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Inleiding 

De regio Stedendriehoek wil voor de Kegionale Structuurvisie Steden driehoek^ die de status 

heeft van een Intergemeentelijk Structuurplan, een Strategische milieubeoordeling (SMB) 

uitvoeren. De belangrijkste overwegingen zijn: 

• De directe werking per 21 juli 2004 van de richtlijn 2001/42/EG betreffende de 

beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's 

(hierna EU-richtlijn). 

• De kans om met SMB op het strategische niveau van het bitergemeentelijke 

Structuuqjlan de locatiekeuze van met name woningbouw en bedrijventerreinen goed te 

onderhouwen, waardoor een bijdrage word t geleverd aan de kwaliteit van de 

besluitvorming en een goede basis wordt gelegd voor vervolgprocedures. 

De netwerkgemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Gorssel, Voorst rai Zutphen hebben 

de afgelopen 3 jaar intensief samengewerkt. Ook de provincie Overijssel en Gelderland zijn 

bij deze samenwerking actief betrokken. Over het structuurheeld is door d e Colleges van 

B&W op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Het structuurheeld is oriënterend besproken 

in de Raden/Raadscommissies. Hieruit komt o.a. de wens om de locatiekeuzes goed te 

onderbouwen naar voren. O p dit moment wordt het structuurheeld uitgewerkt tol een 

(voorontwerp) intergemeentelijk structuurplan. Gekopi>e!d hieraan wordt het SMB-proces 

doorlopen. Het (voorontwerp) structuurplan biedt een duurzaam perspectief op de 

toekomstige ontwikkeling van d e Stedendriehoek als geheel. Het gaat hierbij o m het 

vergroten van de variatie in (nieuwe) woon-, werk- en recreatiemilieus met het gelijktijdig 

ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten in water, natuur, landschap en landbouw. Naas t de 

ruimtelijke dimensie vormen ook de economische en sociale dimensie belangrijke frijlers van 

het stedelijk netwerk Stedendriehoek. De SMB biedt kansen voor een gemotiveerde 

onderbouwing van gemaakte keuzen. 

Onderl iggende notitie geeft de reikwijdte rai het detailniveau van de SMB weer. 
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Probleemstelling en 
doel 

Problccmslelling Regio Slcdendriehoek 

[n de Kegio Stedendriehoek Is sprake van een groetende ruimtelijke dynamiek als gevolg 

van snel veranderende ontvrikkeüngen in leefsbjlen. wowiwmsen , werkgelegenheid en 

verplaatsingsgedrag. Vooral de drie s teden staan sterk onder invloed van processen van 

schaalvergroting als gevolg van de internationalisering van markten, de mobiliteitsgroei en 

nieuwe technttlogieSn, Deze processen zijn ook voelhaar in het landelijk gebied en in de 

kleine kernen in het bijzonder. In het middengebied staat de huidige landbouw onder druk 

van verstedelijking en wordt daarnaast ook geconfronteerd met n ieuwe ruimteclaims voor 

water, n a t u u r e n recreatie. Steeds meer raken stad en landschap met elkaar vervlochten. De 

Stedendriehoek ontwikkelt 7.k:h in hoog tempo van een verband lussen drie sleden naar een 

samenhangende stedelijk regio me t groene landbouw- en natuurgebieden. Dit h o u d t in d a t 

lie drie steden ook meer op elkaar en op het landelijk gebied zijn aangewezen om lot 

oplossingen t<' kunnen komen. 

Doel Regionale Stmctuurvisie Stedendriehoek 

De essentie van de visie over het Stedelijk Netwerk Stedendriehoek is het maken van 

ruimtelijke verschillen in de regio. Niet alleen meer variatie in het aatihod aan woon- en 

werkmi l ieus ,maar juist ook in water, natuur, landschap, landbouw, recreatie en 

bereikbaarheid en In de onderlinge samenhang hiertu,s.sen. Het aanbieden van ven optimale 

keuzevrijheid voor de wensen en behoeften van bewoners, ondernemers en gebruikers van 

de regio moet een duurzaam perspectief bieden op de toekomstige ontwikkeling van d e 

Stedendriehoek als geheel. 

Naast d e ruimtelijke dimensie vormen ook d e sociale e n economische dimensie belangrijke 

pijlers van het Stedelijk Netwerk Stedendriehoek. In economische termen gaat het vooral o m 

het scheppen van een hoogwaardig vestigingsklimaat, werkgelegenheid, voldoende 

ontwikkelingsruimte, goede programmering en segmentering en promotie. Wat betreft 

sociale aspecten gaat het om leetbarc wijken, dorpen en steden en een adequaat 

voorzieningenniveau op het gebied van werk, inkomen, onderwijs, z o r ^ welzijn, kunst, 

cu l tuurens fwr t en de spreiding en bereikbaarheid hiervan. 

De dodstel l ing zal in de SMB nader worden geoperationaliseerd. Hierdoor kan concreet 

getoetst worden of (en in welke mate] de structuurvLsie aan de doelstelling voldoet [toetsing 

op doelbereik). Bij het aperationaliseren van de doelstelling zal ook de relatie met 

beleidsdoelstellingen van het rijk en de provincies worden besd iouwd. 
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Tabel 2.1 

De opgave 

De ptartners zijn zid) er van bewust dat de integrale ambitie van de Stedendriehoek alleen in 

gezamenlijkheid kan worden gereiiliseerd. Dit vraagt om onderlinge afstemming en 

complementariteit in de regio. Het is de gemeenschappelijke ambitie om op regionaal 

niveau naar samenhangende oplossingen te zoeken voor problemen en kansen die de 

gemeentegrenzen steeds vaker overstijgen. Provinciale en gemeentegrenzen muken geen 

deel uit van deze discussie. 

Ab grondslag voor het gezamenlijke, regionale programma op de lange tennijn is gekozen 

voor het scenario European Coordination (EQ van het Centraal Planbureau. En dit scenario 

groeit de Nederlandse economie tot 2030 met gemiddeld 2,75% per jaar. Dit komt ongeveer 

overeen komt met het gemiddelde over de periode 1990-2001. Voor de periode tot 2030 is dit 

een bescheiden ambitieus scenario: over de afgelopen dertig jaar bedroeg het gemiddelde 

2,5%, In dit scenario wordt weliswaar uitgegaan van een zekere behoefte aan ruimte voor 

overloop (werken en wonen) vanuit de Randstad naar plaatsen elders in Nederland, maar 

dit is vooral gericht op overloop naar nationale stedelijke netwerken. Voor een regionaal 

netwerk als de Stedendri^oek resteert een ecmtomische groei die (minimaal) haar huidige 

aandeel \i\ de Nederlandse economie stabiliseert. Extra groei is vervolgens het resultaat van 

opvang en concentratie van wonen en werken in het bundelingsgebied. Beleidsmatig stuit 

dat aan bij de vigerende streekplannen van de provincies Gelderland en Overijssel 

Verreweg het grootste deel van het prograntma aan woningen en bedrijven in de 

Strucluurvisie is het gevolg van de eigen regionale behoefte. Ongeveer tweederde van het 

programma voor wonen wordt veroorzaakt door gezinsvenlunning, als gevolg van daling 

van de gemeentelijke woningbezelting. Ongeveer eenderde van hel programma voor wonen 

is bestemd voor eigen bevolkingsgroei in de Stedendriehoek, Sledits tien procstt hiervan is 

buitenregionale groei. Bij het programma voor werken gaat het hoofdzakelijk om ruimte 

geven aan de eigen bedrijvi^irad in de Stedendriehoek, 

Wonen 

Uitgaande van het EC scenario is een bevolkingsgroei van 311.500 in 2001 naar 348.000 in 

2(B0 voorzien. De gemiddelde huishoudengrootte daali daarbij van 2,43 in 2001 naar 2,t in 

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

2030 ongeveer 38.000 woningen aan de woningvoorraad van de gemeenten van het 

regionaal Stedelijk Netwerk Stedendriehoek moeten worden toegevoegd. Daarvan heeft hel 

overgrote ded belrekking op inbreiding biiuKn de bebouwde kom, het resterende deel 

betreft nieuwbouw bulten de bd>ouwde kom (zie tabel 2.1). Deels betreft dit kleine opgavei^ 

maar er zijn ook grote woning locaties bij die een m.eT.(beoordelings)plichtige omvang 

hebben, zoals de IJsselsprcmgen. De SMB richt zich met name op deze locaties en op locaties 

die significante invloed hebben op Vogel' en Habitatrichtlijngebieden. 

Regionale behoefte wonen 20D1-2D30 3S 000 vonitigcn 

JBenutlen capadteit twinan (te tMtstaanda stodsn ^3 900 wonmyr 
Rct;i(nuüel)diaeABWQnea2ai- P — 

Lopende stadsiMtHeid noen onverminderd voottzsnan 
2030 

lO.SOOwtninBttn 

BenuttBn capaciteit binnen dedotper (autonome bedoefte) 3.400 »wÉigwi 

Saleclieve.BenctitBuilbrB'dtnB van dedorpan (autonome behoati) 900¥n3ninawi 

[Twae sledaöjke ultbcaWingan (IJsselsprDngan) jLOOO wontoo«! 
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Sraalvandarpankihet middengebiad 

^•nwiwi r i i i iiocnlocaliBs/inlBnsivering nëuwa sladsuMag 

jmfschapsbouw via tandeljk wonan   

1.300 MFoningen 

l.aOQ woningen 

WOiwnlnDW 

WMkm 

Uitgaande van het FC scenario is berekend dat het aantal arbeidsplaatsen in de periode tot 

203O met ongeveer 46.000 zal stijgen, waarbij een groot acc«i t gelegd moet worden o p 

dienstverlening. Het aandeel van de (in de kantoren gesitueerde) dienstverlening zal 

toenemen van 32% in 2001 naar 42% in 2030, O p grond hiervan is geraamd dal in totaal 

7S0.000m'bruto vloeroppervlük aan kantorenvol ome moet worden gerealiseerd. Daarvan 

is al ongeveer 460,000 m^ opgenomen in lopende plannen tot 2010, waardoor een behoefte 

resteert van 290.000 rtfi. 

Tri>el2,2 _ 

Regionole behoefte werken 

2(1(11-2030 

De ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen Is g^ 'aamd op 575 ha netto bedrijventerrein voor 

de periode 2001-2030 (zie tabel 2.2). Dit betreft uitbreidings- en verplaatsingsbehoefte van 

regionale bedrijven en d e rulmtevraag van nieuwvesHgers, Tevens is hierin de extra 

behoefte opgenomen die ontstaat door uitplaatsing van bedrijvigheid als gevolg van 

herstructurering. De ^ ( B rieht zich vooral op de nieuwe en uitbreidingslocabes die een 

m.e.r,(-beoordelings)plichtige omvang hebben en o p locaties die significante invloed hebben 

o p Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, 

Regionale behoefte werken 2001-2030 

Lopende plannen tiedriventerreinan 

Regionaal badnjvenKneEn Beekbergen 

Regionaal bedrivenlen^efn Brezenmetsn 

Selectieve uitbreiding van lokale bedrfv«ntBrrBlnm_ 

Intensivering van toestaande werlikxaDes in da stedeii 

RüimlefesaiVBitng VAR voor de langa tormijn 

Overig 

Ook voor infrastructuur, recreatie, landbouw en na tuur heeft de Regio Stedendriehoek zich 

doelen gesteld. Voor zover relevant worden deze in de 5MB nader benoemd en u i tgewerkt 

Ook hiervoor geldt dat het accent zal liggen o p die activiteiten die m.e.r.(-

beoorddings)plichtig zijn en activiteiten die significante invloed hebben op Vogel- en 

Habitatrichtlijngebieden. 

DoelSMB 

De SMB voor de Regio Stedendriehoek heeft tot doel de gekozen uitgangr^punten en 

ambities die ten grondslag liggen aan het regionale structuiirbeeld nader te onderbouwen 

en toetsen. Daarbij is het van belang om de verschillende s tappen en bestuurlijke keuzes die 

in dit proces geleid hebben tot één structuurbeeld in beeld te brengen. In dit structuurbeetd 

wordt een Integraal en samenhangend beeld voor de toekomst voorgesteld. Uitgangspunt is 

dat dit alternatief word t beoordeeld op haar effecten. Voor een aantal onderdelen van de 

visie zijn in het debat alternatieve opties aangedragen. De voor -en nadelen van deze 

mogelijkheden worden in beeld gebracht ten behoeve van het besluitvormingstraject. De 

toetsing vindt plaats aan de hand van een toetsingskader dat is gebaseerd op beleid, wet- en 

regelgeving en overige ui tgangspunten. 
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De SMB dient als kader voor: 

•• M.e.r.-(beoordeluigs)plichtige aclivitóten. 

• Activiteiten waarvoor een pass&tde beoordeling in liet kader van de Vogel' en 

Habltatrichtlijn vereist is. 

AHCADCS 
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Beleid en besluiten 

3J I_ VIGERFND BELEID 

De SMB zal een toegespitste analyse bevatten van relevante kader- en 

randvoorwaardestellende uitspraken uit beleid en regelgeving (inter)nationaal, provinciaa], 

regionaal en gemeenteiljk niveau. O p basis hiervan ontstaat een inzicht in de 

vrijheidsgraden waarbinnen d e ontwikkeling van de structuurvisie zich begeeft en worden 

de doelstelling, ambities en inhoud van d e structuurvisie en de beoordelingscriteria van de 

SMB onderbouwd. 

De beleidsanalyse heeft betrekking op nationale plannen op hel gebied van natuur en 

landschap, verliser en vervoer en ruimtelijke ordening. Daarnaast gaat het om 

Streekplannen, Regionale Structuurvisies en provinciale en gemeentelijke plannen voor 

grootschalige verstedelijking, natuur- en landschapsontwikkeling en ontwikkelingen op het 

gebied van recreatie. Ook plannen op het gebied van water, die ruimtelijke consequenties 

hebben, worden behandeld. Het gaat in ieder geval om formeel va.stgestelde, vigerende 

plannen. Indien relevant, worden plannen aangestipt die in een ver gevorderd s tadium van 

vaststelling zijn. 

Er word t in de SMB ingegaan op de randvoorwaarden en ui tgangspunten voor de 

structuurvisie, d ie voortvloeien uit het beleid. De belangrijkste wettelijke randvoorwaarden 

ö i beleidsopgaven worden verwerkt in hef toetsingskader voor de SMB. 

32 RELATIE MET ANDERE PLANNEN 

Bincwn d e Regio Stedendriehoek speelt een groot aantal projecten. Niet a! deze pretectal 

maken orKlerdeel uit van d e besluitvorming rcMid de Regionale Structuurvisie 

Stedendriehoek, maar enkele pn^ecten hebben een dermate omvang, da t de relatie moet 

woidim bezien met de Regionale Structuurvisie . Het gaat in ieder geval om: 

• De vigerende Streekplannen (inclusief de k>pende streekplan herziening in Gelderland). 

• De Nota Ruimte. 

• Recotvitructieplannen. 

• PKB Ruimte voor de Rivier. 

* Aanpassing A l . 
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3.3 TE NEMEN BESLUITEN 

De SMB wordt opgesteld ter onderbouwing van de besluitvorming rond de Regionale 

Structuurvjsie Stedendriehoek. In het najaar van 2004 vindt op collegeniveau de 

besluitvorming plaats over de SMB en het voorontwerp van de Regionale Structuurvisie. 

Complicerende factor is dat in drie van de zes betrokkene gemeenten in november 2004 als 

gevolg van gemeentelijke herindelingen verkiezingen zullen plaats virKfen. 

Naast B&W en gemeenteraden van de 6 gemeenten zijn ook de actief betrokken. Verder 

worden De volgende adviesorganen worden formeel bij de besluitvorming betrokken; 

• Provincies Gelderland en Overijssel, 

• Commissie m.e.r. 

• Regionale Iiwpectie VROM, ministerie LNV. 

• Waterbeheerders. 

De Commissie m.e.r, wordt ingeschakeld om een advies te geven over het te hanteren 

beoorde]in^kader voor de SMB. Onderliggende notitie over reikwijdte en detailniveau 

vormt de basis voor dit advies. Na afloop van de SMB zal de Commissie eveneens om 

advies worden gevraagd. 

De Waterbeheerders (waterschap Veluwe, Groot Salland en Rijn en IJssel en de provincies) 

worden in de SMB betrokken in het kader van de Watertoets. Hen wordt gevraagd waar de 

SMB zich op moet richten. De waterbeheerders zullen een advies uitbrengen nadat de 

milieubeoordeling tieeft plaatsgevonden. K t advies en het doorlopen proces in het kader 

van de Watertoets worden in de SMB beschreven, 

In de Structuurvisie wordt beschreven welke a&praken en acties (ook wel uttvoeringslijnen 

genoemd) worden genomen om ervoor te zorgen dat de Regio Stedendriehoek de 

uitwerking van deze plannen op lokaal niveau geschied op de gewenste manier 

(kwali teitsbe waking). 

ARCAOIS 
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Ontwikkeling van 
alternatieven en varianten 

iX. ONTWIKKELINGSPROCES 

Er zijn twee ruimtelijke perspectieven ontwikkeld vcxjr de Regio Stedendriehoek met ab 

planhorizon 2030. Als basis voor de uitwerking van de perspectieven is de zogenaamde 

'lagenbenadering' gehanteerd. Er zijn drie lagen ratderscheiden: 

• Laag V. ondergrond (met planningsobjecten water, bodem, reliëf, morfokigie, ttatuuf, 

landschap en cultuurhistorie). 

• Laag 2- netwerken (met planningsol^ecten wegen, sp>oor1ijnen, rivieren, kanalen en 

leidingen). 

• Laag 3: occupatiepatronen (met planningsobjecten woongebieden, bedrijventerreinen en 

recrea tiegeb ieden). 

yisT'v 

Uitgangapunt 1: 

ZHfkian veor wnl«iMl«lm) 

Laag 1 (de ondergrond) functioneert ais zeetkaart voor verstedelijking. De zeefkaart laat 

concreet plekken zien waar nieuwe stedelijke ontwikkelingen in principe wel of niet 

mogelijk zijn, al dan niet onder bepaalde condities. Daarnaast spelen overwegingen op het 

gebied van mobiliteitsgeleiding en bereikbaarheid een belangrijke rol in de ruimtelijke 

cntwikkelifig van de Stedendriehoek. Daarbij is de aanleg van nieuwe, kostbare 

ARCADIS 10 
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infrastructuur niet alti^ mogelijk of wenselijk. Steeds meer zal gebruik moeten worden 

gemaakt van bestaantli.- netwerken door betere benutting. De regionale ruimtebehoefte voor 

wonen en werken moet worden gezociit binnen de regio om te voorkomen dat ruimteclaims 

al te zeer worden verspreid en leiden lot eenvormigheid en verrommeling van het landelijk 

gebied. Daarvoor is een bundelinggebied gekozen; een globale begrenzing rond de drie 

steden (Deventer, Apeldoorn en Zutphen) en het middengebied hiertussen. De SMB zal een 

nadere onderbouwing van dit gebied geven. 

De volgende twee perspectieven zijn ontwiklceld: 

Blauw« Sledcndricboek 

• Ondergrond (laag 1) is sturend voor verstedelijking. 

• Blauwgroene structuur krijgt voorrang in afwegingen. 

Croeoe VoUcislad 
• Netwerken (laag 2) zijn sturend voor verstedelijking. 

• Regionale bereikbaaiheid krijgt voorrang in afwegingen. 

BLAUWE STEDENDRIEHOEK GROENE VALLEISTAD 

Voor elk perspectief zijn de voor- en nadelen onderzocht op zowel regionaal a b kikaal 

niveau. 

De beide perspectieven zijn in een maatschappelijk debat voorgelegd aan de burgers en 

ijelanghebbenden. Uiteindelijk is een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor de Blauwe 

Stedendriehoek. Vanuit dit perspectief is vervolgens het structuurbeeld verder ontwikkeld. 

In resulterend beeld bestaan op een aantal onderdelen nog meerdere keuzemogelijkheden, 

die zowel voor- als nadelen hebben (zie paragraaf 4.4). 

Toets in SMB 

De SAS toetst het ontwikkelingsproces om tot een structuurbeeld te komen (en de daarin 

gemaakte keuzes) en beoordeelt het structuurbeeld op zijn effecten. 

AHC*D1S I I 
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4.2 

4.Z1 

4.2.2 

BESCHRUVINO VAN DE ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 

REfERENTIESinjATlE 

Als referentie voor de SMB geWt de situatie in de regio in het jaar 2030, waarbij de 

Regimiale Stnirtuurvisie geen doorgang vindt en alleen vigerende plannen worden 

uitgevoerd. In de SMB zal expliciet worden aangegeven welke plannen dit betreft en wat het 

ruimtelijke bei'ld is in dereferentiesituatie. 

STRUCHJURreELD2030 

Onderstaand is het structuurbeeld opgenomen, dat in februari 2004 is vastgelegd in het 

"Ruimtelijk Structuurbeeld Stedendriehoek 2030". 

' S 

M^ .ui-^--:> 
/ • • — . 

« " . » - • - • a r . 

In hel structtiuibecld zijn naast vigerende plannen, plannen opgenomen waar in eerdere 

structuurvisies al overeenstemming is bereikt en die daarin vastgelegd zijn. Het gaat dus 

nadrukkelijk verder dan alleen over vastgestelde plannen, die juridisch "hanj'zifn. 

Daamaa.st zijn enkele plannen opgenomen, die nog in ontwikkeling zijn. In de SMB zal 

worden aanj;egeven welke plannen het betreft. 

Het structuurbecld b opgebouwd uit een ondergrond, netwerken en occupatie. In 

onderstaande kaders worden de maatregelen per laag kort genoemd. De SMB zelF zal hier 

dieper op ingaan. Daarbij worden het doorlopen planvormingsproces en de gemaakte 

keuzen nader toegelicht en onderbouwd en worden de maatregelen uit het de 

Structuurvisieop hun doelbereik en effecten getoetsL 

AttC.UMS 12 
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Onde ig rond 

Naite landschapsstructuur 

• Ontwikkel ingvan natte natnur in de meest laag gelegen kwelvensters. 

• Waterberging in de grote wateringen midden in de IJsselvallei. 

• Creëren van ruimte voor de Ijssel l.k.v. Ruimte voor de Rivier. 

Droge landschapsstructuur 

• Ruimte en open delen waar landbouw primaat heeft, 

• Verbreding van de landbouw in oude cultuurlanden en voormalige woeste gronden in 

het middengebied, in combinatie mot oude , verspreide bosgebieden. 

• Ontwikkelen Beekbergsepoort als doorgaande ecoliigische verbinding tussen het 

Veluwemassief viadel jssetval le i naar de Graafschap en Sailand. 

Netwerken 

Wegenstntduur 

• Verbreden Nnelweg A l tussen Apeldoorn e n Deventer naa i 2x4 rijstroken in combinatie 

met doorstromingsmaatregelen. 

• Verbetering bereikbaarheid vanuit de regionale wegenstructuur (inclusief de ontsluiting 

van Deventer en Zu tphen uvei de IJssel). 

Openbaar vervoer 

• Vorder ontwikkelen van hot huidige spoometwcrk naar een samenhangoiiüe lighttrain 

voor het Stcdendriehoek-Regiorail In combinatie met het busnetwerk. 

• Toevoegen van drie aanvullende stations in combinatie met de nieuwe stedelijke 

ontwikkeling op de langere termijn: station Apeldoorn Zu id Westpoort, station Zutphen 

dl" Hova i , station Epse-Noord. 

• Aanleg Emperbocht; railverbinding die Apoldoom met Arnhem verbindt. 

Occupatie 

Wonen 

• Verdere herstructurering en intensivering van het beslaand stedelijk gebied staat boven 

nieuwe stadsuitbreidingen. 

• Geleidelijke groei van de dorpen in het bundelingsgebied . 

• Nieuwe stadsuitbreidingen (bovenop de lopende). 

• Nieuwe woningbouwlocaties nabij de drie steden. 

• Nieuwe verstedelijking (rood) in combinatie met blauw en groen: groene 

woonlandschappen en kleinschalige, extensieve groene woonmilieus, 

• Worungbouw als instrument voor actieve landschapscntwikkeling. 

Werken 

• Nieuw regionaal bedrijventerrein en ruimtereservering extra bedrijventerrein lange 

termijn. 

• Diverse uitbreidingen bedrijventerreinen in het kader van l o p m d e plannen. 

• Intensief en meervoudig ruimtegebruik met een extra kwaliteitsimpuls. 
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• Nieuwe kantoren (in bestaand stedetijk gebied, gemengde nieuwe woon/werkmi l ieus en 

nieuwe kanlorenlocaties (brainparksl lan^s invalswet^en in de drie steden). 

• Verbreding van de landbouw (met name in het middengebied). 

• Nieuwe locatie voor glastuinbouw. 

Recreatie 

• Versterking recreatieve moge lijkheden, reeds ingezette initiatieven vormen hierbij het 

ver t rekpunt Specifiek genoemd wordt recreatiepark Busskto en omgeving: dit zou zich 

op termijn kunnen oritwikkelen tot een regionaal park van formaat. 

• Verder ontwikkeling van stedelijke uitloopgebieden nabij de drie steden.  

43 ONDEEtBOUWING KEUZEMOOELUKHEDEN OP DRIE NIVEAUS 

DRENIVEAIJSVAN 

AFWFGINO 

In de Structuurvisie wordt het perspectief 'B lauwe Steden driehoek" nader u i tgewerkt In de 

SMB wordt het daarbij doorlop>en planvormingsproces en de gemaakte keuzen nader 

toegelicht en onderbouwd. Daarbij worden drie niveaus onderscheiden. 

Niveau I: ontierhouwing opgave en keuze hundelrngsgebied 

O p het eerste niveau wordt daarbij de keuze onderbouwd voor bundel ing van de WOCHI' en 

werkopgave binnen het bundelingsgebied. 

Niveau 2: qfiveging blauwe en groene model 

O p het tweede niveau staat met name de afweging tussen het b lauwe en groene model 

centraal. De gehanteerde zeefkaart wordt toegelicht en er wordt stilgestaan bij de 

argumenten vanuit doelbereik, milieu en kwaliteit om te kiezen voor; 

• De IJsscIsprMigen als locaties vimr grootschalige woningbouw in plaats van uitbreiding 

van bestaande dorpen dan wel n ieuwe woongebieden in de 'gele vlekken' in het centrum 

v a n h e t bundelingsgebied, zoals dit Ls opgenomen in het groene model. 

• Concentratie van bedrijventerreinen nabij de steden Apeldoorn en Deventer 

(Beekbergen/ Biezematen in samenhang met het reeds geplande Bedrijvenpark Al) in 

plaats van uitbreiding in het middengebied. ' 

• De Al en A50als dragers voor ruimtelijke ontwikkeling in plaats van het regionale 

wegenstelsel. 

Niveau 3: loeisen maalrej^elen op doelbereik en effeclen 

O p hel derde niveau worden de maatregelen uit de Structuurvisie op hun doelbereik en 

effecten getoets t De belangrijkste onderdelen van het plan die zullen worden getoetst, zoals: 

de IJsselsprongen. Bedrijventerrein Beekbergen/Biezematen en recreatiegebied Bussloo en 

omgeving. Bij de invulling van de Structuurvisie zullen mogelijk op twee vraagpunten 

nadere keuzen worden gemaakt: 

• De locatiekeuze voor glastuinbouw. 

• De oeververbindingen-

Glastiänbonw 

Door de woningbouwopgave in de bypasses is hervestiging van glastuinbouw nodig. 

Daarnaast wordt een deel extra ontwikkeling voorzien. O p dit moment zijn hiervoor 3 

locaties il) s tudie van ieder circa 70 ha bruto. De SMB gaat hier nader o p in. 

14 



STfMTEGECHE lUEUKOCfiDEllNGREGlOHALE STRUCIlitlfiVBIE STÏDENDRIEHOE« 

Rsgnsnafs nftasfruduuT 

De oeververbindingen over de IJsse! bij Deventer en Zutphen moeten nog verder worden 

uitgewerkt Voor beide steden zijn nog verschillende opties denkbaar. 
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Toetsingskader 

De Structuurvisie (inclusief varianten voor nog te maken keuzen ten aanzien van 

glastuinbouw en de locatie van de bruggen over de IJssel) zal worden getoetst op de 

consequenties op de aspecten bodem en water, landschap, cultuurhistorie en archeologie, 

natuur, wocii- en leefomgeving, inlrastuctuur en mobiUteit De toetsingscriteria zullen m r t 

name w o r d « ! afgeleid van de doelstelling, ambities van deS t ruc tuu rv i s i eenkade r - en 

randvoorwaardenstelende uitspraken uit beleid en regelgeving (toetsing op doelbereik). 

Daarvoor zal de doelstelling van de Structuurvisie nader worden geoperationaliseerd (zie 

hoofdstuk 2) zodat een toetsing op doelbereik mogelijk is. Bij het opatelen van het 

beoordelin^kadiM' worden de volgende ingrediénten onderling gestroomlijnd: 

• Doel en randvoorwaarden. 

• Ambitie structuurvisie. 

• Maatregelen uit structuurvisie. 

• Beoordelingskader: 

- Parameter 

' Meetmethode 

• Scoremethodiek doelherrik. 

De effecten worden aan de hand van fact sheets beschreven. Zowel positieve als negatieve 

effecten w o r d o i in beeld gebracht. Daarnaast wordt gelet op wisselwerking tussen aspecten 

en eventuele externe effecten buiten de regio.De effecten zullen kwalitatief (en ind io i nodig 

en mogeUjk kwantitatief) worden onderbouwd. 

Naast de toetsing op milieuaspecten zal een toetsing plaatsvinden op d e robuustheid 

(flexibiliteit, toekomstwaarde) van de Stnictuurvisie. Hierbij zal worden nagegaan wa t het 

effect kan zip van mogelijke wijzigingen in maatschapfwlijke omstandigheden zoals 

bijvoorbeeld een gewijzigde economische en bevolkingsgroei ten opzichte van het EC 

scermrio waarop deStructuurvi.<>le wordt gebaseerd. 
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