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Inleiding

1
1.1 Voorgeschiedenis eo proces
Dit documciil bevat de hoofdlijnen voor hel nieuwe Gelderse slreekpl anbei cid
dat in 2005 van kracht moet worden. Deze hoofdlijnen zijn een 'tussenproducl'
in de voorbereiding van het nieuwe streekplan. Het nieuwe streekplan wordt
namelijk 'inleraclter opgesteld. Op een aantal cruciale inomenten in de beleidsvoorbereiding wisselen wij van gedachten met maatschappelijke organisaties,
andere overheden en de Gelderse burger. D:t is zo'n moment.
Aan de vaststelling van deze hoofdlijnen door ons is al enige gedachtewisseling
voorafgegaan. De discussie over de hoofdlijnen draagt bij aan de bepaling van
de hoofdkeuzen die in het ontwerp-slreekpl an vrorden uitgewerkt. Publicatie van
hel ontwerp-streekplan is voorzien voor de zomer van 2004, waarna de formele
procedures worden doorlopen, en Provinciale Stalen hel nieuwe streekplan eind
2004 kunnen vaststellen.
De provincie Gelderland is in hel najaar van 2002 gestart met de voorbereiding
van het nicun« streekplan Gelderland; het gaat om de Integrale herziening van
hel Streekplan Gelderland dat vanaf 1996 van kracht is.
We hebben de aftrap gegeven met het publiceren van de werkboek / reactiemap
'Koersen op kwaliteit'. In november 2002 is over een aantal hoofdthema's gediscussieerd in het zogenaamde 'koersdebat' in Zutphen met vertegenwoordigers
uil alle geledingen van de Gelderse samenleving.
De reacties van burgers (o.a. via internet) en maatschappelijke organisaties zijn
daarop verwerkt in de 'Agenda voor het nieuwe streekplan van Gelderland
(ANS)'.
Dez« agenda is door ons op 25 februari 2003 vastgesteld en mei instemming
besproken met de Commissie Ruimtelijke ordeningen de VfC.
In 'ANS' zetten we in op:
• een meer kwalitatieve benadering,
• op een meer ontwikkelingsgerichte aanpak en een minder gedetailleerde
toclatingsplanologie.
• op gebiedsgericht - regionaal gedifferentieerd ruimtelijk beleid, en
- op het verleggen van de aandachl van planloclsing naar planbegeleiding.
De aanzetten voor vernieuwing van hel beleid zijn beschouwd in vijf dimensies:
de sociale, economische, waterhuishoudkundige, ecologische en culturele.
Na de verkiezingen van de Provinciale Stalen in maart 2003 hebben Provinciale
Staten in haar nieuwesamensteHing hel Statenakkoord voorde periode
2003-2007 vastgesteld. Daarin is vastgelegd dal de inhoud van de 'Agenda
Nieuw Streekplan' het vertrekpunt is voor hel nieuwe slreekpl an bel cid.
In de loop van 2003 is gewerkt aan diverse bouwstenen. Dit betrof de generieke
ruimtelijke beleidskaders. En er is daarnaast intensief gewerkt aan hel meer
gebiedsgediflcrcnlieerd invullen van hel ruimtelijk beleid. Daartoe hebben wij
de zes Gelderse WGR-regio's (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) - KAN,
Stedendriehoek, WERV/Vallei, Nooid-Veluwc, Rivierenland, Achterhoek - concepf-regionale struct uur visies lalen opstellen. De Gelderse regio's hebben hiermee een belangrijke inbreng in de totstandkoming van het Gelderse ruimtelijk
beleid voorde periode 2005 -2015.

In de generieke sfeer is onderzoek vctricht naar de ontwikkeling van de verstedelijking in Gelderland en is de werking van het Streekplan 1996 geevalueeid
en zijn ambiclijke bouwslccnnotities opgesteld voor de vernieuwing van hel
verstcdelij kings beleid en hel beleid voor het landelijk gebied Voorts is op het
raakvlak met de andere beleidsvelden een aantal aanvullende verkenningen en
studies verricht.
In hel najaar van 2003 is een bijeenkomst georganiseerd waar alle betrokkenen
van gedachten hebben gewisseld over de relatie tussen regionale strucluurvisies
en de ontwikkelde generieke beleidslijnen. Om bij Ie dragen aan deze discussie
hebben wij op 4 november 2003 de zogenaamde Denklijnen no tili e Streekplan
2004 vastgesteld en met instemming besproken met de Comrnissic Ruimtelijke
ordening en de PPC. In deze Denklijnen notitie hebben wij drie generieke
beleidsonderwerpen uitgewerkt die wij van belang achtten voor de vormgeving
van de zes rcgiorwie struct uur visies. Het betrof denklijnen omtrent een andere
manier van bundelen van wonen, werken en voorzieningen, werken met een
provinciale contour rond kenmerken/strucliircn die gevrijwaard zouden moeten
worden van verstedelijking en hel bieden van mogelijkheden voor hergebruik
voor wonen en werken in vrijgekomen (agrarische) bebouwing in hel laridelijk
gebied. Met de denklijriennotitie werden de regio's in staat gesteld deze bij de
(olstartdkoming van de regionale strucluurvisies te betrekken.
De provincie Gelderland wil niet alleen nieuwe beleidskaders hanteren voor de
uitvoering van het ruimtelijk bdeid in de komende jaren, maar tevens voor
de uitvoering van de strategische beleidsplannen voor verkeer en vervoer (Provinciaal Verkeer £ Vervoer I^an 2), milieu (Gelders Milieuplan 3). en water
(Waterhuishoudtngsplan 3) en economie (Sociaal-economisch beleidsplan).
Evenals het nieuwe streekplan bieden wij deze plannen in 2004 aan Provinciale
Staten ter vaststelling aan. Op het raakvlak met de andere beleidsvelden is een
aantal aanvullende verkenningen en studies verricht.
Daarmee is het Gelderse strategische omgevingsbeleid in 20Ü4 geheel geactualiseerd als integraal uitvoeringskader van hel Gelders omgevingsbeleid.
Het nieuwe streekplan wordt geheel afgeslenid op de beleidskeuzen die in
het kader van de andere strategische omgevi ngspjannen worden gemaakt en
omgekeerd.
Naast de wisselwerking tussen de vier Gelderse strategische omgevi ngsplanncn
is ook de afstemming op de Reconstructieplannen van grote betekenis. In 2004
zullen wij namelijk ook de drie Reconstructieplannen voor Achter hoek-Liemcrs,
Veluvn; en Gelderse Vallei / Utrecht Oost Ier vaststelling aan Provinciale Staten
aanbieden.
Deze plannen zijn voorbereid door de drie ReconsIrucliecommissies die als
adviescommissies door Provinciale Staten zijn ingesteld op grond van de Reconstructiewet. Met deze plannen woidt een belangrijke impuls gegeven aan hel
(her)inrichtings- en uitvoeringsbeleid voor de afstemming van (intensieve) landbouw, natuur, waterhuishouding, milieu, recreatie en landschapsinrichting van
drie gevoelige delen van het landelijk gebied in Gelderland. Het beleid in de drie
hoofdzones (extensivering, verweving, landbouwontwikkeling) is onder andere
gericht op vermindering van de milieudruk van intensieve veehouderij op verzu-

ringsgevoelige natuur, naast veterinaire risico verklein ing. Deze zonering werkt
op belangrijke onderdelen direct wettelijk door naar het ruimtelijk beleid in
slrcek-enbcalemmingsplannen.
Tol slot moet worden gewezen op de relatie met het in ontwikkeling zijnde
rijksbeleid: de Nota Ruimte. In de loop van 2004 is de publicatie van deze nota
voorzien, als afronding en actualisering van de procedures die vorige kabinetten
hebben gevoerd met betrekking lot de Vijfde nota Ruimtelijke ordening. Het
belang dat aan provinciale afweging in hel ruimtelijk beleid wordt toegekend,
lijkt toe te nemen. Tevens is een fundamentele herziening van de Wel op de
Ruimtelijke Ordening in procedure. Verwacht wordt dat deze wetswijziging in
2006 van kracht wordt. Het nu in voorbereiding zijnde streekplan kan formeel
niet vooruit lopen op de iwls wijzig ing. Feitelijk bereiden wij ons daar wel op
voor door in het plan een heldere scheiding te maken tussen visie en beleidsregels en door scherp a f te bakenen wat we van provinciaal belang achten.
In de veelheid aan afstemmingen wordt in deze hoofdlijnennota voor hel nieuwe
streekplan vooral de synthese van generieke en gebiedsspecifieke visies op de
gewrnsic ruimtelijke ordening en ontwikkeling centraal gesteld.
In deze nota trekken wij daaruit de belangrijkste beleidsconclusies. Op basis van
de uitkomsten van consultatie van maatschappelijke organisaties en overheden
zullen wij de hoofdlijnen uitwerken tol het ontwerp-sireekplan.
1.2 Trends A o n t w i k k e l J n g e n
Hel nieuwe Streekplan Gelderland wordl opgesteld tegen de achtergrond van een
aantal trends in de maatschappelijke ontwikkeling.
Voor de sociaal-economische ontwikkeling van Gelderland in N.W.-Kuropees
perspectief ts de zakelijke dienstverlening en ontwikkeling van ken nis-economie
van toenemend belang.
Steden functioneren steeds meer als motor van de economie. Internationale
competitie speelt zich op het niveau van de steden af. flet gaat hierbij steeds
minder om de steden op zichzelf, maar om oixlcrlinge verbanden tussen steden
en overige kernen die samen netwerken vormen. De kwaliteit van de omgeving
is een noodzakelijke voorwaarde voor een sterke internationale concurrentiepositie. Het gaal om zaken als duurzaamheid en stabiliteit, veiligheid en droge
voeten, historische binnensteden, sociale cohesie, cultuur, ontspanning en recreatieve mogelijkheden. Het zijn elementen die essentieel zijn om steden hun
centrale rol in regionale ontwikkeling te laten spelen, en waarmee regio's zich
kunnenondcrscheiden
Het benutten van comparaiieve voordelen in een steeds Europeser en internatio'
naler opererende diensten- en kenniseconomie, is ook in het ruimtelijk beleid
een belangrijk motief voor het kiezen van ontwikkelingsrichtingen. Profilering
als vestigingsmilieu overstijgt hel niveau van afzonderlijke sleden of gebieden,
en is vooral relevant op regionaal niveau.
De ruimtelijke inrichting is minder gebaseerd op 'nabijheid' en meer op 'bereikbaarheid'. De hoogwaardige werklocaties, de sleden en de suburbane gebieden
in de regio moeten onderling goed verbonden zijn, ook waar hel om openbaar
vervoer gaal.

Oezicn de groei van hel aantal huishoudens onlkoml Gclderiand de komende
jaren niet aan verdere verstedelijking. De beslaande sleden bieden onvoldoende
ruimte om die sterke groei op te vangen; ook als maximaal vvordt ingezet op stedelijke vernieuwing door middel van intensiveren, combineren, herstructureren
en transformeren in bestaand bebouwd gebied. Binnen en nabij de stedelijke netwerken en kernen moeten daarom ook nieuwe woon- en werkgebieden worden
ontwikkeld.
De vitaliteit en kwaliteit van hel landelijk gebied (en de kernen daarin) staal
onderdruk. De positievan de landbouw als beheerder van dcgroerw ruimte
verzwakt. Door het ruimtelijk beleid voor stad en land sterker op regionale
schaal af te stemmen, moeten regio's meer als complete woon-, recreatie en
werkmilieus gaan functioneren.
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Wat willen we

2

(doelstellingen uitgangspunten)

2.1 Doelstelling
De haordduelstelling van het Gelders ruimtelijk beleid voor de periode
2005-2015 U om de ruimtebehoeDe z o i ^ u l d i g te accommoderen en te
bevorderen dat puhiirke (rijk, provincie, Rcmeenien. naierschappen) en
private pariijeo de benodigde ruimte vinden, op een wijze die meervoudig
ruimtegebruik stimuleert en regionale verscheidenheid, identiteiten en
rnimtelijkr kenmerken versterkt.
Mei hel Gcidcise ruimtelijke beleid willen wij bijdragen aan de versterking
en benutting van de ecologische, economische en sociaal-culturele positie van
Gelderlandalséén van de Europese regto's.geicgcn in het sterk verstedelijkte
N.W.-Europa.
Bundeling van verstedelijking en vcrvocrss(romen en een zorgvuldige afstemming tussen beide is een belangrijke strategie om bij te dragen aan een positieve
wisselwerking. Wij willen stedelijke dynamiek op elkaar bcirekken in 'stedelijke
netwerken'.
Daarnaast moei onder ogen worden gezien dat de mogelijkheden afnemen om
op basis van hel voortbrengend vermogen van grond (landbouw) hel landelijk
gebied in sociaal-economische zin een 'eigen' signatuur en de ruimtelijke structuurkenmerken te laten dragen. Er is behoefte aan nie uu« dragers in economische zin te behoeve van de leefbaarheid van hel landelijk gebied
Daarbij wil de provincie - sterker dan in de eerdere streekplannen - een impuls
geven aan de vitaliteit van het landelijk gebied met niet-agiarische werkfuncties,
recreatie en wonen. De sociaal-culturele relalics tussen 'stad' en 'land' xijn al
jaren geïntensiveerd. Ruimtelijk vraagt dat om een andere verdeling van functies
in 'slad' en 'land' die de ruimtelijke kwaliteit van de stad en het platteland
kan bevorderen Stad en land worden niet xneei als tegenhangers opgeval, maar
vormen samen één speelveld.
Het zoeken van de balans in de male van bundelingen de bijdrage van nieuwe
functies aan de vitaliteit van het landelijk gebied is aan de orde tn hel nieuwe
streekplan.

BetéidsconcUtsiè:
'Loslaten tegensteUingstad/land: in rc^onale satnenhahg met nieuwe ruimlegebruiksvormen en nieuwe stad/land-reialies eèn bahns vinden tussen:
*. bundeling ah middel om stedert/stvdelijke netwerken als sociaal-economi.sche brandptmten te laten fuHctioneren en voor voldoende draagvlak voor
. gespèaialiseerde voorzieningen met(fo>ven}règionalehefékenisiêzcri^gen •
e n

'

-

'

'

•'•"

' •

'

•

>'

•'••••'=-

• ruimte in kleinere kernen en vrijgektmten hebotiKing in hel landelijk
gebied voor wonen en nietiive economische driigers en ah versterking van
, de vitaliteit van het landelijk gebied

2.2 Uftgangspuoten
2.2.1 AlgetMen
a. Wegaan uit van de basiakwalileitsnormcndoortc voldoen aan de voor iedere
burger vastgelegde wettelijke eisen voor veiligheid, gezondheid en milieubelasting. De relatie tussen hel Gelders Milieubeleidsplan en Streekplan komt
hierin loi uiting.
b. En de provincie richt zich op de ontwikkeling van - op provinciaal niveau belangrijke ruimtelijke waarden / structuren. Juist door daar bij aan te sluiten
stimuleert de provincie krachtige steden en een vitaal landelijk gebied.
c. Hierbij wordt het algemene uitgangspunt gehanteerd de economische, ecologische en sociaal-culturele dimensies van de ruimte duurzaam te ontwikkelen. Van duurzame ruimtelijke ontwikkeling is slechts sprake als aan
elk van deze dimensies in hun onderlinge samenhang recht wordt gedaan
en daarmee de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van de ruimte voor bewoners, ondernemers en bezoekers toeneemt.
Het ruimtelijk beleid moet bijdragen aan een duurzame ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie en die van toekomstige generaties
niet in gevaar brengt. Duurzame ontwikkeling omvat drie dimensies: ecologisch,
economisch en sociaal-cultureel.
2.2.2 Grensoverschrijdend denken
Vooreen goed streekplan moeten ruimtelijke verbanden gelegd. In een provincie-dekkend streekplan voor een zo grote en complexe provincie als Gelderland
is dat al moeilijk genoeg. De neiging is dan groot om veel energie te steken
ineen goede afstemming van Tuncties binnen Gelderland. Maar Gelderland
is geen gcisolcerd gebied. Dal geldt voor alle drie 'lagen'. Het water en de
ondergrond houden niet op bij de provinciegrens en de activiteiten buiten Gelderland hebben grote invloed op Gelderland en vice versa. De provmcie wil
(pian)gn:nsoverschrijdend denken bij gemeenten en aridere plannenmakers sterk
bevorderen.
Ook voor de provincie geldt dat haar ruimtelijk beleid moet zijn gebaseerd
op grensoverschrijdend denken en doen: zowel ten aanzien van de buren in
Nederland ais in Duitsland. Gelderland is doordrongen van de betekenis van de
ontwikkelingen in N.W.-Europees verband, en zal die ook in haar streekplan
betrekken.
2,2.3 Lagenbenadering
Kj ruimtelijke afwegingen moeten de patronen en processen in de onderbond
(bodem, water en archeologische informatie), in de tnfrastructuur en i n het
ruimUgebruik mc\ elkaar in verband worden gebracht. Lange termijnprocessen
als klimaatverandering en verandering van bodemprofielen / hoogtcligging
hebben ingrijpende effecten op de ondergrond in wijder verband, met name op
de waterhuishouding.
De fysieke (verkeer & vervoer) en onzichtbare (ondergronds of straal, o a.
voor informatie en communicatie) verbindingen zijn de lijnen waarlangs op
de 'knooppunten' de stedelijke netwerken functioneren Deze stroomlijnen hel
ruimtegebruik, de economische dynamiek en sociaal-culturele cohesie. Ook de
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infraslrucluur van sociaal-culturele en onderwijsvoorzieningen zijn bepalend
voor het functioneren van stad en land.
Oeen van deze lagen bepaall alleen de ruimleJijke ontwikkeling. Wel steil elke
laag condities aan de andere lagen en is daarmee vati invloed op ruimtelijke
afwegingen en keuzen. Een onderliggende laag slelt condities aan een bovenliggende.
Bj ruimlelijke afwegingen wil de provincie lot duurzame oplossingen komen
door de ondergrond en fysieke en sociale infrastructuur/ netwerken als condttionercnd Ic beschouwen ten opzichte van hel ruimtegebruik. Daarmee zullen in
de komende streek planperiode de ondergrond, water en de fysieke en sociale
infrastructuur sterker sturend zijn in provinciale ruimlelijke afwegingen dan in
de afgelopen periode.
8-i-.j-;j-jjH.»>ii|M^|jjMjjimH-j.j..jMjjt...-,„.tuuj.-ji|.»,|-.. -

'etdscfmcuiste:
Om te staren pp duurzame opltMSingen,in.de provinciale niimteUJke planning^
en -iririckling wordt in hel nieuwe itreekpian de 'lagenbenadering' toege- •'
past, waardoor bodem, water en bereikbaarheid stérker sturend yiofden Jan'.
Voorheen.
. •/,'• • 'i

2.2.4 Omgaan met ruimlelijke kenmerken (kwaliteit)
Hel resultaat van de ruimlelijke afwegmgen en keuzen is een afspiegeling
van 'politieke' voorkeuren en trends, waarbij ruimtelijke kenmerken (kwaliteit)
worden benut en ook nieuwe worden toegevoegd Wij willen scherper kenriKrken en waarden van provinciaal belang idenliflccrcn (generiek) usarnaasi er
beier kan worden ingespeeld op (dccl)gebiedsspeci(ïckc kenmerken en waarden.
Het geheel aan kenmerken heef) betekenis voor de samenleving en kan worden
uitgedrukt rn de begrippen 'gebruikswaarde', 'belevingswaarde', 'toekomstwaarde'.
Hoge gebruiktwaarde ontslaat als de ruimte meervoudig kan worden gebruikt
(voor vHincn en werken, maar ook recreëren en verplaatsen) zonder elkaar te
hinderen en het liefst elkaar versterkend.
Belevingswaarde wordt bepaald door ruimlelijke variatie tegen de achtergrond
van karakteristieke kenmerken (identiteit), sociale cohesie, culturele diversiteit,
afleesbaar hei d van (cultuur-)his(orie.
Toekomstwaarde heeft betrekking op milieu kwaliteit, duurzaamheid, robuuslheid en flexibiliteit in de tijd.
De onderlinge samenhang en afstemming lussen deze 'waarden' in ruimtelijke
plannen is bepalend voor hel hcwerkslelligcn van ruimtelijke kwaliteit.
"Beleidsconclusie:
'Ruimtelijke kwaliteit' operationaliteren door aan de 'höhd van ruimtelijke
. kenmerken de bijdrage aan gebruikswaarde, belevingswaarde en loekomst:waarde van rtliiptelijkeplannenm ond>;rfmge ,'iamenhang te analyseren, ]n
plannen moet dé kwatiteit van het(deeljgebted worden gerelateerd worden
aan de kwaliteit in wijder verband (grensoverschrijdend denken).

2.2.S Zorgvuldig ruimiegebruik (intensiveren, combineren, liersiruciureren,
transformeren)
Een aanzienlijk deel van de dynamiek als gevolg van het bouwprogramma
voor A'onenen werken moei worden ingezcl voorstedelijke vernieuwing. In de
Agenda Nieuw Streekplan 7X1x1 de motieven daarvoor al aangegeven. Uoor hcrstructutcring van centra, woonwijken en bedrijventerreinen en deels ook door
transformatie moet geïnvesteerd worden in de vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de stedelijke gebieden die - naar huidige en toekomstige maatstaven - in
de tweede helft van de 20' eeuw Ic eenvormig tot stand zijn gekomen Dit biedt
tevens mogelijkheden om in sommige stadsdelen door middel van intensivering
een ander woon/wetkmilicu te creëren, en door functiecombinaties het gebruik
van de stad te verlevendigen. Dit sluit aan bij de vraag naar centrum-milieus in
sleden en dorpen als gevolg van du vergrijzende samenleving.
Door een deel van het bouwprogramma in te zetten voor stedelijke vernieuwing
kan het 'ruimtebeslag' als gevolg van stedelijke uitbreiding geringer zijn.
Bij de ambitie om de kwaliteit van de stedelijke woon- en werkmilicus te
verbeteren hoort ook de aandacht voor de recreatieve en sporlieve gebruiksmogelijkheden van de groene buitenruimte in en om stad en dorp.
Beü^ooncbtaiet
Zorgvalthgruimiegebruik stimuleren door met regio's/iiiimenwerkende
gemeenten in overleg te treden overeen streefpercentage voor hét deel van
hèl bouwprogramma dat in bestaand bebouwd gebied wordt ingexet voor
stedelijke vènlieUwing(iHleitsiverjng:g}Kreéntage).
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Hoe pakken we het aan

3

(sturingsfilosofie)

3.1 Provinciale r o l
Hel streekplan is ceninlermcdiBirafslcmmingskader in de ruimiciijkc ordening.
Enerzijds ten behoeve van de ruimtelijke (door)vc[tBling van wetten, regelingen
en beleidskaders die op Europees en nationaal niveau van krachl zijn Anderzijds
als afwegingskader voor bestemmingsplannen waarmee gemeenten de - voor de
burger - feitelijke ruiinlelijke ingrepen bepalen.
I)e provinciale rol is toegespitst op hel wettelijke toc/.icht op de wijze waarop
in bestemmingsplannen (op juridisch zorgvuldige wijze) aan de ruimtelijke
ontwikkelingen vorm wordt gegeven, door goedkeuring te geven aan bestemmingsplannen. Dit wordt veelal aangeduid met de term 'toelatingsplanologiel
Ook wanneer in de toekomst aan de provinciale ambities om zelf een meer
initiërende rol Ie spelen in (sommige) ruimtelijke ontwikkelingen ven bovenlokale o f regionale betekenis (ook wel aangeduid met
'ontwxkkelmgsplattologie')
invulling wordt gegeven met de haar ter beschikking slaande instrumenten en
middelen, zal het streekplan een belangrijke rol blijven spelen in de toclatingssfccr Daarom zal het streekplan afwtrgingsregels en -kaders moeten bevatten
voor de beoordeling van (gemeentelijke) bestemmingsplannen en initiatieven
van derden. Dit geldt zowel voor het streekplan zolang de huidige WRO van
kracht is. als voorde 'provinciale siructuurvisie' 7a gauw de op handen zijnde
fundamentele herziening van de WRO wordl doorgevoerd.
Wij willen ons bij dergelijke af\s«gingen meer toeleggen op de hoofdlijnen die
van provinciaal belang zijn. Derhalve zullen wij in het nieuwe streekplan de
ruimtelijke kenmerken en waarden duidelijker dan voorheen onderscheiden naar
hun betekenis als drager van de ruimtelijke structuur die de provincie voor
Oeiderland van belang acht.
Voor een groter deel zullen gemeenten derhalve de vormgeving van hun ruimtelijke plannen moeien afstemmen op ruimtelijke kenttKrkcn en waarden die zij
van belang achten voor het bereiken Van de gewenste ruimtelijke kwaliteiten in
de leefomgeving.
Wij willen ons minder gedetailleerd met de localiekeuze voor nieuwe functies
en transformaties bemoeien. Dit kan door op regionale schaal de afstemming
tussen het bouwprogramma en de ruimtelijke kenmerken vorm Ie geven voor de
streekplanperiode. Hiervoor willen wij de regio's vragen zogenaamde zockzones
voor wonen en werken uit te werken.
3.2 Stimuleren regiunale afstemminK
Het nieuwe streekplan is gericht op minder gedetailleerde restrictieve regels
en op stimulering van ontwikkelingsplanologie waarmee wij - regionaal gedifferentieerd - op de ruimtelijke dynamiek willen inspelen. Dsartnj wordt een
deel van de verantwoordelijkheid verlegd naai de afwegingen die in regionaal en
gemeentelijk verband worden gemaakt.
Onder het motto 'decentraal waar het kan, en centraal waar het moet', wil
de provincie met het nieuwe streekplan niet een 'toetsingskader van bovcnaP
opleggen. Vandaar ook de uitnodigingen aan de WOR-rcgio's voor hel maken
van (concept-) regionale structuur vi si es als bouwsteen voor hel streekplan. Dil
bied) enerzijds mogelijkheden voor het meer gebiedsgericht invullen van hei
ruimtelijk beleid (met name de regionale ruimtelijke structuurbeelden). Anderzijds biedt dit de mogelijkheid om tot afspraken tussen provincie en regio's/
samenwerkende gemeenten/waterschappen te korrwn over het geleiden van r u i m -
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telijke ontwikkelingen op basis van de regionale strucluurvisie,als /elfbindende
intergemeentelijke planvorm.
3.3 Monitoring vervangt deeh bestemmingsplanloetsing
Met hel vciniemvde ruimtelijk beleid willen wij voor de belangrijkste doelstellingen indicatoren aangeven, die in periodieke monitoring van de feitelijke ontwikkeling worden gebruikt om te beoordelen in hoeverre dc^e binnen of builen
een acceplabelc bandbreedte van de doelstellingen verlopen. Sturen op aantallen
en oppervlakten in de toetsing van besicmniingsplanncn behoort daarmee tot het
verleden, ledere regio/gemeente kan - op basis van afspraken met de provincie
- als uitwerking van de regionale structuurvisie op zoek naar de beste oplossing
voor het op kwalitatieve grondslag bij elkaar brengen van vraag en aanbod
Over de kwalitatieve kenmerken van de vraag vindt afslcmmmg plaats in
de betrcOendc beleidssector (bijvoorbeeld: program mcringso veil eg wonen en
vkcrken). In het streekplan worden de belangrijke ruimtelijke principes verwoord, en inde regionale structuurvisics/ijn of worden z.ockzones voor het
accommoderen van de functieverandering of belangrijkste nieuwe ruimtevragers
aangegeven, afgestemd op de regionaal belangrijke structuurkenmerken
Over de ruimtelijke aspecten wordt periodiek met gemeenten RO-ovcrIeg
gepleegd. Hiermee wordt het accent verlegd van plantoctsing naar planbcgeleiding.
•

.

r - i — ^ r — - • . • • ' . 1 '•••—r~,

' - ' — n •. .. •.-!»,f. .L •i-...hTti-!:-.^~l':Ji: y'TrT--":

SeUubcmcbisx:
-Deeeftlrtiól waar.hetkan'. Meer vri/'heid voarrtglonale en gèmeenulijke
afwegingen, door toepassing.yah regionaal afgestemde zoekzone.t voor
vitMen en v/erketi.

3.4 Oniwikkelings-cn uitvgeringigericble rol
Wij willen met het nieuwe streekplan invulling geven aan een meer ontwikkclings- en uitvocringsgerichte rol van de provincie.
Daarbij gaal het om een selectie van projecten die van provinciale betekenis
zijn en vanwege de bovenlokale aard en schaal niet (alleen) door gemeenten
kunnen worden uitgevoerd. De provincie kan daarbij op verschillende manieren
invulling geven aan haar initiërende rol In het ontwerp-streekplan zal worden
uitgewerkt op welke projecten in de streek planperiode dit aan de orde kan
zijn, en in welke rol(len) de provincie haar ontwikkelingsgerichte aanpak wil
manifesteren. Deze vorm van ruimtelijk stimuleringsbeleid iï bedoeld als complementair aan de coördinatie-, regie- en subsidiebijdragen die de provincie nu
al biedt aan ontwikkelingsprojecten van andere overheden (o.a. contracten in
het kader van Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid en bijdragen in het kader
van Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, economische revitaliserings- en
innovatieprojecten, maar ook in de inrichtings- en uiivoeringslijn in het landelijk
gebied zoals het Proviriciale Uitvoeringsprogramma (PUP) en de reconstructieplannen).
Seléi^pondusie:
Functir slreekpian verbreden: niet alleen kader voor toezicht en toelating
moftrookseledliefprovinciale
tmtwItkeHngsprqfecfen-imHêren.
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3.S Vereveninfï
De pravincte wj| slimulercn dal bij funclicveiandcring, inpassing van nieuwe
Tuncltes of Iransformaties in de ruimlelijke plannen de gewenale omgevingskwaliteiten (ook in wijder verband) zo veel mogelijk gelijktijdig worden gerealiseerd.
Hierbij gaat hel veelal om aanleg en beheer v«n publieke / collcclicvc voorzieningen gerelateerd aan de nieuwe functies. Het betrekken van dergelijke verbeteringen van de omgevingskwaliteit in de exploitatteopzet van een ruimtelijk plan
wordt aangeduid met de term 'verevening'.
De provincie wil stimuleren dal dit instrumentele principe-ter ondersteuning
van hel streven om meer te sturen op ruimtelijke kvraliteit - ook voor transformaties in het buitengebied en voor hergebruik van vrijgekomen gebouwen
wordt toegepast. Om dit principe binnen één Zelfde bcstemmiiigsplangcbied als
'binnenplansc verevening' toe te kunnen passen zal de begrenzing van bestemmingsplannen daar op afgestemd moeten zijn. Zo gauw het wettelijk mogelijk is
om verevening over meerdere bestemmingsplan ge bieden ('bovenplanse verevening'), ook tussen gemeenten onderling, toe te passen willen wij dit stimuleren.
BtUids'condüsie:
Stimuleren dßt hij fimctieverandering verevening woriil toegepastier realiseringvan publieke voorzieningen en versterking vaii:(Hng^vingtkivtilile(t/6p'-:
de schaal waarap.de ingreep doorwerkt.
Bijßinctieverandering in hel landeiijk gebied dit principe ook toepassen op
versterking van publieke voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit.
Daartoe stimuleren dat bestemmingsplanpenzen op dejuixie schaal worden
toegepast, en Zo gauw de met op de grt/ndeiploilalie dal rnOgel'Jk madlfl
'bovenplanse verevening (ook tassen gemeenten) betrekken in de ontwikkelingsgeriebte strategieën.
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Generieke hoofdlijnen

4

voor het Gelderse ruimtelijke beleid

4.\ Algemeen
Wij willen hel generieke beleid op hoofdlijnen aan de hand van één kaait, die is
opgebouwd ui( de volgende drie groepen, illustreren:
•

•

de groen/blauwe basis die van provinciaal belang is:
de "rode" functies waarbij bundeli ng van wonen/werken en vervoersstromen
op provinciale schaal aan de orde is, en
dynamisch landelijk gebied

De groen/blauwe basis en de 'rode' functies vormen samen de provinciale
ruimtelijke hoofdstructuur. Daarin zijn kenmerken en waarden aan de orde van
provinciaal belang. De provincie zal zich in haar ruimtelijk beleid er op richten
om die bijzondere kwaliteiten te borgen en te versterken.
In het dynamisch landelijk gebied is het beleid gericht op het versterken van de
vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit door ruime kaders voor ruimtelijke afwegingen
door (samenwerkende) gemeenten Ie bieden.
Rond deze drie groepen hebben VK in dit hoofdstuk onze voorstellen voor het
generieke beleid voor het streekplan opgebouwd. We l>c£indigen dit hoofdstuk
met een aantal specifieke beleidslhcma's.
4.2 Naar een nieuwe systematiek
In het ontwerp-stiïckplan zullen we de bosiskwaliteilen, bijzondere kwaliteiten
en hel accommoderen van ruimtebehoefte voor diverse functies en de rutmtC'
lijke strategieën onderbouwen en systematisch uitwerken door de Informatie als
volgt te rubriceren:
Waarderen
In de eerste plaats zal in tekst en kaart worden ooderbouwd hoe wc aankijken
tegen de huidige ruimtelijke structuren. Hierbij is vooral spn'ake van het selecteren en waarderen van aanwezige bijzortderc (van provinciaal belang zijnde)
kenmerken en waarden. De bijbehorende waanJeringskaarl bepaalt wat tot de
Gelderse ruimtelijke hoofdstructuur behoort.
Signaleren
In de tweede plaats zal een actueel overzicht worden gegeven van alle ruimtelijke relevante gegevens gericht op de bescherming van basiskwalitciten als
(externe) veiligheid, gezondheid, kwaliteit milieu en water (lucht, geluid, drinkwater) en bijzondere kwaliteiten als cultuurhistorie en natuur. Hel gaat daarbij
om zowel beschermingsnormen die in liuropese en rijksrcgcigcving is verankerd
als om ruimtelijke bescherming die voortvloeit uil de Gelderse strategische
omge vingsplannen.
Deze signalerende gegevens sluiten niet bij voorbaat ruimtelijke ontwikkelingen
uit, maar zullen in de ruimtelijke afweging door gemeenten moeten worden
betrokken of lot bijzondere vormen van inrichting moeten leiden. Wij zien
de bijbehorende signaleringskaart als een afucgingsinstrument bij ruimtelijke
plannen en de keuzes in de ontwikkeling van projecten.
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Concretiseren
In de derde jJaats willen wtj een fockzonekaart samenstellen waarin alle zoekzoncs zijn vwcrgcgcven voor specifieke funclics die binnen de slrcckplanlcrmijn
moeten worden geaccommodeerd. Nadere planvorming moei leiden lol hel concreter lokaliseren van de ruimtebehoefte voorde betreffende functies. Hel
betreft zoek zones voor nieuwe (hoofd )i tifra sir uci uur, wir}d turbines, stedelijke
uitleg, nieuwe naiuur(vcrbindingcn). (regionale) waterberging, ruimte voor de
rivier, intensieve vcrblijfsrccrealic, (bovcn)regionalc bedrijventerreinen, glastuinbouw, cd. Het betreft zoekzones waarbij de exacte tracé- of locatiekeuze
voor de bovenlokale functie nog nici defmilief is bepaald. Het gaat dus niet om
concrete ruimtelijke reserveringen.
Realiseren
In de vierde plaats zal op een siralegiekaarl worden aangegeven welke mslrumcntcn we willen inzetten voorde realisering van het ruimtelijk beleid voorde
planperiode 2005-2015 Wij willen met deze strategie ka art aangeven v«lkc rol
wij willen spelen in het benutten en versterken van de provinciale ruimtelijke
hoofdstructuur (met strategieën als bescherming, ontwikkeling, transformatie,
behoud door ontVkikkeling). De provinciale uitvoeringsmiddelen (van beschermings- lol ontwikkel ing sgcrichte, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk of fman^
ciêle) moeien selectief en gericht worden ingezet op gebieden en netwerken van
deze provinciale ruimtelijke hoofdstructuur.
Functieveranderingen of-verbreding kunnen luimtclijk worden gereserveerd als
deze definilieTzijn begrensd en in de planperiode worden gerealiseerd Dit geldt
bijvoorbeeld voor de dcfiniticr begrensde regionale waterbergingsgebieden die
planologisch als dubbel bestemming moeten ^wrden vastgelegd (grotendeels via
de Reconstructieplannen).
De gebieden die de provincie wil vrijwaren van verstedelijking zullen op deze
kaart worden gemarkeerd. Binnen deze gebieden kunnen de vigerende bestemmingen worden gecontinueerd.
Beleidsèonêlastei
yfe willen in het streekplan de volginde viershg hanteren ata basis voor hel
geneHeke beleid én de uilwèrldngvun gebiédsgertchtbètéid: :
i.
r seiiicterenvit^óii^dereri van dé aanwezige kenmei^ken
(be.Uaatulepróvintialervimlelijke structuren - biJzondere'ikwiÉliièiiefi)'; :.',
• signaleren van ruimtelijk relevante bescherming van basixkwalileitchfälii'
veiligfteid, gexondheid, miUeu.en waier) en biponderr kvaliteiten (ah
cuUuurh'storie m^natvur) ter óttendering en afweging
• coneretiseren:.ofiderscheiden vanioekzones
waOrbimtenfunctieveranderingfvanprovindltal belang) v/ordi uitgewerkt tot ruimtelijke reservering:
• reaUseren vim de gewenste provinciale ruimtelijke hóofdsUvctuur, met
ruimtelijke reserveringenen strategieën voorde planperiode.

Tn deze vierslag willen we zoals eerder in hoofdstuk 2 gesteld de lagcnbenadering als uitgangspunt hanteren waarin water en bodem als ordenende
basisprincipes worden gehanteerd en ruimtelijke keuzes meer op mobiliteit en
infrastructuur worden afgestemd.
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Voorts willen we gezien de in de inleiding geconstateerde trends en ontwikkelingen toe naar een andere benadering van de verhouding stad-land.
Beleidsconclusie:
We mllen stiiren op reffonale afstemming, bundeling in netwerkenen bijdragen aan vitalileit en leeßiaarlieid van hei landelijk gebied Het accommoderen van een deel van de vooii-, recreatie- en werkvraag in (kei^nëh in)
het'landelijk gebied ireedt in de plaats van sturing óp een sterk onderscheid
tussen kernen(hiërarehic) en landelijk gebied.

4.3 De groen/blauwe basis
4.3.1 Algemeen
Deze eerste groep staaf in het teken van 'ecologie' en 'water' waarbij centraal
slaat 'vrijwaring van verstedelijking' en zorgvuldig zoeken naar duurzame ontwikkeling en kwaliteitsverbetering toegespitst op de aanwezige kenmerken en
kwaliteiten.
Naast het vrijwaren van de waardevolle en kwetsbare gebieden van verstedelijk
king wil de provincie investeren inde kwaliteitsverbetering vandrzegebieden.
De uitvoering van de Reconstructieplannen moei daar in de komende periode
voor de Achterhoek, Veluwe en Vallei een belangrijke rol in spelen.
Enerzijds wordt geïnvesteerd in verbetering van de kwaliteit van bodem, water
en lucht in en rond grote nat uu reen bed en. Anderzijds wil de provincie bijdragen
aan de verdere realisering van de Ecologische Hoofdstructuur door nieuw;
natuur (o.a. met beheerovercenkomstcn met particulieren en door verwerving)
Ie ontwikkelen en in te zetten op (robuuste) ecologische verbindingszones. Het
programma Vetuwe 2010 vervult hierbij een prominente rol.
In de komende decennia moeten ruimtelijke voorzieningen worden getroffen om
de waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief) veilig en doelmatig Ie laten
functioneren: 'Meebewegen met water'. Met planologische reserveringen moei
worden voorzien in voldoende ruimte voor de rivier en voor regionale watersiemen, afgestemd op de voorziene grotere fluctuaties in neerslag en afvoer.
Hetzelfde geldt voor de uitwerking van zoekzones voor regionale watcrberging
uil de stroomgebiedsvisies tot gebieden en voorzieningen voor waterberging.
4.3.2 Natuur
De ecologische hoofdstructuur (EHS), is sterk ruimtelijk structurerend op provinciaal niveau. Hel is evident dat deze natuur als onderdeel van de Gelderse
ruimtelijke hoofdstructuur moet worden gevrijwaard van versnippering en dat
ook met het ruimtelijk beleid aan verbetering van de kwalitatieve condities
voor hel gewenste ecologisch functioneren van deze gebieden kan worden bijgedragen. De ecologische hoofdstructuur en natuurparels zijn onderdeel van de
groen/blauwe basis.
Voor de or«lerdelen van de EHS en de naluurparels met een hoofdfunctie natuur
zal ruimtelijk beleid worden uitgewerkt gericht op bescherming en onlwikkehng. Op de kaarl bij deze Hoofdlijnennota zijn de EHS en de natuurparcis
met hoofdfunctie natuur in de 'groen/blauwe basis' opgenomen omwille van de
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vrijwaring van deze gebieden van verstedelijking ('Ncc, tenzij' beleid).
Voor de overige EHS onderdelen en natuurparels geldt dal voor verlaling in
het streekplan allereerst helder moet worden in hoeverre aan deze gebieden
een hoofdfunctie natuur kan worden toegekend met een daarop afgestemde
begrenzingen/of een dubbelbeslemming inclusief het benodigde beschcrmingsbeleid. Daarbij blijft hel in het huidige beleid gehanteerde principe van het
voorkomen van met het natuurbelang strijdige, onomkeerbare ontwikkelingen
overeind, maar zal naar een voor het betrokken grondgebruik meer rechtszekerheid biedende begren^i ng moeten worden gezocht
^rbctering van de milieukwaliteit van verzuringsgevoel ige delen van de EHS
vindt onder andere plaats ir het kader van de Reconstructieplannen, door het
vastleggen van extensiveringsgebïeden waarbinrKn beleid gevoerd ter vermindering van de ammonia kuitstoot van de intensieve veehouderij in de directe
nabijheid van gevoelige natuur.
[n delen van de EHS zijn in de afgelopen periode ook zones aangewezen
als bescherming^cbieden in het kader van de Europese Habilatrichtlijn en
Europese Vogel richtlijn. De aangevL«zen 'habitat'-gebieden vallen grotendeels
samen met de - op grond van de Natuurbeschermingswet - aangewezen natuurmonumenten en met de naluurpareis
Voor de onderdelen van de EHS waarvoor de EU-richt lijnen gelden en die onder
de NB-wel vallen zaJ een strikter bcschermingsbcleid worden uitgewerkt dan
voor de overige delen van de EHS.
De algemene teneur zal zijn:
• het vrijwaren van deze gebieden van verstedelijking
• initiatieven voor ruimtelijke ingrepen beoordelen op negatieve gevolgen voor
de te behouden waarden en kenmerken; dus een nee, tenzij er sprake is van
een groot maatschappelijk belang, er geen reClc alternatieven zijn en dan
compcnsatic/niiligatie is geregeld.
Behalve dat de EHS nu duidelijker is begrensd, is inmiddels in nat uurgebied splanncn ook nauwkeuriger uitgewerkt welk type natuur aanwezig is of wordt
nagestreefd. Derhalve is ook duidelijker aan te geven waar en hoe aan het handhaven of ontwikkelen van natuur kan wonien bijgedragen door hydrologische
bescherming of het stellen van milieucondities (rust. stille, lichi. kwaliteit lucht,
bodem). Ten aanzien van stilte zal • naast de stillege bieden die sinds 1996 in
de provinciale verordening zijn geregeld - in het streekplan en in hel Gelders
milieubeleidsplan een aanpak worden voorgesteld die gekoppeld is aan de grote
eenheden van de EHS
4.3.3 Landschap & cultuurhistorie
Voor het Gelderse beleid ten aanzien van landschap en cultuurhistorie vAsrdt
er momenteel gezocht naar een meer ontwikkelingsgerichte aanpak onder de
noemers 'ontwikkelingsgerichte landschapsstiategie' en 'behoud door ontwikkeUng'. In beide beleidsvelden wordt ingezet op een aanpak waarmee ruimtelijke
dynamiek wordt benut om daarmee aanwezige kwaliteiten een impuls Ie geven.
Het Cjelders provinciaal cultuurhistorisch beleid is gebaseerd op de Cultuurhistorische waardenkaart en de Cultuurhistorische beleidskaart. De eerste bevat
de voor Gelderland waardevolle archeologische-, historisch-geografische- en
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historisch-(stede) bouwkundige elemenlcn cn structuren. Daaruit zijn de regionale idenlileitcn afgeleid in de cultuurhistorische belcidskaart.
De regionale identiteiten zijn uitgedrukt in stteefbcelden. Door deze (e hanteren
bij de vormgeving van ruimtelijke ontwikkelingen wordt ingespeeld op de cultuurhistorischeslructuurken merken.
!n sommige gebieden is sprake van een zodanige 'stapeling' van aanwezige
waarden dat daar een behoedzame strategie voor de hand ligt Derhalve is op
de kaart bij deze hoofdlijnennota een aantal gebieden als onderdeel van de
'groen/blauwe'-basis opgenomen, waarmee is aangegeven dat hel van provinciaal belang is om de aanwezige kenmerken niet met verstedelijking aan te tasten
omdal dan de kernkv^liteit van het betreffende gebied in het geding komt. O.a.
open landschappen vallen onder deze categorie.
4.3.4 Water
In de stroomgebiedsvistes is - als bouwsteen voor de Reconstructieplan vorm ing.
vraterhuishoudingsplan en streekplan - aangegeven welke ruimtelijke opgaven
er liggen om voor een veilige cn doelmatige waterhuishouding in de 2 F eeuw
maatregelen te kunnen treffen. Tot deze opgaven hoort ook hel waarborgen
van de afvoerfunctie van een aantal grotere regionale hoofd watergangen als de
Linge. de Berkel en de Oude IJssel.
Op korte termijn zijn of worden de zoekgebieden voor regionale walerberging
uitgewerkt tol begrensde regionale waterbergingsgebieden. Deze begrenzing
resulteert in de meeste gevallen in een inperking van het ruimtebeslag ten
opzichte van de zoekgebieden.
Ingeval in hel kader van de Reconstructieplannen regionale bergingsgebieden
zijn begrensd, zullen deze rechtstreeks doorwerken naar streek- en bestemmingsplannen opdat de hydrologische (dubbel}funclie van die gebieden ruimtelijk voldoende wordt beschermd.
De beïnvloed ingsge bieden die voor de meesl waardevolle natte landnaluur en
wBternaluur van belang zijn, zullen op de signaleringskaart van hel streekplan
worden aangegeven. De benodigde planologische bescherming wordt uitgewerkt
in het streekplan.
Fluctuaties in grond waterstanden kunnen door klimatologische ontwikkelingen
en veranderingen in grondwateronttrekkingen groter worden. Naar verwachting
zullen in de komende decennia de neerslag fluctuaties toenemen. Met name rond
grote wateren (randmeren) cn rivieren en op de flanken van de Veluwe kunnen
daardoor peil- en grondwaterflucluaties toenemen. In die gebieden is de kans
op wateroverlast groot. Stedelijke uitbreidingen en -ontwikkelingen in dergelijke
zones kunnen tot aanzienlijke problemen leiden. In het streekplan zullen deze
gebieden worden aangeduid op de signateringskaarl en zal worden aangegeven
in hoeverre in deze gebieden verstedelijking moet worden uitgesloten, dan wel
moet leiden lol een zodanig aangepaste inrichting dat problemen mei water
worden voorkomen zonder deze af te wentelen op de omgeving.
Naast de regionale opgaven ligt er ook een aanzienlijke ruimtelijke opgave in
verband mei de Lmplementalie van 'ruimte voor de rivier' in Gelderland. Deze
zal worden beschouwd inde regionale bijdrage aan de PKB-ruimte voorde
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rivier, en vooralsnog in het streekplan slechts indicatief worden meegenomen.
Na vastsicjiing van de PKB-ruimie voor de rivier kan het noodzakelijk zijn het
streekplan partieel te herzien.
BéteidsÉmtclusU: '
""
""'
-''-••• ^"--^
ße gróe,n-blaa»é basis bestaat uit:
• EHS, ttatuurp<treis en wateren van hel hoogste ecologische niveau
• (fe tiitenvaarden, rivieromhggingen en difkieru^eggingen die notb'g^ijn
(mi ruimte te tnakenvoor de rivier
• de begrensde règitmale watö-bérgingsgel'iedert lervoorkaningvan
tvater' overlast
• gebieden mei ititzonderJij'ke landschappelijke en cultuurhistoriséhe twdli• leileHl

•

•

••,'•:•.- „

4.3.5 Hergebruik vrijgekomen gebouwen inde groert/blauwe basis
Hergebruik voor wonen
Hergebruik van vtijgckomcn gebouwen voor landelijk wonen is mogelijk binnen
de gebieden die onderdeel zijn van de groen/blauwe basis, In plaats van het
bouwen voor het segment landelijk wonen op nieuwe locaties in het buitengebied
ofaan de rand van kernen, willen wij primair zoeken naar mogelijkheden
om hel merendeel van de?.e woonbehoefte te accommoderen in vrijgekomen
gebouwen in hel buitengebied. We willen primair uitgaan van inpassing van een
of meerdere wooneenheden in bestaande gebouwen, waarbij de overige nutteloze
bebouwing op hel bouwperceel wordt gesloopt. Wij hanteren dil beleid generiek
voor heel Gelderland. In paragraaf 4.5 wordt er nader op ingegaan.
Niet-agrarische nevenfunctie
Tot nu toe is hel toepassen van een niet-agrarische nevenactiviteit op een
agrarisch bedrijf aan diverse planologische voorwaarden verbonden.
Mei verbrede plattelandsontwikkeling en het invoegen van nieuwe economische
dragers kan o.a. hel beheer van de groene ruimte en de leefbaarheid van het
platteland worden ondersteund. Derhalve willen we naar een systeem waarbij bij
rechte op ieder (deels) grondgebonden bedrijf tol een maximum van bijvoorbeeld
20Vs (in bijvoorbeeld maximaal 300 m') van hel bebouwd oppervlak kleinschalig
niet-agrarische bedrijfstakken kunnen worden uitgeoefend, zonder tussentijdse
aanpassing van het bestemmingsplan door de gemeente. Voorwaarde is: geen
verkeersaantrckkende werking; geen detailhandel anders dan verkoop lokaal
geproduceerde agrarische producten. Uiteraard zal de ondernemer (ook al is
er geen planologische procedure) wel over de benodigde vergunningen moeten
beschikken waarmee o.a. het veilig gebruik en de verhouding lot de omliggende
functies wordt geregeld.
Vrijgekomen (agrarische) bedrijfsgebouwen transformeren naar niet-agrarisch
werken
Bij het volledig transformeren van agrarisch naar niet-agrarisch zal de functieverandering planologisch moeten worden geregeld.
Bij vrijgekomen agrarische gebouwen gaal het veelal om relatief grote oppervlakten bedrijfsgebouwen / stallen per agrarisch bouwperceel.
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Het effect van niet-agrarische bedrijvigheid op he( buitengebied kan aanzienlijk
zijn. Zekei als het grootschalige toepassingen betreft. Bovendien komt bij bedrijvigheid vaak de vraag om uitbreidingsmogelijkheden.
In de graen/blauwe basis willen we ruimte bieden aan transformatie naar
gebiedsgebonden, niet agrarische, werkfuncties. Dat wil zeggen transformatie
naar bijvoorbeeld recreatie, kleinschalige horeca, kantoor aan huis of andere
vormen van nieuwe economische dragers die passen bij de groen/blauwe kenmerken van het gebied

Betórffcwiia^^-

•; ,

•;:

••••"•••

Inde 'groen/blauwe' basis is kerkgebruik VQn vrijgekomen gebouwen in de
vorm van landelijk wonen en^biedsgebonden, niei-agrarische, werkfüncUesmq^hjk:
.
. ,,

4,4 De 'rode' functies
4.4.! Algemeen
Oe uildaging in het vinden van ruimte voor rode functies als wonen, werken
en voorzieningen is het zoeken naar een duurzame balans lussen de ruimtelijke
dyrtamiek van sociaal-economische ontwikkelingen en de capaciteit van vervoersstromen, In deze groep valt ook de allocatie van intensieve vormen van
sgiarisch gebruik, te weten glastuinbouw en intensieve veehouderij.
4.4.2 Bundeling in stedelijke netwerken, regionale
centraAnetwerkvormit^
Sleden functioneren steeds meer als motor van de economie. Het gaat hierbij
steeds minder om de steden op zichzelf, maar om onderlinge verbanden lussen
sleden en overige kernen die samen een netwerk vormen. De betekenis van
mobiliteit en bereikbaarheid daarin is evident.
Voor het versterken van de stedelijk georiënteerde structuur willen we op een
andere manier uitwerking geven aan het zogenaamde 'Auni/e/ingsprincipc'. Mede
op basis van onderzoek naar de verstedelijking in Gelderland kiezen we voor het
vervangen van de zogenaamde kernenhiërarchie (mei onderscheid naar kernen
mei bovenregionale, regionale, subregionale en lokale functies) uil het streekplan 1996 door de net werk be nadering. Daarmee wordt ook de kwantitatieve sturing aan hel woningbouwprogramma (contingenlering) verlaten. Hierbij wordt
ook een strikte verdeling van de ruimlevraag naar kernen op basis van de
grootte verdel ing van de kernen losgelaten.
Bundeling zal in het nieuwe streekplan gericht zijn op een positieve wisselwerking tussen verstedelijking, economische activiteiten en vcrvocrs si romen.
Hierbij wordt in de eerste plaats gezocht naar een optimale benutting van de
ruimte in bestaand bebouwd gebied. Daarnaast willen wc bij locatiekeuzen voor
nieuwe verstedelijkingslocaties de benutting van infrastructurele capaciteit als
leidend principe hanteren. Bundeling van stedelijke functies zal meer kwalitatief
worden ingevuld, waarbij wordt ingespeeld op het schaalniveau waarop stedelijke netwerken functioneren. Een deel van de ruimtebehoefte voor wonen en
werken is qua aard en schaal 'groen'. Voor dal deel van de ruimtevraag zal
de accommodatie in regionaat verband worden gezocht. Ook voor dil deel is
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afaicmming op de capaciteit van infrastructuur (o.a. draagvlak voor openbaar
vervoer) van belangBij de uitwerking van bundeling geldt als uitgangspunt dat hei aandeel van
woningvoorraad in de stedelijke bundelingsgebteden (netwerken en regionale
centra) tenminste niet afneemt. Ook voor de locatiekeuze van (boven) region al e
bedrijventerreinen is bundeling met de provinciale ruimtelijke hoofdstructuur
leidend.
Het bundelingsprincipe is ook passend voor andere intensieve vormen van ruimtegebruik als glastuinbouw, intensieve veehouderij, paddestoelen teelt, boomteelt e.d.
Wezoekennaarecnwijzevanbundelendie aansluit bij de omgevingskwaliteiten
waar behoefte aan is in de woon- en werksfeer.
Overwegingen om te bundelen zijn:
• Behouden versterking van het draagvlak voor (hoogwaardige) stedelijke
voorzieningen, zoals kunst, cultuur, sport, recreatie, zorg, onderwijs; gegeven se haaJ verg roti ngstendenzen en specialisaties die bij dergelijke voorzieningen optreden;
• Stimulering van economische dynamiek;
• Verzorgingsfunctie blijven vervullen voor bewoners omliggende regio;
• Optimale benutting van bestaande (OV-)infraslructuur waarbij bereikbaarheid ('nabijheid in reistijd) in de plaats treedt van nabijheid in afstand.
• Geringere ver^ippering van de groene ruimte door vronen, werken en
(intensiever gebruikte) infrastructuur.
• Betere kansen voor het crcCren van cent rum-stedelijke milieus.
Het belangrijkste stedelijk netwerk van Gelderland wordl gevormd door
hel knooppunt Arnhem-Nijmcgcn dat door het Rijk wordl aangemerkt als
(inter)nationaal stedelijk netwerk en deel uit maakt van de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland. E)it stedelijk netwerk vormt de motor van Gelderland.
Daarnaast onderscheiden wij binnen Gelderland ook nog andere netwerken,
welke voora! interprovinciaal van belang zijn. Ilierbij doelen we op de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en WERV (Wageningen, Ede, Rhenen
en Veenendaal) in relatie tol de Vallei. Een bijzondere situatie doel zich vrwr in
de Vallei, die interprovinciale aandacht vraagt (Gelderland-Utrecht). In WERV
verband en in de relatie van Amersfoort met Nijkerk en Barneveld, dan wel in
een relatie tussen WERV en Barneveld
In de Denklijnen notitie hebben we aangegeven dal we als provincie binnen
de bundei ingsgebieden van het KAN, de Stedendriehoek en WERV geen hiërarchisch onderscheid meer willen maker tussen de samenstellende kernen. Het is
aan de samenwerkende gemeenten om functionele of kwalitatieve specialisaties
van kernen te maken.
Evenzo is in de Denklijnen notitie aangegeven dal de provincie wel hecht aan
het onderscheiden van Doetinchem, Tiel en Harderwijk als regionale centra
van de respectievelijke regio's Achterhoek, Rivierenland en Noord-Veluwe. De
betreffende regio's hebben in de regionale structuurvi si es (zie hoofdstuk 5)
aangegeven in welke mate zij vanuit deze centra in relatie tot de kernen inde
omgeving op kwalitatieve gronden tot netwerkvorming willen komen. Dergelijke
netwerkvorming vanuit de regionale centra kan voor wonen en werken of voorzierungen verschil Ie i»d e gedaanten aannemen. In dit verband is ook aangegeven
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dal de provincie nte( hcchl aan het blijven onderscheiden van subregionale
kernen, en deze als zodanig te betrekken in hel bundehngsbeleid.
Deze noties maken het mogelijk om - bij het gelijktijdig loslaten van een
kwantitatieve verdeling van het programma voor wonen - te komen tot een
veel meer op kwalitatieve behoeften en mogelijkheden gestoelde verdeling van
woningen naar aard en milieulype.
Dat neemt niet Wsg dat we hel van provinciaal belang achten om de vcrstedelijkingsdynamiek primair te lalen leiden tot versterking van de stedelijke
netwerken en regionale centra, mede vanuit sociaal-economische optiek.
Beleidsconclusie:
Voor hel accoihmoderen va» het merendeel verstedelijking onderscheiden we
ill de jiravinciale ruimtelijke hoofdstructuur
• als (mier)naiionaal stedelijk net\»vrk: hel Knooppunt Amhem-NijiHegeti
• als stedelijke netwerken,('n^tinierpt-ovincidle
aspecten):.Sledenflrièhpek
(Apeldoorn, Deventer, Zulpihêti):en WEKV (SFageningen, iide, Rhenen,
Veeneadaal)
• als regionale cfsrüra /rnetwerkvorrhmg: Dóetinchem e.o., Tièle.o,, Har-,
derwijke.o.
' -,
•)
"!' • • : ' r

In samenspraak met de regio's zal de begrenzing van het bundeltngsgebied van
deze netwerken en centra in het ontwerp-streek plan worden bepaald.
BèUidscmcbuie:
.\ . • . ----^'•'f^"a:• '~^.
~~~.
•..:'-M^^^8M^
Binnen de bun<klingsgebieäehvärt dé stedelijke netwerken en eventuele
i
toekomslige regionale netwerkvorming wordt geen Hiërarchisch onderscheid
meer. getnaak;t tux^f^^e samenstellende kernen.
•_••.•_-,- " - •-•• -.''ii^^^h.-'

' •'
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4.4.3 Afstemming verstedelijking & verkeersit^rastructuur
Zowel in rijksnota's als in het ontwerp-Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan
(2) wordt als uitgangspunt gehanteerd de groei van de mobiliteit door gerichte
versled cl ij king/bundel ing Ie voorkomen en de bestaande infrastructuur beier Ie
benutten. Stedelijke ontwikkelingen willen we koppelen aan de mogelijkheden
die de beslaande spoor-, weg- en waterinfrastrucluur bieden, voor zowel personen als goederenvervoer. Knooppunten van infrastructuur zijn hierbij zeer kansrijk. We onderscheiden knooppunten van inlernationaat (HSL-halte Arnhem),
nationaal (bijv. Nijmegen) bovenregionaal (bijv. Ede) en regionaal (bijv. Doetinchcm) belang. De kwaliteit en capacitcil van de infrastructuur bepalen mede
de locHtiekeuze voor nieuwe verstedelijking. Dit werken we uil in ons locatiebeleid, waarbij ook andere beleidsuitgangspunten (landelijk gebied, water, milieu)
worden meegewogen.
BeUidsconcUisie:
,, Kwaliteit en capaciteit vm infrastructuur en knooppunten bepalen mede de
(ocatiekeuze-iióar verstedelijking. '•
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4,4.4 Sociaal-cullurek
dimensie
NaasI de infrastructuur voor verkeer en vervoer is ook een infrastructuur te
onderscheiden in sociaal-culturele zin. Voor de kwaliteit van de leefomgeving
zijn sociale en culturele voorzieningen van belang. Deze moeten enerzijds
bereikbaar zijn en anderzijds is voor de aanwezige voorzieningen voldoende
draagvlak van belang. Vanuit de sociaal-culturele dimensie is bij de fysieke
inrichting van de ruimte de aandacht genchl op 'sociale veiligheid', "sociale
cohesie', en 'bereikbaarheid van voorzieningen'.
Sociale cohesie is geen nieuw streven. Het is veeleer een noodzakelijkheid die
voorheen wellicht (e vanzelfsprekend is benaderd.
De sociaal-ruimtelijke relatie spital zich op:
• woonom^ving en de inrichting daarvan; bouwen voor de doelgroepen die
in de betreffende regio/dorp/stad/buurt zoekende zijn. Als starters terecht
kunnen in hun dorp of buurt en ouderen langer binnen hun gemeenschap
kunnen blijven wonen, is dit goed voorde sociale samenhang. Ook de
regionale verdeling van woningen is daarbij van belang. Voldoende bouw>
mogelijkheden in (kleinere) kernen voor de lokale behoefde kunnen de leefbaarheid bevorderen.
• voorzieningen in netwerken: een goede bereikbaarheid van sociale voorzieningen, zeker als deze een boven lokale functie vervuilen (onderwijs,
welzijn, sporl, zorg, cultureel). Gemeenten moeten gestimuleerd worden in
regionaal verband de gevienste voorzieningenniveaus afstemmen.
* ondertvijs-arbeidsmarkt; onderwijsvoorzieningen beïnvloeden de regionale
arbeidsmarkt. Bij aanleg en revitalisatie van bedrijventerreinen het profiel
afstemmen op het arbeidspotentieel in de regio.
Ruimtelijk beleid moet anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen waarbij
sociale en culturele invalshoeken zijn meegenomen. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een vertaling in ruimtelijk beleid. Dat geldt zeker voor
de effecten van vergrijzing, ontgroening, individualisering, integratie- en participatiebeleid, schaal verg roti ngs- en special isati etend en zen in publieke en private
voorzieningen.
Een directe vertaling in ruimtelijke normering of eisen aan de ruimtelijke
inrichting vanuit de sociaal~culturele invalshoek is geen adequaat antwoord. Er
is geen blauwdruk te geven voor het noodzakelijke niveau van voorzieningen of
de spreiding daarvan.
Door (bij herstructurering in hel kader van stedelijke vernieuwing - ook op
wijkniveau) meer gemer^d, gevarieerd en aantrekkelijk te bouwen, kan de
bevolkingssamenstelling van steden en dorpen worden verbreed. Met meer functiemenging kan de veelzijdigheid, de werkgelegenheid en leefbaarheid op wijkniveau worden bevorderd. De sociale samenhang in steden en dorpen wordt
daarnaast ondersteund of versterkt door de aanwezigheid van multifunctionele
ontmoetingsplekken, zoals buurthuizen, wijkcentra (met eventuele zorgarrangementcn voor ouderen), extramural isati e van zorginstellingen, 'kulturhuzen',
maar ook veilige speelplaatsen voorkinderen, sport voorzien in gen voor jongeren,
onderwijs- en zorgvoorzieningen. Dit is van belang voor de leefbaarheid op
wijkniveau, een primaire zorg voor de gemeenten.
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De provincie kan daarnaast in samenwerking mei de gemeenten via de ruimtelijke ordening bijdragen aan een goede regionale afstemming in localiekeuzen
voor gespecialiseerde voorzieningen zoals ziekenhuizen, grotere culturele voorzieningen, woonzorg-servicezones, de infrastructuur ten aanzien van cultuurvoorzieningen, de sportaccomodatiebehoefie en (clusters van) scholen. Ook hier
geldt het belang van een goede afstemming met de (openbare) vervoersinfrastructuur
Een goede sociale en culturele infrastructuur is van grote betekenis voor de
kwalileil van de leefomgeving en op het vestigingsklimaat.

Beleiäsconcbisie:
Bij' de invulling van de iociale dimensie in het bandelingsheleid en de
i-begeleiding van gemeenieli/he ruimïclijke plannen willen wij onderwerpen •
-van bovenlokaal belang als woonzorg-servicczones.de infrastructuur ten
aanzien van cuüuurvooriiertin^n en eenafsiemming.binnen regio's van iiè
:Sporlaccomadaiiebehoefle op de sociale "agenda " van uitvoering door de
iiimnenwerkendè gemeenten plaatsen.
'
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4.4.5 Wonen
Met het loslaten van kwantitatieve sturing in de won ing bouwprogram me ring
wordt afgezien van de beoordeling van bestemmingsplannen op de verdeling
van aantallen woningen. Deze aanpak biedt alle gemeenten de mogelijkheid om
bouwprogramma's te ontwikkelen waarin - in intergemeentelijke afstemming
naar tempo, omvang, aard en type - in de kwalitatieve behoeften kan worden
voorzien die lokaal en regionaal bestaan. In hel ontwerp-si reek pi an wordt bezien
in hoeverre de kcrndermilie moet worden herzien.
De Gelderse Woonvisie, de Regionale Woonvisies en het Kwalitatief Woningbouwprogramma (KWP) zijn een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe streekplan. In deze beleidsdocumenten is uitgewerkt hoc aan de woonbehoefte in
kwalitatieve en kwantitatieve zin invulling kan worden gegeven. Hierbij is
vooral uitgegaan van de regionale werking van de woningmarkt.
Naarmate hel regionale aanbod (naar doelgroepen: starters en ouderen; prijsklassen; woonmjiieus: centrum-stedelijk, buiten-centrum, groen-stedelijk, centrum-dorps, groen-dorps/l and et ijk) beter aansluit bij de regionale vraag, is de
kans groter dat deze ook regionaal wordt benul. Uit deze analyses ontstaat het
beeld dat er vooral voor starters en ouderen moet worden gebouwd en dat qua
woonmilieus de grootste tekorten zitten in de centrum-milieus van steden en
dorpen (bereikbaarheid voorzieningen) en in de groen-dorps/landelijke sfeer.

Vanuit het perspectief van de bouw van I20.000ä 130.000 woningen in de
gehele provincie Gelderland over de periode 2000-2015, wordi ruimte geboden
vooreen woningproductie van 107.400 woningen volgens de afspraken in het
KWP-trajcct, zodanig dat de daarin voorziene productie/bundeling tussen en
binnen de regio's ook doorwerk! in het streekplan-traject.
De feitelijke realisatie van woningen in aantal en spreiding vormt het uitgangspunt vooreen (tussentijdse) beoordeling van de gemaakte afspraken en kan
aanleiding zijn voor een (tussentijdse) aanpassing daarvan. Als ijkmoment wordt
afgesproken: I j u l i 2008. De geleverde prestaties zullen dan worden afgezet
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tegenover de uilgangssitualie van 1 januari 2000, Eventuele aanpassingen in de
afspraken zullen ingaan per 1 januari 2009.
Beoordelingsaspecten en te hanteren aanpassingsmechanismen zijn:
de (binnenlandse) migratie-effecten: indien toch onbedoelde instroom van
mensen van elders optreedt, zullen de eerder afgesproken bouwprogramma's
worden verlaagd;
• de bundelings-Zspreidings-effecten: indien tussen en binnen regio's loch
onbedoeldesprciding van woningen optreedt, zullen de eerder afgesproken
bouwprogramma's worden gefaseerd;
• de woonmilieu's en woningtypen: indien onvoldoende wordt tegemoet geko~
men aan de wensen van de doelgroepen, zullen de eerder afgesproken kwalitatieve programma's worden aangepast.
Omdat het nodig is de partners in het KWP'trajecIcnalle betrokkenen in het
streekplan-traject van deze voorgenomen handelwijze op de hoogte te stellen,
zullen deze bij hel vastleggen van de KWP-afspraken en in het streekplan
expliciet kenbaar worden gemaakt.
De hoofdlijnen van de algemene woonvisie (met inbegrip van de daarin verwoorde relatie lussen woonbeleid en ruimtelijk beleid) en van de regionale
woonvisics zullen in hel ontwerp-streekplan worden opgenomen.
Bij het invullen van de grote bouwopgave in de stedelijke sfeer moet prioriteit
worden gegeven aan stedelijke vernieuwing boven uitbreiding. Bij stedelijke
vernieuwing staan herstiucturercn en transformeren van bestaand bebouwd
gebied centraal. Stedelijke vernieuwing is ook een sociaal proces. De aard van
het aanbod aan woon- en werkmilieus beïnvloedt de integratieprocessen in de
samenleving.
Er liggen hierbij ook kansen om tot intensiever en meervoudigcr ruimtegebruik
in steden en dorpen te komen. De inzet van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV)en de inzet van het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid
(GSO) ondersteunt dit streven.
Ook met het ruimtelijk beleid willen we inzetten op een hoge prioriteil
voor intensivering en meervoudigheid van ruimtegebruik in bestaand bebouwd
gebied. Daarvoor zal in het ontwerp-streek plan worden uitgewerkt hoe wij in
regionaal verband met de regio's / samenwerkende gemeenten in afspraken over
intensiveringspeicentages een nieuwe invulling geven aan het vigerende beleid
'inbreiding boven uitbreiding'. Dit is mede van belang om zo goed mogelijk
tegemoet te komen aan de grote behoefte aan woningen op cent rum locaties in
de nabijheid van voorzieningen.
Hierbij zal in ogenschouw worden genomen dat aan de opgave 'inbreiding
boven uitbreiding' - vanuit verschillende fuiKtïes bezien - op een kwalitatief
verantwoorde wijze invulling moet worden gegeven.
4.4.6 Economische dimensie
tn het Sociaal-Economisch beleidsplan zijn voorstellen voor een verdere concentratie van bedrijventerreinen uitgewerkt. Dat ondersteunt het economische
draagvlak van de terreinen en voorzieningen en daarmee kunnen grotere gebieden inde provincie 'groen' worden gehouden. Dezoekruimte voor regionale
en bovenregionale terreinen is aangegeven in de zogenaamde Nota Trekkracht,
aansluitend bij stedelijke concentraties en infrastructuur.
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De stedelijke netwerken en regionale centraZ-netwcrken vormen samen de zoekruimlc voor bovenregionale en regionale bedrijventerreinen. Op deze terreinen
horen bedrijven thuis me) een boven locale functie. Ook bedrijven van builen
de regio en meer grootschalige nieuwe bedrijven dienen op deze terreinen hun
plek te vinden.
De drie stedelijke netwerken en de drie regionale centra (met de netwerkvorming
die daar optreedt) vervullen een functie voorde betreffende regio.
Voor het Rivierenland denken wij dat de functie van Tiel mede in relatie
moet worden gezien met de regio Westelijk Rivierengebied. Functionele samenwerking en afstemming met ondermeer Qeldermalsen bepaalt hier de netwerkvorming. Voor de Achterhoek geldt eveneens dal de functie en positie van
Doetinchem in relatie moei worden gezien met kernen in db directe omgeving
(Tcrborg, Gsandercn, Varsseveld, Ultt, Gendringen). Ook hier tekent zich nctvwrkvorming af. Relevant voor de regionaal-economische samenwerking is ook
hel regionaal terrein in de nieuwe gemeente Groenlo-Lichtcnvoorde. Bij Harderv^jk is in beperkte mate sprake van netwerkvorming in de relatie met Ermclo.
Daar doel zich de complicatie voordat de ruimtelijke mogelijkheden van Harderwijk ook in de directe omgeving beperkt zïjn. Voor regionale bedrijfsterreinontwikkeling is met hel oog daarop reeds een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met de provincie Flevoland.
Per regio dient ook te worden voorzien in ruimte voor zware industrieën (miÜeucalcgorieën 5 en 6). Het programmeringsoverleg bedrijventerreinen dat in het
verlengde van onze nola bedrijventerreinen in ieder regio is gcsisri, moet hieraan praktisch uilvoering geven.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op hetgeen voor deze regio's in de regionale
ilrucluurvisies is aangedragen.
Bedrijventerreinen omvatten een specifiek deel van de ruimtebehoefte voor
economische ontwikkeling c.q. ontwikkeling van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Een belangrijk deel van de economische ontwikkeling vindt plaats op niet
specfUek daarvoor bestemde bedrijventerreinen, maar gewoon binnen stads- en
dorpsgebieden en gecombineerd mei andere functies Daarnaast vindt nog een
afnemend deel plaats in het landelijk gebied in de vorm van diverse landbouwactiviteiten. Mede als gevolg van deze afname komen bedrijfsgebouwen vrij die
deels in de sfeer van andere economische activiteiten (kunnen) »orden gebruikt.
Doclalclling voor het nieuwe streekplan is het zoveel mogelijk faciliteren van de
ruimtelijke voorwaarden voor een succesvolle economische ontwikkeling.
Buiten de provinciale ruimtelijke hoofdstructuur worden gemeenten aangespoord samen L niergemeente lij ke bedrijventerreinen te ontwikkelen. De verschuiving in beleid ts aan te duiden met: ga niet uit van wat een gemeente zelf
kan. maar gebruik in gezamenlijkheid de beste plekken.
Op deze terreinen dienen bedrijven zich te kunnen vestigen, welke qua aard,
schaal en functie daarbij passend zijn. Gelet op die functie wordt aan deze
kernen vooral een bedrijventerrein toegekend ten behoeve van de ruimtebehoefte
van de reeds in deze kernen en directe omgeving gehuisveste bedrijven en voor
zich nieuw ontwikkelende bedrijvigheid (autonome behoefte) met daarenboven
in zeer beperkte mate ruimte voor vestiging van buiten hel directe (t>ovcn)lokale
verzorgingsgebied van betreffende kernen.
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Séieidicólidusie:
• \-••_;.,'''. •'
lif Dé atedeiijke netwerken ert resonate eenVaZ-nelwerken vormen samen de
••'. ziMkruimievtxirbovenregianale\enTegio'tt>lebedrijventerreinen.
..
Uuiten de riamteti/ie hocfdstruettiur is het gewenst te komen tot intèrgemeenUiijke betirgventerreüten voor lokale hedrijvigfieid.

4.4.1 Ghstuinbotiw en
hndbomvontwikkelingsgebieden
In een gtool ilcel van Geldcrianil zal m hel kader van de uilvoering van de
Rcconsiruclicplannen narden gewerkt aan de herstructurering van de intensieve
veehouderij, waarbij er vanuit exicnsiveringszones in de nabijheid van verzuringsgcvoeligc natuur bed rij Ts ver plaatsingen kunnen plaatsvinden in de richting
van zogenaamde 'ster'-loealies in ver we vi ngsgc bieden en naar landbouwonlwikkclingsgebicden In de I and bou wo nt wik kei ingsge bieden is tevens ruimte voor
nieuwvesliging van intensieve veehouderijbedrijven.
De benodigde planologische doorwerking naar streekplan en beslemmïngsplanrten van de reconstructieplannen zal rcchlstreeks door middel van de Reconstructiewet plaatsvinden.
E>erhalve zijn de Iandbouvrantwikkelingagebieden voor intensieve veehouderij
uit de (voor)ontwcrp reconstructieplannen opgenomen in de ruimtelijke hoofdstructuur. Deze gebieden kunnen in de streek plan periode transformeren naar
bijzondere 'wcrkmilieus'.
Hetzelfde geldt voor de concentratiegebieden glastuinbouw In hel ontwerpstreekplan zal ook worden bezien of er voot andere intensieve agrarische teelten
(o.a. boomteelt) nog concentratiegebieden moeien warden uitgewerkt,
^asluinbou«'
De hoofdlijn van het Gelderse ruimtelijk beleid voor glastuinbouw blijft gericht
(^ concentratie vorm ing middels projectmatige ontwikkeling op duur/ame iooatres. Bcrgcrdcn (KAN) en de Bommelerwaard (Rivierenland) blijven de groot'
schalige locaties. In Bergerden worden momenteel aan de westzijde kavels
aangeboden, waarvoor grote belangstelling bestaat. Daarom is hel nodig om ook
de oostzijde (Bergerden/Kamcrvoort) aan snee te brengen.
Nieuwvestiging blijft uitgesloten buiten de projectlocaties Bergerden en Bommelerwaard. Nieuwe ondernemers kunnen gebruik maken van het aanbod van
ruimte in Bergerden of stoppende bedrijven. De Bommelerwaard is bedoeld voor
autonome groei van de tuinbouw in de regio, naast de Bommelcrwaard zelf
betreft dat ook ruimte voor ondernemers uit het westelijk rivierengebied.
Het her vestigingsbeleid voor regionaal oftokaal gevestigde bedrijven buiten de
twee grootschalige project locaties wordt versoepeld. Niet alleen wegenaanleg en
kernuitbreiding maar ook bescherming, herstel en ontwikkeling van kwetsbaar
landschap, ecologische waardevolle watersystemen en natuur mogen worden
beschouwd als redenen voor lokale hervestiging.
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Locale hervestiging moet leiden tot verdere verdichting van bestaand glas,
verfioging van de ecologische duurzaamheid en verbetering van de landschappelijke inpassing van al bestaande locale concentraties. Hen hervestigingsplan
dient een onderbouwing van de noodzaak, het ruimtelijke ontwikkelingsplan
en een uitvoeringsprogramma te bevatten en voldoende financiële commitment
voor de uitvoering moet aangetoond zijn. Indien het plangebied groter is dan
100 ha, is een MER ook een vereiste.
Dit beleid draagt bij aan verhoging van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit.
Hervestiging en sanering mag worden ondersteund middels ccn rood-voor-g las
of gl as-voor-gl as constructie lussen de betrokkenen bij het herstructureringsplan.
Bestaande bedrijven behouden de mogelijkheid van uitbreiding op hun huidige
locatie tot 1,5 ä 2 ha (duurzame omvang), mits die uitbreiding geen conflict
oplevert de omgeving.
4.5 Dynamisch landelijk gebied
Deze derde groep staat in het leken van 'vitaal platteland', waarbij nog diverse
afstemmingen nader vorm moeten krijgen om de goede balans te vinden voor
verbrede plattelandsontwikkeling met nieuwe economische dragers in kleinere
kernen en in het landelijk gebied, uitwerking van allocaties voor functies als
waterberging, ecologische verbindingenen nieuwe natuur maar ook uitbreiding
van wonen en werken, ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie en 'behoud
door ontwikkeling' e.d.
In hel voorgaande is reeds een aantal belangrijke delen van hel buitengebied aan
de orde gekomen: de gebieden die wegens hun provinciaal belang onderdeel zijn
van de Gelderse ruimtelijke hoofdstructuur. Dal wil zeggen dat de ruimtelijke
ontwikkeling van die gebieden in het leken staat van hun provinciale betekenis
in de sfeer van ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke kenmerken, natuur, en
water. Ze dragen op een hoger schaalniveau bezien de 'groene' identiteit van
Gelderland, en daarmee vormen ze een belangrijk 'kapitaaP dat onder andere in
recreatieve en toeristische zin (en dus ook in economische zin) wordt benul, en
spelen ze een belangrijke rol in de vitaliteit vsn het gehele platteland.
De koers voor hel dynamisch landelijk gebied is gericht op het in economisch
opzicht verbreden van hel draagvlak. Grondgebonden landbouw is daarbij een
belangrijke pijler in economische en landschappelijke zin. De sector speelt een
belangrijke rol als beheerder van hel landelijk gebied, maar staat onder druk
waarbij de tendens is dat er veel bedrijven sloppen. De 'blijvers' groeien in
oppervlakte.
In het dynamisch landelijk gebied liggen nog tal van opgaven, waaronder de concretisering van regionale walerberging en uitwerking van (robuuste) ecologische
verbind! ngsMincs e.d. Tevens is voor dit gebied aangegeven dal erzieh diverse
bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische situaties voordoen die zich
lenen vooreen ontwikkelingsgerichte aanpak. Het beleven van het dynamisch
landelijk gebied is gebaat bij een aanpak waarbij de toegankelijkheid voor
fielsers en wandelaars toeneemt.
Dat het dynamisch landelijk gebied niet is aangemerkt als onderdeel van de
Gelderse ruimtelijke hoofdstructuur heeft in hoge mate te maken met schaal
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waarop funclics met elkaar verweven zijn en zich veelal c>ok als meervoudig
ruimtegebruik manifesteren. Daarmee is tegelijk het belang van ccn zeer zorg~
vuldigc aanpnk van de herstrucl ure ringen en transformaties in het dynamisch
landelijk gebied aangegeven. Die zorgvuldigheid is ook van belang om invulling
te geven aan de behoefte van menig Gelderse burger om het 'streekeigen karakter' van de omgeving te bewsren.
Er wordt ingezet op verbreding van de economie en versterking van de leefbaarheid van het platteland door uitwerking van hel concept 'groene en blauwe
diensten' en door gerichte toevoeging van nieuwe economische dragers (o.a.
door hergebruik van vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen).
Ook een deel van de uitleg van steden en dorpen zal in dil gebied 7,'n beulag
moeten krijgen. In hoofdstuk 5 is aangegeven in welke gedaanten met dergelijke
uitbreidingen van dorpen en steden kan worden ingespeeld op regiospecifieke
kenmerken en in die zin de ruimtelijke kwaliteit kunnen versterken. Eén van
de methoden is de toepassing van zoekzones voor stedelijke uitbreiding afgestemd op de ruimtelijke kwaliteiten van de regio, zoals in het Rivierenland is
uitgewerkt.
Mei andere woorden: in het dynamisch landelijk gebied zullen nieuwv stad/landrelaties votm moeten krijgen. Immers, met hel versmallen van de sociaaleconomische basis voor zover deze door de landbouw wordt bepaald, is er
behoefte aan nieuwe economische dragers. Te zamen met het toevoegen van
woonfuncties ontstaan daarmee nieuwe impulsen aan de vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied. In het ontwerp-si reek plan willen wc onlwikkeling^cricht beleid uitwerken waarmee tegelijkertijd wordt bijgedragen aan
versterking van de ruimtelijke kwaliteit.
Ben belangrijke sleutel in het geven van een impuls aan de vitaliteit van het
landelijk gebied ligt in de w^jzc waarop de dorpen (lokale kernen) zich kunnen
ontwikkelen als gevolg van het kwalitatieve woonbeleid, en ligl in de wijze
waarop vrijgekomen gebouwen in het landelijk gebied worden benut voor hergebruik.
Vanwege de ontwikkeling in de landbouw, verliezen in de komende periode
veel (agrarische) gebouwen hun huidige functie. We willen bevorderen dat
deze gebouwen worden hergebruikt; niet alleen door woningsplilsing van hel
hoofdgebouw, maar ook door in het ontwerp-streek plan te voorzien in een regeling waarbij de bedrijfsgebouwen kunnen worden hergebruikt voor functies als
wonen en werken, waarbij levens de ruimtelijke kwaliteit wordt gediend door
overige nutteloze bebouwing te slopen. Voor wonen gaan wc uit van meerdere
wooneenheden in de bestaande gebouwen. Wanneer het om bouwtechnische
redenen niet mogelijk is om meerdere wooneenheden in te passen kan sloop
en herbouw van een vervangend gebouw ter plaatse aan de orde zijn. De
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit kan zitten in de sloop van overtollige
gebouwen, maar ook in concrete bijdragen aan de landschappelijke inrichting
of aan verbetering van de toegankelijkheid van hel landelijk gebied. Hiertoe zal
in hel ont wer p-streekplan worden aangegeven in hoeverre en hoe gemeenten
hierbij het middel van verevening kunnen loepassen.
Randvoorwaarde hierbij is dal de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de
omgeving niet wordt belemmerd. We vragen aan de samenwerkende gemeenten
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om met een dergelijke aanpak de behoefte aan landelijk wonen zo ved en goed
mogelijk Ie accommoderen
De grondgebonden landbouw is de bclangrijkslc grondgebruiker in het landelijk
gebied. Voor hel beheer van de groene ruimte is ze onontbeerlijk. Tegen deze
achtergrond willen \M: deze sector meer mogelijkheden geven om ook niclagrarischc nevenfuncties te vervullen. Bij rechte krijgen grondgebonden bedrijven hiervoor de mogelijkheid met een maximum van bijvoorbeeld 20% van hel
bebouwd oppervlak en ten höchste bijvoorbeeld 300 m-'. Voorwaarde hierbij
is dat er geen aanzienlijke verkeersaanl rek kende werking van uil gaal. zoals
bijvoorbeeld bij detailhandel.
Volledige omvorming van een agrarische naar een niet-agrarische werkfunctie
ia mogelijk onder voorwaarden. We willen omvorming naar niet-agrarische
werkfuncties binden aan een maximum van tójvoorbccld 500 m ' gecombineerd
mei de eis om de overige vrijgekomen gebouwen te slopen.
Aangezien wc met de ruime mogelijkheden lot hergebruik van vrijgekomen
(agrarische) bebouwing in het landelijk gebied (ook transformatie van militaire
complexen, zorginstellingen e.d.) verwachten dal een groot deel van de behoefte
aan landelijk wonen kan ^M)rdcn geaccommodeerd, willen wc landgoederen
uitgezonderd in algemene zin geen mogelijkheden bieden voor nieuwe losliggende bouwlocaties in hel buitengebied.
Samenwerkende gemeenten / regio's zullen in dil deel van hel landelijk gebied
ook de ruimlc moeten vinden voor dat deel van het bouwprogramma voor wonen
en werken dat niet in de vorm van stedelijke vernieuwing in beslaand stedelijk
gebied kan worden geaccommodeerd. Voor dergelijke uitbreidingen van steden
en dorpen slaan wij een uitwerking van het bouwprogramma voor inde vorm
van zoekzorics waarin de uitbreidingsruimlc kan worden gelokaliseerd. Door
deze in regioriaal verband in het verlengde van de regionale strucluurvisies
en het nieuwe streekplan nader uit te w:rken, ontstaat de mogelijkheid om in
te spelen op de verschillen in ruimtelijke kenmerken en af (e stemmen op de
kwalitatieve verschillen in de vraag naar woon- en werkmilieus.
Üok specifieke vormen van 'groen' woncn/utrken in combinatie mei een planmatige kwaliteitsimpuls aan andere functies van hel landelijk gebied (nieuwe
stad/land-relaties) kunnen zodoende worden Bcaccommodeerd. We zullen in
hel ontwcrp-streckplan criteria voor de locpaBsing van zoekzones en bijzondere
plannen concretiseren.
Z(dang binnen de zoekzones voor regionale waterberging de definitieve waterbe rgingsgebi eden nog niet zijn begrensd, geldl voor deze zoekzones dal bestemmingswijzigingen zullen worden bezien op onomkeerbare ontwikkelingen die
het realiseren van walerbergingsgebied kunnen belemmeren. Met een csscniilile
beleidsuitspraak en door het stellen van een termijn in het nieuwe streekplan
willen we bereiken dal binnen afzienbare tijd de begrenzing van defmilieve
water bergingsgebied en is afgerond, en dal de planologische bescherming van die
functie in bestemmingsplannen wordt vastgelegd.
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Bdódsamcbiaia:
• hthetdytuoHischlaiuieUjk gebied richt het beleid zieh op de afstemming
•van ener^Jd.1 verbreek plaltelandsqntti/ikkeling (hergebruik vrij^kamen
agriirixhe be/iOBwlngt:n nieuwe eecmomüche Äragers, landschapxóntwifdceling) en anderzijds de bègtentingvan zoékzonts voor waterberging
en overige ttaliiur.
• Voor hel djmarttixh landelijk gebied geldt in algemene zin een onlwikfielingsgerichf beleid waarbij in zciékiones'voor versteäe^'king de verhou~
ding tussen nieuwe rodeJuncties ende ^oene kwolileiten gebiedtgcricht
morden uitgewerkt, gerichttip hef bemitlen en versterken van de ruimtelijke ktraliteit van het beäugende gebied
• Hergebruik van vrijgekomen gebouwen inde vorm viöi landelijk wanen en
:• rtiet-agrarische werkfimcties is mogelijk. We willen mogelijkheden bieden
i.}'»oarjfieuwe,kishggeyide.UKaliasm het buitengebied.

4.6 Sectoren en thema's
4.6.1 Toerisme en recreatie
Voorde Vcluwc zetten VJK het eerder ingczetic beleid van "groei en krimp"op
basis van 'saldo O' van de verbltjfsrecreatie door. dat wil zeggen dal binnen
hel Centraal Vcluws Natuurgebied (CVN) deelgebieden zijn aangewezen waar
bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen. Hel gaat hier om clusters van
bestaande bedrijven. Op deze plaats kan groei plaatsvinden. Daar slaat tegenover dat in het overige deel van hel CVN. het voorde natuur meest belangrijke,
het ruimtebeslag voor recreatie af dienl Ie nemen.
tn de rest van de provincie wjjlen «v de vcsrtigingsmogel ijk heden voor verbfijrs.
recreatie en bepaalde vormen van dagiecrcatievc voorzieningen koppelen aan
ZoekzotKS. Voor beslaaixlc dagrccreatieve en toeristische voorzieningen van
bovenregionaal belang (zoals dierenparken e.d.) wordt beleid uitgewerkt waarbij
intensivering en herstructurering binnen het beslaande terrein mogelijk is.
Voor extensieve vormen van recreatie zoals kleinschalige logies, stellen we
voor om de regionale kwaliteiten zoals die in de regionale strucluurvisics en
reconstructieplannen zijn weergegeven als basis Ie nemen voor ruimtelijke afwegingen. Hel stelsel van fiets- en wandelroutes is van belang voor de toegankelijkheid van hel landelijk gebied. Bezien «ordt hoc mei ruimtelijk beleid kan worden
gestimuleerd dat hel stelsel van fiets- en wandelroutes wordt uitgebreid.
"Leisure"-voorzieningen is een verzamelterm waaronder over hel algemeen
grootschalige recreatieve voorzieningen worden verslaan met een commercieel
en veelal stedelijk karakter Er is sprake van een snelle toename van voorzieningen als outlet-centers, overdekte ski-banen en voor grote periodieke evenementen. Gezien de hoge eisen die grootschalige recreatieve voorzieningen stellen
aan een goede bereikbaarheid en hun afzetmarkt, willen wij het beleid voor
dergelijke voorzieningen aan laten sluiten bij het beleid voor meer stedelijke
gebieden. Ruimte voor deze voorzieningen moeten dan ook worden gezocht in
de stedelijke netwerken.
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Voor stedelijke ui (loopgebieden zullen wc de beslaande aanduidingen op de
streekplan kaart actualiscicn. mede gezien de huidige en verwachic stedelijke
siluatic. Gewijzigde keuzen voor locaties en begrenzingen zullen in hel strcck[rian worden verankerd De uitvoeringsstrategie zal voor het ont\vcrp-si reek plan
eveneens opnieuw worden bezien, mede in het licht van de discussie over roodvoor-groen on verevening.

Nieuwvestïgirtg van intensieve Tfcreatieye ftmcliei kan buiten de groen/
blauwe basis plaats vinden en trordt voor het <werige gekoppeld aan de
ruimtelijke kwaliteiten op regionale schaal.
LeliMrt'Vooniettingen wardst beschouyvd'^
verstedelijking

4.6.2 Teellondersteunende voorzieningen land- en tuinbouw
Vooral in het Rivierengebied komen boomteell en (klein) fruitlcell en verwante
teelten voor, die steeds meer gebruik maken van "teeltondersteunende voorzieningen" (TOV) zoals tunnel kassen, bedekking met folie en plastic regenbescherming. Sommige hebben een tijdelijk karakter, arxJer permanent. E>e
verschijningsvorm verschilt van heel laag tot hoog. De verwachting is dat met
name de hoge permanente vormen van l'OV zullen toenemen.
Er is nu geen beleid voor deze voorzieningen, terwijl het wel gaat om zaken
die de landschappelijke kwaliteit sicrk kunnen beïnvloeden, bijna zoals kassen
dat doen.
Mede op basis van de Regionale structuurvisie Rivierenland stellen wc voor
om TOV te beschouwen als een verschijnsel dat bij bepaalde teelten hoort.
Gemeenten kunnen hiervoor regulerend optreden. W i j achten heleen provinciaal
belang dat ze niet verschijnen in gebieden mei karakteristieke openheid TOV
die in verschijningsvorm en omvang nauwelijks verschillen van kassen, willen
we ook als zodanig beschouwen en derhalve voorde formulering van hel beleid
aansluiting zoeken bij het beleid dal geldt voor glastuinbouw.
...
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Beleidsconclusie:
Voor de beleld,voorteelicmdérsteumnde Moorfieningéridie het karakter van-, i.
kassen liebbeti tal aansluiting gezocht warde» biJhÈt beleid voor glasiain.j
bpuW. In karakteristiek open gebieden zijn teeliondersieuntade voorzienin- '.'i
gen ongewenst

4.6.3
Delfstojfenwinning
Als basisgedachte van het ruimtelijk beleid voor de winning van klei en z^nd
geldl; ontgiondingen worden niet beperkt door hel vooraf aangeven van locaties
in het streekplan; maar het beleid geeft randvoorwaarden waardoor het ontgrondend bedrijfsleven wordt uitgenodigd om gewenste combinaties van functies en
kwaliteiten door middel van ontgrondingen tal stand te brengen
Dit betekent dat hel taakstellingenbcleid dat we nog voor induslriezandwinning
hebben, wordt verlaten. Voor de overgangsperiode lot 2009 waarin nog wel
taakstellingen gelden geven we in hei streekplan Iwec locaties aan: Over de
Maas(West Maasen WaaIjcnCeerljeagolf/Hl (Beuningen).

33

In het kader van de uitvoering van hel provinciaal ruimtelijk bdeid bevordert
de provincie actief, samen mcl gemeenten en andere partijen, dat er projecten
op tafel komen met een maatschappelijke meerwaarde die bovendien bijdragen
aan versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Wc overwegen om hierbij ook
regionale uitvocringsprogramma's te belrekken, die mede hun basis vinden in de
Regionale Slruuluiirvisies van de samenwerkende gemeenten.

Doófhetveriaten Mn het taaJtstellingenbeleid vf>or indtisiriezandtiiittning
ivorilen m hel ttree/q^lrm voor de vtfdere loekomslgeen nieuwe wirtlocalies
aangeduid. Voor de overgmgsperiode waarin nogweLiaakstelliagen pl^n,
geven we in het streekplan tfee locaties aan: Over de Maas (West Mata en
War^J en Geer^ésgo^/f/J (Beuningen).
.'
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4.6.4 Windturbines
In het door Provinciale Staten gekozen basisscenario energiebeleid zijn maatregelen voorzien om ruimtelijke randvoorwaarden voor duurzame energievoorziening te scheppen Het betreft met name een aanscherping van het ruimtelijk
beleid voor windturbines, aandacht voor vestigingslocaties voor biomassainstallaties met zware milieucaiegorie en optimale energie-infraslructuur in de
(her)onI'wikkcling ven bedrijventerreinen en woonwijken.
Ten behoeve van vergroting van de bijdrage van windenergie is in een streekplan herzien ing in 2001 ruimtelijke afgewogen in welke gebiedscategorieËn in
Gelderland windturbines kunnen worden geplaatst. Aangezien de provincie zich
heen gecommiiteerd aan de verplichting om voor 2006 een doorwerking van de
Gelderse taakstelling van 60 megawatt in de bestemmingsplannen te realiseren,
wil de provincie in hel ontwerp-streekplan /.ockzoncs voor de plaatsing van
windturbines opnemen die meer sturing geven aan de locaiiekeuzc van gemeenten met het oog op cfTectieve, meer grootschalige, clustering van windturbines
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Gelderse regio 's

5
S.I Algemeen
De provincie heeft medio 2003 aan de regionale samenwerkingsverbanden van
gemeenten gevraagd bouwstenen aan te reiken voor het gebiedsspecifiek beldd
van het streekplan. Deze bouwstenen zijn aangereikt in de vorm van regionale
slrucluurvisics. Deze bevatten een visie op basis van de ruimtelijke structuren
van het gebied,de waardering daarvan (het :5g. ruimtelijk structuurbceld) en
de ruimtelijke opgaven (het programma) voor de accommodatie van de ruimtebehoefte. De visie is verwoord in beleidsaanbevelingen en -kaarten met de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de regio voor de komende strcekplanpcriode en vaak met een doorkijk naar de langere termijn. De visies gaan vooral in
op de gewenste verstedelijking en de daarbij passende positie van de stedelijke
kernen en netwerken en op de opgaven voor het landelijk gebied. De visies
zijninzeer korte tijd door de samenwerkeiKlc gemeenten tol sland gebracht en
vornKn zeer bruikbare bouwstenen voor hel slrcekplanproces. De visies zijn
door de belrokken portefeuillehouders ruimtelijke ordening vsn gemeenten en
provincie als bouwsteen aanvaard. Thans lopen in diverse regio's nog consultalies en discussies met gemeenteraden en andere partijen. De inhoud van de visies
is sterk kwalitatief van aard, zicht op de omvang van programma's is niet altijd
gegeven.
Voor de volgende gebieden is een regionale struct uur vi sie opgesteld (zie hoofdkaarl voor legio-indeling)
• KAN
• Stedendriehoek (stedelijk netwerkgebied en het overige deel van de regio)
• Wageningen-Ede-Rhenen-Vecnendaal / Valid
• Noord-Vel uwe
• Achterhoek
• Rivierenland
Voorde indeling van de gebieden is in principe uitgegaan van de WGR-grenzen.
daarvan is voorregio'sNoord-Veluwc, Stedendriehoek, Achterhoek en KAN op
sommige plaatsen afgeweken om redenen van reeds goed lopende intergemeentelijke samenwerking op Rü-gcbied en de verwachte gemeentelijke herindeling
van de Achterhoek.
In paragraaf 5.2 worden eerst de belangrijkste ambities, doelen en opgaven
van de regio's weergegeven. Tezamen met de gekopieerde kaartbeciden (zie
bijgevoegd kasrtenpakket) kan paragraaf 5.2 gelc/.cn worden als samenvatting
op hoofdlijnen van de aangereikte regionale struct uur vi nes.
In paragraaf 5.3 wordt vervolgens door de provincie aangegeven wat zij als
belangrijkste ruimtelijke beleidsconclusies ziet voor de regio's en welke elementen daarvoor uit de regionale structuur vi sie wel of niet kunnen worden
overgenomen. Er is voorzien in bespreking van deze Hoofdlijnennota met de
gemeentelijke sa men wer king.i verbanden. De uilkomsten daarvan en de nog
lopende discussies met de gemeenleraden alsmede de reacties van belangenorganisaties en burgers kunnen aanleiding vormen de opvattingen verwoord in
paragraaf 5.3 bij te stellen ten behoeve van hel ontwerp streekplan.
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5.2 De koers en ambities van de regio's
KAPf

Het KAN licefl te ZBinen met de provincie een regionale structuur visie voor
het KAN gebied opgesteld, de zogenaamde Startnota voor het nieuwe Regionaal
structuurplan 2005-2015. Daarmee is de dubbelfunctie van de structuur visie
Bangegeven: botiwsteen voor het streekplan en start voor het nieuwe Regionaal
structuurplan In het huidige Regionaal Structuurplan is de ruimtevrasg voor
wonen, werken en infrastructuur verwerkt tot 2015. Tal van grootschalige projecten voor woningen, bedrijventerrein en infrastructuur zijn in uitvoering. Voor
de planperiode 2005-2015 is de behoede aan nieuwe locaties voor wonen en
werkenaanzienlijkmindergrool.Deopgave voor hel KAN is, in tegenstelling
tol tien jaar terug bij het vorige streekplan, niet een zoektocht naar nieuwe
stedelijke uitbreidingen en nieuwe bedrijventerreinen. Een verschuiving van de
aandacht is nodig naar een gerichte kw«lileitsimpuls in het bestaande stedelijk
en landelijk gebied. In sommige delen van hel KAN wordt nog w:l beperkte
toevoeging van woningen of bedrijven nodig geacht.
De Starlruta Regionaal Structuurplan KAN 2005-2015 vat de kwalileitsimputs
samen onder de noemer regionale transformatie. Deze regionale transformatieopgave heell lot doel hel KAN verder Ie ontwikkelen als een aantrekkelijke regio
voor huishoudens, bedrijven en bezoekers. Een regio die de concurrentie aan
kan met vergelijkbare stedelijke netwerken in binnen- en buitenland. Voor deze
concurrentieslag tussen netwerken is hel bieden van voldoende uitbreidingsmogelijkheden en een goede bereikbaarheid niet meer voldoende. Dal gebeurt
immers overal al. Hel cultureel, creatief en innovatief klimaat, recreatieve mogelijkheden, omgevingskwaliteit (kortom: een algemeen gevoel van welbehagen)
zijn steeds meer doorslaggevend voor de vestigingsplaatskeuze van huishoudens
en bedrijven en de komst van bezoekers. Mei de transformatie unidl getracht
een impuls te geven aan de kwaliteitvan het stedelijke netwerk KAN als een
aantrekkelijke regio.
Voor ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied betekent dat het volgende:
• externe profilering KAN als (in ter) nat ion aal stedelijk netwerk;
• versterken van vitaliteit van (dorpen in) hel landelijk gebied;
• regiorail als ruggengraat voor stedelijke ontwikkeling;
water sturend voorde ontwikkeling van de regio;
- kwaliteitsimpuls voor de bestaande sleden.
De transformatie'opgave voor hel stedelijk gebied moet zich volgens hel KAN
meer richten op:
• vernieuwing en aanpassing van de bestaande woningvoorraad (in het bijzonder van oudere stadswijken en voormalige groeikernen);
• bundeling van wonen, werken en voorzieningen bij infrastructurele knooppunten (stations aan de regiorail en stadspoorten);
• gebundelde ontwikkeling van bedrijventerreinen in zones langs de AI5, A12
en de A73 met een clustering van specialismen, kennis en technologie,
• gerichte kwaliteitsimpuls in de dorpskernen van grotere dorpen.
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De Iransformatjeopgave in hct landelijk gebied is gericht op:
• het duurzaam samenbrengen van verschillende functies die samen de ruimte
gebruiken (bijvoorbeeld waterberging met landbouw of natuur);
• een specifieke kwaliteitsimpuls door het toevoegen van nieuwe functies
(bijvoorbeeld een recreatief routenetwerk, stedelijke uitloopgebieden als Park
Over-Betuwe, waterberging in de komgronden);
• het hergebruiken van in onbruik geraakte gronden of gebouwen (bijvoorbeeld van landbouw naar natuurgebied, vrijgekomen agrarische bebouwing
geschikt maken voorwenen of recreatief verblijf).
Stedendriehoek
Voor de (WGR) regio Sledendriehoek zijn twee structuurvisies opgesidd:
een voor het bundelingsgcbicd binnen hel stedelijk nelw«rk Stedendriehoek,
bestaande uit de steden Apeldoorn, Zutphen,Deventer met de daarbirmen gelegen kernen van Gorssel en Voorst en een voor het resterende, zogenaamde niet
bundelingsgebied, nl. het grondgebied van de gemeenten Brummen, Warnsveld,
Lochern en Vorden en het buitengebied van Apeldoorn, Gorssel en Voorst.
De regionale structuurvisie voor het stedelijk netwerk Stedendriehoek hanteert
de volgende integrale ambitie: het vergraten van de variatie in (nieuwe) woon-,
werk- en recreatiemilieus met het gelijktijdig ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten in water, natuur, landschap en landbouw. Vanuit deze integrale ambitie
wil de regio uitdrukkelijk relaties leggen mei de sociale en economische dimensie. In economische termen gaat hel vooral om hel scheppen van een hoogwaardig vestiging ski im aal, werkgelegenheid, voldoende ontwikkelingsruimie, goede
programmering en segmentering en promotie Wal betreft sociale aspecten gaaf
het om leefbare wijken, dorpen en steden en een adequaat voorzieningenniveau
op het gebied van werk, inkomen, onderwijs, zorg, welzijn, kunst, cultuur en
sport en de spreiding en bereikbaarheid hiervan.
Tevens streeft de regio naar versterking van de onderlinge complementariteit en
idenliieil van kernen en deelgebieden: niet allemaal het zelfde doen, maar elkaar
aanvullen, voortbouwend op eigen kwaliteiten.
Voor het realiseren van het regionaal stedelijk netwerk Stedendriehoek is bundeling hel leidend principe. Dil houdl in dat het regionale programma voor wonen,
werken en voorzieningen zoveel mogelijk gebundeld moet worden gerealiseerd
binnen het stedelijk netwerk. Het overgrote deel van de woningbouwopgave ligt
inde steden Apeldoorn, Zutphen en Deventeren de dorpen in hel bundeltngsgebied gelegen in de gemeenten Gorssel en Voorst. Hel overige deel van de
woningbouwopgave vindt buiten het bundelingsgcbicd plaats in de gemeenten
Lochern, Warnsveld, Brummen en Vorden.
Het stedelijk netwerk Stedendriehoek wordt in de regio bescheiden aangevuld
mcl de positie van Lochem ten aanzien van wctkgelegcnhcids- en verzorgingsfuncties voor de noordelijke Achterhoek. De ligging aan een spoorlijn en hei
Twentekanaal, plus de nabijheid van de Al bieden goede randvoorwaarden. De
subregionale status betekent dat er in Lochem mogelijkheden zullen zijn voor
opvang van bedrijvigheid uit de regio.
Op basis van hef "Ruimtelijk struct uurbeeld 2030 stedelijk netwerk Stedendriehoek" hebben de gemeenten in hel stedelijk tKtwerkgebicd van de regio
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Stedendriehoek zich uitgesproken voor de volgende koers voor het stedelijk
netwerk:
• Stedendriehoek als regionaal stedelijk nelweri:
• ontwikkeling natte ecologische kwaliteiten en de bypasses Zulphen en
Deventer (ais veiligheid smaal regel in hel kader van ruimte voor de rivier in
combinatie met de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteiten
• ecologische verbindingszone Beekbergse poort
• opvang toename regionale mobilifeitdoor verbelcring van infra, realisatie
nieuwe bruggen en Regiorail
- nieuw programma wonen via de tn^e IJssel sprongen, herontwik kei ing
beslaand stedelijk gebied en extra groei Voorst
• nieuw programma werken via regionale bedrijventerreinen Beekbergen (A1)
en Biezenmaten (oksel AI/ASO) en betere benutting en uitbreiding bestaande
bed rij venlerrei nen
• groene woon land se happen: kleinschalige extensieve groene woonmilieus als
belangrijke toevoeging aan de regionale woningmarkt.
• ruimte voor glastuinbouw voor concentratie van hervestiging van bestaand
glas uit de regio.
• Regionaal park Buaaloo in hel middengebied: versterking toeristischrecreatieve kwaliteiten. Concentratie van activiteiten in een hoi^waanlig
landschap, combinatie van extensieveen later ook intensieve recreatieve
voorzieningen
• van struct uur vi si e naar investeringsprogramma en projecten.
In de struct uur vi sic voor het overige deel van de regio, de zogenaamde "buitenkant van de Stedendriehoek" wordt gekoerst op:
• opvang eigen groei door "bouwen met het landschap"
• functie Lochern voor »erken en voorzieningen Noordelijke Achterhoek
• waardevolle open landschappen: verticale veranderingen mogen het landschapsbeeld niet verstoren, wel zoeken naar een positieve bijdrage en versterking van de landbouw.
• voor hel CVN geldt het ongeschonden laten van de huidige gebiedsbegrenzing, de overgangen en versterking van de ecologische waarden.
• Apeldoorns kanaal als motief voor versterking van toeristisch-recreatief
product.
IVERy/l^aUei
De hoofdopgave van de Vallei is het geleiden van de ruimtelijke druk die enerzijds gerelateerd is aan de goede bereikbaarheid (A28, A l , A12) en de nabijheid
van grootstedelijke concentraties als de Randstad en het KAN en anderzijds a h
autonome groei is te kwalificeren. De regio kiest voor een regionale bundeling
van wonen, werken en voorzieningen in het stedelijk netwerk WERV. WERV
wordt getypeerd als bundelingsgebied. Op termijn, de Regionale slructuurvisie
praat over na 2015, is een uitbreiding van hel stedelijk netwerk WERV mogelijk
met Barneveld. De regio wil deze ontwik kei ingsmogel ij kheid in de streekplan'
periode nader onderzoeken. De combinatie van autosnelweg (A30) en spoor
(Vaileilijn) maakt het volgens de regio mogelijk in dit gebied tot intensivering
van stedelijke functies over te gaan. Deze keuze wordt nadrukkelijk gezien in
samenhang met de wens om een duurzame vitale groene ruimte te creëren als
overgang van Randstad naar Oost-Nederland.
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Koers ruimtelijke omwikkelingen:
• bundeling en herslntcturcringsopgave voor wonen, werken voorzieningen in
WERV sis regionaal stedelijk netwerk;
• regionale knopenstrategie voor de ontwikkeling van wonen, werken en voorzieningen, mei centrumgebied VecnendaBl, Veenendaal-de Klomp, stationsgebied Ede, Barneveld (Al) en Nijkerk {A2S) als knooppuntlocBlics;
• inzet op verstedelijking na 2015 lang» regionale bundeling van Valleilijn en
A30. gedurende strcekplanperiodc studie naar uitbreiding van WËRV met
Barneveld;
• beken als drager voor natte natuur, waierberging, routegebonden recreatie,
functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing;
• uitwerken Food-Valley concept als samenhangend stelsel in de voedselketen
van kennisontwikkeling lot voedselproductie;
• slerlocalies voor intensieve veehouderij als voorbeeld voor de vernieuwing
van de sector en gekoppeld aan vernieuwing van het landschap;
• verbetering van de kwalilcil en vitaliteit van landelijk gebied in de groene
Val lei band als ecologische verbinding;
• Heuvel rug/Vel uwc, als berging voor water, als recreatiegebied en als buffer
Randstad/Amersfoort met Oost NcderlatKl,
• ontwikkeling toerisme en recreatie, gcCnt op cultuurhistorische en laitdschappelijke waarden.
Noord-VeUnve
De hoofddoelstelling van de regionale slrucluurvisie Noord Veluwe is: "zorg
dragen voor leefbare gemeenschappen in een hoogwaardige omgeving, waarbij
natuur en landschap tn leefbaarheid vanuit wederzijds respect met elkaar
in evenwicht zijn". Deze doelstelling komt voort uit het breed verstaan van
hel begrip rentmeesterschap. In het verlengde van de hoofdopgave wordt veel
usarde gehecht aan sociale cohesie en participatie in sociale structuren van de
kernenHet verstedclijkingsconcept zoals de regionale slrucluurvisie Noord Veluwe
dat voorstelt bestaat uit nederzettingen, intensieve en extensieve zwermgebieden, Vel uwcgc meenschap pen en de cenlralc positie van Harderwijk. Voor de
nederzettingen, als zwaartepunten voor de leefbaarheid, u'ordt een kwaliteitsimpuls voorgestaan, waarbij passende functieontwikkeling, herstructurering,
bebouwing, openbare ruimte en verkeer integraal worden benaderd.
Opvallend zijn de voorstellen van de regio voor de zg zwcrmgebieden. Zwermgebieden zijn gebieden waar naar mening van de regio in de loop van de tijd
een menging is ontstaan van agrarisch gebruik, natuur en landschappelijke
elementen, wonen, wirken, recreatie en sport. Er is relatief veel bebouwing die
verspreid in het gebied gelegen is (zwerm), waarbij de verspreide bebouwing
onderdeel is gaan uitmaken van de karakteristiek van het gebied. Onderscheid
wordt gemaakt tussen intensief en extensief zwermgebied. Intensieve zwcrmgebieden zijn stad-land menggcbieden met een hoge concentratie van gebouwen en
functies, veelal oude linten en gehuchten en in de nabijheid gelegen van kernen.
Extensieve zwcrmgebieden hebben veel overeenkomsten met intensieve zwermgebteden. mcl dien verstande dat ze een minder dichte bcbouwingsintensiteit
hebben of verder van de keriKO liggen. De agrarische functie is meestal nog
nadrukkelijk aanwezig. De zwcrmgebieden liggen op de Vel uweflanken, zowel
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ten westen als ten oosten van hel Vcluwemassief. Het beleid voor deze z^vnngebieden. zo wordt in de regionale struct uur visie gesteld, richt zich op het
versterken van de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden en het benutten van
functionele mogelijkheden via herstructurering en in de intensieve zwcrmgebieden tevens via nieuwe 'rode' activiteiten. Een dergelijke verstedejijkiiigsopgave
in het buitengebied wordt nadrukkelijk gekoppeld aan een kwaliteitsimpuls
Voor water, natuur & landschap, landbouw, uulluurhislorie, IcefbaartKid via het
opstellen van ruirnteltjke kwaliteitsplannen ('rood voor kwaliteit').
Harderwijk behoudt en versterkt haar centrale positie i n met name het noordiMsstclijk deel van de regio De centrumrunctic richt zich op concentratie van
voorzieningen en werkgelegenheid en op de opvangtaak van (regionaal) woningzoekenden. Middels hel gewenste intercity-station kan de stad zich verder als
regioharl profileren. Onderkend wordt dat steden als Amersfoort, Zwolle en
Apeldoorn eveneens van belang zijn voor de regio
Bovenstaande leidt tot de volgende koers voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen .
• meer rood in buitengebied als k wal iteits versterk ing stad-land menggcbied:
zwermen om kernen
• behoud agrarische karakteristiek in landelijk gebied
• extensivering ruimtegebruik in kerngebied Vciuwc in samenhang met:
• betere toeristisch-recreatieve benutting randzone Veluwe: CVN grens ontwik kei ingsge richt en hanteren
• ruimte voor eigen leefgemeenschap in Vcluwcdorpcn
• (deelfi at voorziene) regionale projecten zoals het intergemeentelijke bedrijventerrein Hattemerbroek en regionaal bedrijventerrein bij Harderwijk, verbelering verbinding Elburg en A28.
Achterhoek
Uitgangspunt voor de regio in haar structuur visie is om de Achterhoek veider
te ontwikkelen als een economisch, sociaal en cultureel zelfstandige regio die
zich naar buiten toe met name profileert met haar kleinschaligheid en landschappelijke kwaliteiten. Het Achterhockse landschap zal in de toekomst ongetwijfeld
veranderen. De ontwikkelingen in de landbouw, de toenemende behoefte aan
recrealie.de mogelijke komst van de autosnelweg A18 en de schaalvergroting in
de voorzieningen zullen enerzijds ruimte scheppen en anderzijds ruimte vragen.
Zaak is om met hci oog op de ruimtelijke kwaliteit de opnamecapacilcil van het
karakteristieke landschap te bewaken teneinde hei veranderingsproces in goede
banen Ie leiden.
De Regionale Struct uut visie voor de Achterhoek kiest voor de volgende koers
voor ruimielijke ontwikkelingen:
• gelaagd zoncringspnrtcipe van ruimtelijke conccniralic in landelijk gebied
(landbouw centraal, andere functies via vrijkomende agrarische bebouwing),
dor pen land schap (ruimte voor lokale groei onder meer ter versterking van
leefbaarheid) en dragerzone (mogelijkheden voor grootschalige omwikkelingen in coiKcntratiepunlen langs N18/A18 en A12);
• kwaliteitscontourcn als zoekruimie voor uitbreidingen rond de dorpen en
kernen in de dragerzonc en hel dorpen land schap, de regio wil deze in 2004
opstellen;
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•

recreaüc en toerisme, zorg en persoonlijke dienstvericnit^ als belangrijke
nieuwe economische dragers;
• verschillende agrarische cultuurlandschappen als belangrijke identiteilsdragers voor de Achterhoek, regio heef^ staalkaart opgesteld mei landschapstypen die als leidraad dient voor de inpassing van nieuwe functies;
• landbouwontwikkelingsgebicdcn als voorbeeld voor vernieuwing van de
intensieve veehouderij;
• voorwaarden voor hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen differentieren per gebied;
• bceksystccm ecologisch inrichten en weer zichtbaar maken in het landschap;
• opwaardering van de NlS/aanleg AI8 voor een gebundelde afwikkeling van
het verkeer.
iÖvierenltutd
De regionale slrucluurvisie Rivierenland formuleert als hoofdopgave het behouden en versterken van hel unieke karakter van de regio rond de ruimtelijke
structuurdragers die de eigenheid van dit landschap bepalen. De ruimtelijke
structuurdragers zijn de uiterwaarden, dijken, oeverwallcn en kammen en het
cultuurhistorische landschap (bijvoorbeeld de Nieuwe Hollandse Waterlinie).
De hoofdinfrastructuur wordt door de regio niet primair gezien als leidraad
voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen maar wel als mede-ordenend. De
ruimtelijke atnictuurdragers geven de richting aan waarin verstedelijking, de
functies van het landelijk gebied, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme
en e neigi e voorziening /ich in het Rivierenland mogen ontwikkelen, zodat het
unieke landschap met haar contrasten behouden blijft dan wel wordt versterkt.
De regio kiesl voor voortzetting van de huidige kcrncnhierarchie waarin Tiel een
regionale opvangfunctie heeft voor wtmcn. weiken en voorzieningen en kernen
Zallbommel. Geldermalsen. Cuicmborg, Drulen een subregionale functie. De
regio wil de mogelijke toepassing van de netwerkgedachtc gaan onderzoeken.
Voor de hele regio geldleen kwalitatieve benidering van nieuwe bebouwing,
ruimtelijk geduid met de kwaliteitscontouren zoals deze voor de periode tol
2015 rond de kernen zijn getrokken in het kader van hel Experiment ruimtelijk
beleid Rivierenland (1998). De regio geeft aan dat de contouren weliswaar
richtinggevend zijn voor de kortere termijn maar dat zoekgebieden voor nieuwe
ontwikkelingen (na 2009) niet per se bij de betreffende kernen hoeven te worden
gezocht. In het kader van het Experiment hebben de gemeenten in Rivierenland
de rode contouren beperkt gewijzigd. De wijzigingen zullen worden betrokken
bij de evaluatie van het Experiment.

Het ruimtelijk beeld op basis van de eerder genoemde siruciuurdragers en de
opgaven voor het gebied leiden tol de volgende koers voor ruimtelijke ontwikkelingen:
• water als structurerend element: meervoudig ruimtegebruik met verbreding
van watergangen en concretiseren zoekgebieden walcrberging
• contouren voor zoek ruimte verstedelijking tot 2015 volgens experiment "een
lijn voor kwaliteit" blijven uitgangspunt
• aanvullende zockruimte voor bedrijvigheid met meerwaarde voor Rivierenland als vestig ing SC ritcri urn
• acccniopimpuls voor openbaar vervoer
- structurele maatregelen voor doorstroming bij brug Rhenen (N233)
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•

functieverandering in hel landelijk gebied voor kommen en oevcrwallen
gelijk
• meer nieuwe dijkwoningen
• voor hel landelijk gebied is de landbouw richtinggevend. I:cn landbouwvisie
wordt opgealeld
• glastuinbouw herstructureren en concentreren in de Bommelcrwaard en Tuil
(Ncerijnen)
• ontwikkeling meer samenhangend toeristisch-recreatieraanbod rond "boegbeelden" en concentratiepunten
• ruimtelijke projectenagenda.
S.3 Beltidsconclusies voor het gebiedsspecifieke beleid
De navolgende beleidaconclusies zien wij als meest richtinggevend voor de
formulering van hel gebiedsspecifieke ruimtelijke beleid voor de regio's in het
ontwerp streekplan. Voorzover dat voorkomt hebben wij gemotiveerd aangegeven waarom sommige regio-voorstellen naar onze mening niet in het ontvi«rp
streekplan kunnen worden overgenomen. Ook hebben wij gelet op hel generieke
beleid aangegeven welke conclusies wij als aanvullend op die van de regio willen
beschouwen.
KAN
De inzet van het KAN om zoveel mogelijk via transformatie de stedelijke
ruimtebehoefte voor de komende lOjaar te accommoderen past zeer goed
binnen de uitgangspunten voor een zuinig ruimtegebruik maar vraagt wel om
een uitgekiende uitvoeringsstrategie, met name waar het gaat om de accommodatie van nieuwe regionale bedrijvigheid.
Voor het "profiel" voorde regionale bedrijvigheid in het KAN zien wij bedrijvigheid met een (inlerïnationaal verzorgingsgebied, zoals de (inler)nationale
induslriöle sector, daarnaast zullen bedrijven gericht op het 'Health-Va]lcy'~
concept daar een plaats moeten krijgen. Door de strategische ligging van het
gebied in het multimodsie netwerk van ver voer sverbindingen zal het gebied ook
een functie vervullen voor de commerciële dienstverlening. Om de maakirtduslrie te behouden en zoveel mogelijk vrachtverkeer van de weg af ie krijgen blijft
aandacht voor meer duurzame transportwijzen over water en rail noodzakelijk.
Ten aanzien van het Rail Service Centre (RSC) nabij Valburg willen wij op
de Slartnola hel volgende aanvullen: wij hebben reeds in 2002 uitgesproken
de ontwikkeling van het RSC te ondersteunen. Dit RSC is gelieerd aan het
CUP(Conlainer-uitwi3selpunt) gelegen aan de Betuwelijn Naast het RSC gaan
wij ook uit van een ruimtelijke reservering van het gebied bij het RSC die
ontwikkeling van een gelieerd bedrijventerrein (Bimodaal Transport) op termijn
niet fruïlrecri. Gezamenlijk met het KAN bepalen wij in het omwerp streekplan
en RSP onze voorkeur voor de derde Waal overschrijdende verbinding.
De transformatie voor het landelijk gebied vraagt om nadere uitwerking in
samenwerking rnet de provincie en waterbeheerders.
Met hel oog op de samenloop van wateropgaven in de lagere delen van het
KAN gebied is in samenwerking met de waterbeheerders vcrhi^ing van de
zoekinspanning en een detaillering van de begrenzing van waterbcrgingsgebieden en rivierretentie dringend gewenst.
Voor glastuinbouw in het KAN-gebied geldt als uitgangspunt vestiging op de
projectlocalie Bergerden (en in de toekomst ook Kamervoort)
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BeUidsctmdusies conform de viste van het KAN:
• 1ratt!:/ormatie van stedetijk gebied accommoderen (incl. Hieuwe regionale
hedrijvigfieid)
,
- .
• Iran^otmaiievan landelijk gebied nader uit^yerken
• begrenzen van tvaterbergingflgebieden en rivierretentie
• concentreren glastuinbouw in projectlocatie Bergerden
AanvüUendebelridscimclusies
provincie:
• reserveren Hail Service Centre en daaraan gelieerd bedrijventerrein,
(bimodaal Iransport) nabij Valburg
•keiae in ontwerp streekplan en RSF voor derde fVaaloversclirijdende
. verbinding
• ••
.'-•,.•'
• ruimte voorioekzotiesregèiaale be^ijvif^^dHtitfgsA!2/AI5/Ä73'nAS0
,.

Stedendriek oek
[n hel landschap van Veluwemassicf, Vdinveflankcn, IJsscIvallel en Graafschap
wordt hel stedelijk nelwerk Apeldoorn. Zulphen en Deventer, inclusief middengebied, verder uitgebouwd. Hel Veluwemassicf wordt als éénheid benaderd.
De Veluweflanken met zijn dorpen mogen niet dichtgroeien, realisatie van de
groene wiggen en ecologische poorten nKMt dat vootkomen. De open gebieden
van de IJasel vallei worden behouden en voor de Graafschap geldt nadrukkelijk
het streven naar een vitaal platteland. De Stedendriehoek biedt door de gunstige
hgging perspectief voor arbeidsintensieve functies zoals o.a. ICT, maatschappelijke diensten, de toeristische sector, mcdii- en procestechnologie. Daarnaast
moeten bedrijven gericht op helFood-Vallcy/Al-eiwitcorridor concept daar
een plaats krijgen.
De provincie onderschrijft de voorstellen voor de verstedclijkingsopgave van hel
stedelijk nctiM:rk ten volle Hel stedelijk gebied van de Stedendriehoek zullen
wij in samenspraak met Overijssel aanwijzen als (inter) provinciaal stedelijk nelwerk. E>c op termijn daarvoor noodzakelijke IJsselsprongen dienen vooridurcnd
in samenhang met de bypasses voor ruimte voor rivier tnj Zulphen {en Deventer)
en met aanpassing van hel regionaal wegennet, de AI en hel openbaar vervoer
te worden beschouwd.
Het voorstel voor een meer regionale positie van Lochern wordt conform de
beide structuurvisies ingevuld in een rol op hel gebied van de regionale bedrijvigheid voor de Noord-Ach ter hoek. De voorstellen van de regio om aanvullend
op de mogelijkheden voor hergebruik van vrijgekomen gebouwen nieuw rood
in het buitengebied toe te slaan zijn niet akkoord, tenzij het gaat om gebieden /
zones die als zockzone worden aangemerkt (zie Hoofdstuk 4).
Voor de glastuinbouw in de regio ligt er een bijzondere opgave in aanvulling op
onze generieke lijn voor de glastuinbouw, wanneer er bij de nadere uitwerking
van de plannen voor de Sledendrichoek blijkt dat veel van de bedrijven in de
gemeente Voorst moeten verdwijnen in verband mei stedelijke uitbreidingen.
Voor de regio ligt er dan een opgave om binnen generieke, in hel streekplan Ie
formuleren randvoorwaarden een alternatieve vestigingslocatie zoeken.

43

r^

'BéUiibconcbisiet
conform 4i visie va« de regio
Stedendriehoek:
• bundeling van verstedelijkingsopgave
in hei (inter}provinciaal
Studelijk
- - netwerk (incl. IJsseïsprongen in samenhang met bypasses)
- eÉn'règionalc positie voor Cochem voorwal beire/l werken
• beschermen en ontwikkelen van hel Centraal
Vcluwsfiatuia-gebiêdah
,' éénheid (incl. ailwerkcnyon groene »iggBti,en ecologische
poorten)
• behouden van de karakteristieke open gebieden in
deIJsselvallei
• hervestigcn van beslaande glastuinbouwbedrijven
vit de regio op nader te
bepalen projecüoeatie in het hund,:lingsgebied
•• onderbouwingen
uitwerking van nieuw rood in het buitengebied waar
nieuwe stad/land relaties een rol spelen
Aanvullende beleidsconclusie
provincie:
• groiiilic woonlandschappen
reali.ieren primair doormiddel van hergebruik
vrijgekomen gebouwen
buitengebied

tVERV/l'allei
In de lijn van ons al eerder gezamenlijk nicl de WERV-gcmeenlcn en
Utrechl iiiigezcllc koeis wijzen wij WEKV aan als stedelijk nelwerk van
(inlerjprovinciaal bclanE- Voor de kern Nijkerk zien wij nadrukkelijk een nelweikachlige samenhang met Amersfoort, verdere ondersteuning en investering
van die reialie voor wat betreft openbaar vervoer binnen een onderling afgestemde versiedeiijkingsopgave is wenselijk. Wjj zijn ons bewust van de complexe positie van Barncveld m de relaties met <Je Randstad / Amersfoorl
ecKrzijds en WERV. mogelijk op wal langere termijn, anderzijds. Gezien de
slerk groeiende ontwikkelingen op hel gebied van wonen en werken in de
Noordflank van de Randstad (Almerc) en de invloed die de Randstad nu al
hecrt op Barncveld zien wij een bredere regionale ori<Sntatie van Barneveid
op Amersfoort onlstaan. In de richting van WERV zijn netwerkvormingen
denkbaar.
In aanvulling op de regionale striKluurvisie voor deze regio signaleren wij
dal Barneveid op het gebied van wonen, werken en voorzieningen zow^l in de
richting van Amersfoorl / Nijkerk als in de richting van WHRV in zekere zin
naar een netwerkvorming toegroeit en dat uilwerking daarvan op initiatief van
de regio wenselijk is. In de richting vnn WERV zou hel op lermijn kunnen
gaan om stedelijke woonmilieus die aaiivullend op de woonkwaliteiten in Ede /
Wageningen zijn voorzien. Daarnaast kan hel ook gaan om wcrkmilieus(FoodValley) A l s tussenstap naar mogelijke netwerkvorming is een regionale positie
van Barncveld zeer wel denkbaar Wij vinden dal een zorgvuldige afweging
niet moei worden belemmerd. Daarom wordt voorgesteld deze mogelijke verstedciijkingaperspeclieven voor Barneveid in discussie te brengen in relatie tol
de opwaardering van de OV en infrastructuur in de regio. Deze discussie kan
op korte tcrmi|n plaatsvinden tijdens de bedenkingenprocedure op hel ontwerp
Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht Oost en de coiisuliatie van de regio /
samenwerkende gcmeenicn over deze Hoofdlijnennota. I)il moei er loe leiden dal
wij bij de vaslslcUing van het ontwerp streekplan een definitieve keuze kunnen
maken voor de richting van de ruimlclijke ontwikkelingen in de gebieden lussen
Barneveid en Ede en de A30 en de Valleilijn, die nu als landbouwontwikkeling
iijn aangeduid in hel ontwerp Rcconsirnctieplan.
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De regio zal wal bcirefl hel "profiel" voor r ^ i o n a l c bedrijvigheid de ruimlelijke
voorwaarden moeien bieden voor de verdere uilbouw van hel 'Food-Valley'concept. Mcl hel eerder genoemde 'Heallh-Valley'-corKepl in hel K A N vorml
dii concept hel speerpunt van het kennisbeleid in Oosi-Nederlaitd dat we samen
met de keniiisinslcllingen, regio's en bedrijfsleven uitwerken. Doel ervan is
hel genereren van economische spin ofT. ook in relatie met de agro-induatri«le
betekenis van de AI als de al eerder genoemde 'eiwil-corridor'
De door de regio aangegeven loekomstige onlsluitingen rond Voorlhuizen nernen
wij over voorzover zij passen in de uitwerking van hel Statenakkoord 3003-2007
en het PVVP2
Wij willen in de verdere uilwerking van de opgaven door de regio een sterkere
samenhang met de drager functie van de beken m het gebied bepleiten
Beleidsconclusies
conform de visie van de regio
WERV/Vatlei:
• hurideling van verstedelijkingsopgave
in het (inter)pfovitnciaal
stedelijk
netwerk tVfüiV
•
optimahseren.vartverkeersontsiuilingEnrondVoOrlliuizen
• samenhang lussert riämlehjtce ontwikkelingen en.de dragerfunctie-van
de
beken
Aanvullende
beleidsconclusiespren>ittcie:
• jiitwerking netwerkvorming
tussen Nijkerk en Anicrsfoarl
' uitwerking positie Bahteveld richting Nijkerk-Amersfoort
en/óf WERV

Noord-Veluwe
Voor de flanken van Vel uwe massief geldt het uitgangspunt dal de oude siraatwegzone met de dorpen (kralensnoer) niet dichtslibi en volledig versteent.
Daarom dienen groene wiggen en ecologische poorten de landschappelijke en
natuurlijke overgangen tussen Centraal Veluws Natuurgebied (C VN) en de randgebieden te waarborgen. Het C V N wordt blijvend als éénheid beschouwd en
VBII als geheel binnen hel gebied waarvoor vrijwaring van verstedelijking geldt.
De randgebieden van de regio. Randmecrkusl en IJsscIvallei. behouden hun
waardevolle open karakler. Harderwijk vervuil haar centrale positie in de regio,
de relaties met Amersfoort, Zwolle en Apeldoorn onderkennend Harderwijk
lieefl op de middellange termijn geen ruimte meer om de regionale bedrijvigheid
Ie accommoderen, in een convenanl met Flevoland is daarom de overloopfunctie
van Flevoland voor regionale bedrijvigheid vastgelegd. De regio zet terecht in op
een goede accommodatie van de eigen lokale bedrijvigheid
Wij zien in de "zwermen" benadering een duidelijke afwijking van de generieke
denklijn van geen nieuw rood in liet buitengebied. Dat neemt niet weg dal daar
w a a r d e door de regio in dergelijke gebieden kennelijk onderkende behoeften aan
passende woonmilieus niet kunnen worden geaccommodeerd in vrijgekomen
(agrarische) bebouwing nieuwe structuren voor verstedelijking op kleine schaal
mogelijk moeten zijn. De uitwerking en onderbouwing daarvan zou deel moeien
uitmaken van de te ontwikkelen zoekzones voor verstedelijking (zie hoofdstuk
•1). De voorstellen van de regio kunnen daarvoor aanknopingspunten bieden.
Daar kunnen echter andere grenzen uit voortvloeien dan nu in de regionale
structuurvisic voor de intensieve en extensieve zwermen zijn aangeduid
De visie van de regio op de beperkte uitbreiding van de dorpen binnen het
CVN pas! niet binnen onze beleidslijnen voor hel C V N en Veluwe 2010, wel kan
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de regio in hcl licht van de eerder geformuleerde iKnaclering van hei voorstel
van de intensieve zvi«rmgcbiedcn zoeken naar specifieke oplossingen die wel
verenigbaar zijn mei Veluwe2010/CVN .
Wij nemen de uitkomsten van de overwegingen van de regio om de grenzen van
het CVN aan te passen i» verband mei recreatie niet over. Wel willen wij in
het kader van VeluwcïOIOcn in het bijzonder Groei en Krimp samen met de
regio zoeken naai mogelijkheden voor (her)vestiging van verblijfsrccrcaiie en de
noodzakelijke stimulering van de ree real iesecior. In ieder geval overwegen wij
niet aan hei Rijk voorstellen Ie doen voor aanpassing van de grenzen van de
Europese Habitat- en Vogcirichllijngebieden.
Voorts verwachten wij in aanvulling op de visie van de regio een veel meer
expliciet sturende rol voor de walcropgaven in hel gebied op hcl Icrrein van natte
natuur, walerberging en vrijwaring randmeerzone mei het oog op toekomstige
peüslijgingsrisico's van het IJsselmcer.

Beladsconcbisies conform de visie van
detepffNóord'<Vdiafe• beschermen en ontwikkelen van het CenO-aal Veluwx Nä/uwgehied als
éénheid (iiicl. uiiwerken van groene wiggen en ecologische poorten)
• behotiäen van de karakteristieke open gebieden in de IJssehalléi en langs
Rahéneerkwt
\ versterken van de centrale ptKäÜe Van Harderwijk
• simtulering van 'de recreatiesector o.a. door het groei-krinjp beleidAanvullende beUidsconcUisies provincie:
• onderbouwing en uitwerking van een meer gespreide jetting van eefi deel
van de verstedelijkingsopgave als onderdeelvan de uitwerking van de
Zoekzanes voor verstedelijkinff,
• .'.
• een meer starende rol van de waterapgaven (walerberging, natte iiätuiir en
vrijwaring Randmeerzone)

Achterhoek
De provincie deelt de visie van de regio op de netwerkvorming rood de AI8/Ni8.
Daarbij geldl echter wel de kanttekening dal de capaciteit van teeds voorziertc
regionale bedrijventerreinen en de mogelijkheden voor verdichting en intcnsivermg van bestaande bedrijventerreinen in ruime male ?.al voldoen aan de verwachte vraag. De kansen en mogelijkheden voor versledclijking moeien voorts
gedragen worden door een goed uitgekiend ruimtelijk concepl voor de doortrekking van de A18. Wij vragen aan de regio om lot een conceptuele uitwerking van
de dragerzone te komen. Voorls dienen ontwikkelingen te passen in tempo en
omvang van realisatie van de doortrekking. Aangezien de beschikbaarheid van
middelen een lange(re) doorlooptijd voor de realisatie van de doortrekking kan
betekenen wordt de netwerkvorming langs de A18 eerst op termijn als kansrijk
gezien.
De Regionale Strucinurvisic besteedt weinig aandacht aan de stedenband langs
de Oude IJssel en de positie van l>>clinchem e.o,. Hiervoor is in hel kader
van hel streekplan 1996 de uitwerking IRIS opgesteld, mci daaraan gekoppeld
een uil voeringsprogramma De opgave voor de Oude Usselsireek. zoals ook
verwoord in IRJS, ligiin de herstructurering en trans formal ie van het beslaand
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sledelijk gebied. Versterking van het stedelijk gebied mcl recreatieve, culturele
en woonfuncties is mogelijk door een meer expliciete oriëntatie op de Oude
IJsscl en herinrichting van verouderde bedrijfsterreinen. Nieuwe grootschalige
ontwikkelingen die vragen om uitbreidingen buiten de kernen laten zich. met
uitzondering van Doelinchem, niet meer inpassen. Met Doelinchem als hoofdkern, is hel mogelijk om langs de Oude IJssd een (klein)stedelijk woon- en
leerklimaat te realiseren. Uit de Gelderse woonvisie blijkt dat de vraag naar
stedelijke woonmilieus in de Achterhoek groter is dan dal Doelinchem op dit
moment kan bieden. De stedenband langs de Oude IJssel biedt de mogelijkheid
om loch a:an de vraag Ie voldoen. Nieuwe economische dragers kunnen onder
meer gevonden \M)rden in de recreatieve en toeristische hoek en dienstverlenende bedrijven die willen profileren van hel klein stedelijk karakter in een
groene omgeving. De recreatie en loensmc kan zich richten op de overgangen
tussen landelijke en stedelijke milieus.
Doelinchem heeft een bijzondere positie, gelegen als schakel in de Stedenband
Isngs de Oude IJssel en in de drageizonc. De Oude-IJsscl stad. centraal gelegen
in de Achterhoek, kan de schakelfunctie gebruiken om hel profiel als centrale
kern verder uil te bou««n.
Wij zien in de zogenaamde staalkaart uit de Regionale Siructuurvisie van de
Achterhoek goede aanknopingspunten voorde uit^^'e^king van de in hoofdstuk 4
geformuleerde generieke beleidsconclusies voor wonen in hel buitengebied en de
uitwerking van zoekzoncs voor verstedelijk ing.
Wij wijzen het voorstel voor verevening van nieuwe (recreatieve) woonbebouwing in de EHS Ier finartciering van grootschalige naluuront\vikkeling af
Opgaven voor wonen dienen primair te volgen uit de regionale woonbehoeften
zoals neergelegd ïn de regionale woonvisie.
In lijn mei de visie van de regio zien wij ook de Achterhoek bij uitstek als de
regio waar. naast het bieden van goede producliefacilileilen voor de perspectiefvolle landbouw, ontwikkeling van nieuwe economische dragers is vereist. Op
hel gebied van recreatie en toerisme kan de Achterhoek zich profileren als een
regio die het woon- en leefmilieu van de nabijgelegen stedelijke netwerken
KAN en stedendriehoek aanvult, maar ook dat van hel westelijk deel van
Duitsland en overig Nederland. De mogelijkheden voor bedrijvigheid in de
recreatieve sector zijn in de Achterhoek nog niet volledig benut. E)e bestaande
kleinschalige voorzieningen dienen door samen^^crking verder uil Ie groeien
tol een robuust netwerk waarin men elkaar aanvult, bijvoorbeeld door hel aanbieden van arrangementen. Nieuwe sectoren kunnen worden aangeboord zoals
de persoonlijke dienstverlening, waarbij recreatie en lichamelijke verzorging in
bijvoorbeeld kuuroorden, beauiyfarms of zorgholels worden gecombineerd.
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iiesconforïndevisievandere^oAchierhvek:
• hancOiaven Van.de centrale positie van Dottinchem
e.o.
• uitwerking vaii wonen in hei buiten^bied
op basia van éeri
landxhap'
pelif'ke staalkaart
• ontwikkelingvan
nieu-weeconomixchir dragers voor hëiplatteland,
o.a. op
het gebied van recreatie en toerisme
/
Aanvullende
beletdsconclusies
provincie:
• hersImclurerMg
en tramiformätie van bestaand ste'dehjk gebied in steden'
band langs de Oude Ussel
• ontwikkelingvan
de f/l8/AI8 zone (op termijn), op basis van een concepiueleiiilwerkingvande.dragérxpn^
.,

Rivierenland
Kivierenland als strometiland en binnentuin iegelijk. Het slromenland maakt
het landschap van rivieren en uiicrwaardcn, oevcrwallen en komgronden. C o n trasten en identiteiten worden behouden en versterkt Maar Rivierenland is
ook een binnentuin, g e / i c n haar ligging lussen stedelijke kernen als Utrecht.
Ede, Vccncndaal, Wageningen, A r n h e m . Nijmegen. Oss, 's-Hertogenbosch en
Gorinchem
Wij zien in het Rivierenland voor de toekomst een behoefte aan regionale
bedrijvigheid ontstaan waarvoor na 2015, maar naar verwachting ook al eerder.
een tekort aan ruimte beslaat. Gezien de structurerende werking van de hoofdinfrastructuur en de nu reeds geringe ruimte op de knooppunten achten wij
het noodzakelijk dat de zockruimtc voor regionale bedrijvigheid wordt vergroot
tot een zoekzone die Mcdcl, de lokatie Biezenburg en de zone lussen Tiel
en Geldermalsen omvat. De gebieden gelegen langs de A2 tussen Dei) en
Culemhorg enerzijds en Zaltbommcl anderzijds dienen zoveel niogchjk open te
blijven. Voor de overige functies - wonen en voorzieningen - behoudt Tiel zijn
regionale functie.
In Rivierenland is hel "Convenant Bedrijventerreinen Rivierenland" gestolen
waarin het vcstigingscrilerium 'meerwaarde voor Rivierenland' is opgenomen,
lïal wil zeggen dat een bedrijf dat zioh in Rivierenland wil vestigen een toegevoegde waarde voor de regio moet hebben Aandachtspunten hierbij ?ijn arbeidsmarktperspectief, aanvulling op huidige productiestructuur. relaties met andere
reeds aanwezige scctoren/kelenfunctic. hoofdvestigingen en 'groene bedrijven'.
Tiel/Gel der mal sen e.o. vervult in deze regio de opvangt\inclic voor regionale
bedrijvigheid
De inhoud van de ontwerp berxicning van het huidige streekplan voorde B o m melerwaard za\ rekening houdend met de ingekomen bedenkingen worden overgenomen in het ontwerp streekplan. De provincie heel't de betrokken gemeenten
gevraagd om een reactie op hel voornemen van de provincie om af te zien
van vaststelling van een afzonderlijke herziening door Provmcialc Staten. Het
gebied rond Tuil (Meerijnen) kan worden beschouwd als hervesligingslocatic
voor glastuinbouw conform de eerder mei Meerijnen gemaakte afspraken. Wij
steunen de gedachten van de regio rond het organisch groeien van keinen en
zoeken naar bcpcrklc nieuwe woonconcentraties of Imlcn (dijken) buiten de
kernen, voorzover hel gaal om zones of gebieden die gekenmerkt kunnen als stad
/ [and relaliczone. Grootschalige ontwikkelingen op hel terrein van dagrccrealic
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en leisure zien wij als verstedelijking waarvoor de in hoofdstuk 4 uiteengezette
generieke Icciizen geiden.
BeUidscanclusies
conform de visie van de regio
Rivierenland:
' handliuven van de centrale positie van Tiel
• behoiuhii en versterken landschappelijke conlraxten t-n identiteiten
• herve.Wgen glastuinbouwbedrijven
in hei gebied rond Tuil (Neerrijncn)
• opname regionaal plan Bomnielerwaard in ontwerp
sireekplan
• uil werlcing van wonen buiten de kernen volgerts hel concept -van 'organisch
groeien'
Aanvullende beleidsconclusies
provincie:
• uitbreiding regionale bedrijvi^eidin
zoèkrmmte
Ttel-Cleldermahen
• behoud van de open ^bieden
tussen Culemborg en Deil en lussen Ded
en Zaltbommel

J
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{u%^ ^ ^
Bijlage bij Hoofdlijnennota streekplan

Beleidskaarten regionale structuurvisies behorende bij paragraaf 5.1 van
de Hoofdlijnennota.
De kaarten zijn afkomstig uit de regionale structuurvisies en geven de
uitkomsten daarvan weer.

Regio:

Kaarten:

KAN
KAN

1. Sturingskaart (inter)nationaai
2. Sturingskaart {boven)regionaal

Stedendriehoek

Ruimtelijk structuurbeeld
Stedendhehoek 2030
Structuurbeeid lange termijn niet
bundelingsgebied

Stedendriehoek
WERVA/allei
WERVA/allei

Structuurbeeld De Vallei 2015
De Zevensprong van de Vallei

Noord-Vel uwe

Strategiekaart

Achterhoek

Structuurvisie

Rivierenland

Visiekaart
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