hel programma van de IJsselsprong Zutphen de Hoven in de Blauwe 

Stedendriehoek op gespannen voet met het draagvermogen van de beslaande slad. wal 

betreft verkeersafwikkeling, niveau van vcM>rzieningen en leefbaarheid? Kan Zutphen een 

dergelijke regionale opvanglaak vervullen? 

De kwesties zijn nader uitgewerkt in de rapportage "Stedendriehoek 20M De Kwesties" van 

maarl 2003. Hierdoor is meer inzicht ontstaan in de voor- en nadelen van de verschillende 

opties per kwestie. Op basis van deze resultaten heeft er nadere aanscherping plaats 

gevonden. De resultaten hebben een rol gespeeld bij het samenstellen van het Voorontwerp 

van de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek. 

3 .3 .3 MAATSCHAPPELIJK DEBAT 

Naast een ui twerking van de spannende kwesties, heeft een maatschappelijk debat plaats 

gevonden. In het deba! bleek onder meer grote waardering voor het gebruik van de 

zeefkaart als regionale onderlegger en als ba.sis voor detaillering op lokaal niveau. Ook was 

er waardering voor de integrale aanpak en steun viKir verdere samenwerking. Het 

bundelingsprincipe werd bevestigd zonder vastlegging van begrenzing van het 

bundelingsgebied. Het bundelingsprincipe werd bevestigd zonder vastlegging van 

begrenzing van het bundelingsgebied. 
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13.1 RUIMTELIJK STRUCTUURBEELD STEDENDRIEHOEK 2030 

Afl>«'<>Mln|( 3.6 

Riiirnli'lijk Slruitiiurbecld 

Slnlrnilri.'h.'i 'k liO.tO 

Naar aanleiding van de diverse discussies die in de regio zijn gevoerd, is het Ruimteli jk 

Structuurbeeld Stedendriehoek 2030 opgesteld (zie afbeelding 3.6). D i l beeld is uitgewerkt 

tot hel Voorontwerp van de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek. Er zijn geen 

inhoudelijke verschillen tu.ssen het Ruimtelijk Structuurbeeld Stedendriehoek 20.30 en het 

Voorontwerp van de Regionale Strucluurvisie Stedendriehoek. 

t V4lW»MHri •*li'K«D<ArtiJni>q 

, aftAMIkMriift tlMrtDtVHAh 

Log l naMtrtan 
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