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Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking 

 De nota en het besluit openbaar te maken gfedcb

 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedc

 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  

gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet opgfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet opgfedc

 De communicatie verloopt als volgt (Hierover is overleg geweest met het team Communicatie) 
      

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

     

Communicatie over vervolg 

nmlkj

nmlkj

nmlkji

de communicatie over dit project door de provincie Overijssel wordt verzorgd

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji

2/ 3 



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Met de Regio Stedendriehoek participeren we in het programma A1-zone, een project dat vorig jaar van start is 
gegaan en is geïnitieerd door de provincie Overijssel. Zie voor de verdere inhoud van dit project de bijgevoegde brief 
aan de gemeenteraden. 
In Stedendriehoekverband is afgesproken regelmatig de verschillende colleges en raden hierover te informeren. De 
bijgevoegde raadsbrief is hiervan het eerste voorbeeld. 
De brief is besproken in het portefeuillehoudersoverleg ROW van de regio van 21februari en wordt via de colleges 
van de Stedendriehoekgemeenten naar de raadsleden gestuurd. 
  
  
Beoogd resultaat 
De raad, die in een later stadium betrokken zal worden bij dit programma van de provincie, via bijgaande 
brief te informeren over doel en opzet van het programma A1-zone
  
Kader 

  
Argumenten 

  
Draagvlak 

  
Financiële consequenties 
geen
  
Aanpak/uitvoering 
zie de brief
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Kenmerk : AP/2008-0025 Deventer, 12 maart 2008 
Behandeld door : H. Hooiveld Uw referentie :  
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Geachte Raad, 
 
Via deze brief informeren wij u over het Programma A1-zone. Dit project is vorig jaar van 
start gegaan, geïnitieerd door de Provincie Overijssel. Doel is de ruimtelijke 
ontwikkelingskansen van de A1 te benutten en de kwaliteiten van deze zone te behouden 
en te versterken. Partners in dit project zijn de beide regio's Twente en de Stedendriehoek 
(en daarmee de gemeenten uit deze regio's die aan de A1 zijn gelegen), de provincie 
Gelderland en de ministeries VROM en V&W.  
 
De ruimtelijke betekenis van de A1 voor Oost-Nederland neemt nog altijd toe. Het 
ruimtegebruik in de zone rondom de A1 wordt steeds intensiever. Nieuwe woon- en 
werkgebieden en tal van regionale voorzieningen worden in deze zone gelokaliseerd. 
Bereikbaarheid is daarbij een belangrijke trekker en in die zin draagt de A1 in grote mate 
bij aan de welvaart van onze regio. Maar het benutten van deze 
ontwikkelingsmogelijkheden heeft ook een keerzijde. Zo neemt de congestie op de A1 toe 
en is er een toenemende druk op de waardevolle open ruimte rondom de A1. Daarnaast 
veroorzaakt de A1 natuurlijk ook hinder: de weg zorgt voor barrièrewerking en het vele 
verkeer op de weg veroorzaakt geluidhinder en beïnvloedt de luchtkwaliteit. 
 
Het programma A1-zone wil de opgaven rondom de A1 in samenhang bezien. Het gaat 
daarbij om de wisselwerking tussen economische potentie, bereikbaarheid en kwaliteit van 
de leefomgeving. Het zal een forse opgave zijn om te profiteren van de 
ontwikkelingskansen en tegelijkertijd de lasten ook binnen de perken te houden. Dat vergt 
actieve betrokkenheid van de verschillende overheden en draagvlak bij het bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties en de bevolking. Alleen dan kan de zone A1 een 
visitekaartje voor Oost-Nederland worden. 
 
In 2007 is een eerste bestuurlijke startbijeenkomst georganiseerd, waar de hierboven 
genoemde partners aanwezig waren. Daar is uitgesproken dat het belang van het 
ontwikkelen van een gezamenlijk A1-programma breed wordt gedeeld en dat de 
deelnemers daaraan allemaal hun bijdrage willen leveren. 
 
In het proces dat is voorgesteld door de provincie worden drie stappen geïntroduceerd: 
agendering, visievorming en programmering. 
Agendering wil zeggen dat in beeld wordt gebracht welke thema's een rol spelen in de A1-
zone, welke projecten hieraan zijn gelinkt, wat de onderlinge verbanden zijn en welke 
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partijen hierbij zijn betrokken. Dit zal al schetsend gebeuren, in de vorm van een 
werkplaats. 
De agenda zal vervolgens worden uitgewerkt tot een heldere visie, waarin de diverse 
uitgewerkte thema's een plek zullen krijgen. In de derde stap zal tot programmering 
worden gekomen, waarbij ook investeringsafspraken worden gemaakt tussen de 
betrokken partijen. Deze laatste twee stappen zullen in de loop van het project nog verder 
worden uitgewerkt.  
 
Komend half jaar wordt gestart met de agendering, in de vorm van een werkplaats. Hier 
komen verschillende partijen samen om in een actieve en creatieve setting de dilemma's, 
de perspectieven en opgaven van de A1 te verkennen. Hans Reijnen is door de provincie 
ingehuurd als projectleider voor de A1-zone en Edwin van Uum is aangetrokken als 
werkplaatsmeester. Edwin kennen we van zijn werk voor de Regionale Structuurvisie 
Stedendriehoek 2030. 
 
Het projectgebied van de A1-zone is niet strak afgebakend. Westelijk beginpunt ligt 
ongeveer bij de afslag Apeldoorn Zuid en de zone loopt door tot en met de Duitse grens. 
Ook de A35 ten zuiden van Enschede maakt onderdeel uit van de zone. Het Programma 
A1-zone gaat niet alleen over de snelweg. Er wordt ook een relatie gelegd met een andere 
belangrijke transportas: de Berlijnspoorlijn. 
 
De opgaven in de A1-zone worden vanuit twee invalshoeken in beeld gebracht: vanuit het 
gebied in directe omgeving van beide transportassen – dat wil zeggen binnen zichtafstand 
- en vanuit het gebied in een wat ruimere omgeving, dat functionele relaties heeft met de 
infrastructuur. 
 
Het gaat in dit project zoals gezegd om het verbinden van de diversiteit aan opgaven. 
Vertrekpunt daarbij zijn de bestaande plannen en beleidskaders zoals die door de 
verschillende overheden al zijn opgesteld en vastgelegd, bijvoorbeeld de RSV 
Stedendriehoek 2030. Daarnaast wordt aangehaakt bij de verschillende rijksagenda's van 
dit moment: het Meerjarenplan Infrastructuur Ruimte en Transport (Mirt), Mooi Nederland, 
Routeontwerp en de Structuurvisie Snelwegomgeving waar VROM op dit moment aan 
werkt. Daarin wordt het beleidskader voor de zogenaamde 'snelwegpanorama's' 
uitgewerkt: zones waarin je vanaf de snelweg enige tijd vrij zicht hebt. Het Rijk heeft 
voorlopig twaalf snelwegpanorama's aangewezen, waarvan er één in de Stedendriehoek 
ligt (het zicht op de IJsselvallei / Deventer). Deze panorama's worden samen met de 
regio's uitgewerkt.  
 
Trekker van het project is zoals gezegd de provincie Overijssel. Bestuurlijke aansturing 
vindt plaats door een stuurgroep, waarin naast de gedeputeerde ruimtelijke ordening van 
de provincie Overijssel als voorzitter ook een vertegenwoordigende portefeuillehouder 
ruimtelijke ordening van de regio zit (voor de Stedendriehoek is dat Rik de Lange, 
voorzitter van het portefeuilleoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen) en 
vertegenwoordigers namens het Rijk (VROM en V&W). De provincie Gelderland 
ondersteunt het project, maar maakt bestuurlijk geen deel uit van de stuurgroep. Dit omdat 
slechts een klein deel van Gelderland onderdeel uit maakt van het A1-programma. Wel is 
er ambtelijke vertegenwoordiging vanuit Gelderland. Ambtelijke begeleiding vindt plaats 
door een werkgroep met deelnemers van dezelfde partners: twee provincies, twee regio's 
en twee ministeries. 
Tijdens de werkplaatsen wordt dit gezelschap telkens verbreed, zodat de thema's van alle 
kanten belicht kunnen worden.  
 
In het traject van het opstellen van de A1 agenda is voor de zomer ook in een 
terugkoppeling aan raads- en statenleden voorzien. Hoe het proces er na die tijd zal 
uitzien, wordt nader uitgewerkt. Afhankelijk van de te maken afspraken kan besluitvorming 
in de verschillende colleges en raden nodig zijn. Globaal tijdpad is: agendavorming 1e helft 
van dit jaar, visievorming 2e helft van dit jaar en programmering 1e helft van 2009. 
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De inzet van de Stedendriehoek in dit project is het uitdragen van het beleid zoals 
verwoord in de Regionale Structuurvisie 2030. Dat wil zeggen dat de Stedendriehoek 
aandringt op:  
• Onderscheid tussen de stedelijke netwerken en de gebieden daarbuiten. Het 


programma voor wonen en werken moet vooral in de stedelijke netwerken 
(bundelingsgebieden) neerslaan, zoveel mogelijk in en aan de stad. Zo kunnen we 
verrommeling van de zones langs de snelwegen tegengaan. 


• Een goede afstemming met het lopende verkeersonderzoek van Rijkswaterstaat en 
partners “Verkenning A1”. De uitkomsten van dit onderzoek dienen in het 
Ontwikkelingsprogramma A1 te worden meegenomen. Voor de bereikbaarheid van 
ons gebied is niet alleen de A1 maar ook het onderliggende (veelal provinciale) 
wegennet en het openbaar vervoer van belang.  


• Wat betreft de discussie over de benodigde hoeveelheid bedrijventerreinen is de inzet 
van de Stedendriehoek qua locaties aan te sluiten bij de RSV en de verschillende 
onderzoeken die hierover recent zijn verschenen en besproken in de Stedendriehoek, 
zoals het Stec-rapport en het Etin-rapport van de raad van Apeldoorn. Hieruit blijkt de 
behoefte voor zowel het Bedrijvenpark A1 bij Deventer als het Regionaal 
Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid. De Stedendriehoek wil de behoefte en locatiekeuze 
van deze terreinen dan ook niet opnieuw ter discussie stellen. Wel is het vraagstuk 
van verschijningsvorm, beeldkwaliteit, uitstraling, etc. een onderwerp dat in het 
programma A1-zone mede een plek kan krijgen.  


 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek, 
 
 
 
 
 
 
P.C.M. Withagen                                                               Ir. A.P. Heidema 
Secretaris                                                                          Voorzitter 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 





