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Visie Landsdeel Oost: Ambitie en Opgaven

1.1

Inleiding

Deze Gebiedsagenda Oost-Nederland (GAOost) beschrijft de gezamenlijke opgaven van
het Rijk en het Landsdeel Oost (de provincies
Gelderland en Overijssel, de Stadsregio
Arnhem-Nijmegen en de Regio Twente) met
een horizon tot 2030/2040.
De Gebiedsagenda voor Oost-Nederland
bestaat uit een visiedeel: “Ambitie en opgaven”
(hoofdstukken 1 tot en met 8) en een bijlage en
wordt vergezeld door een Uitvoeringsagenda.
De gebiedsagenda vormt –na bespreking in
het BO-MIRT 2013- voor een aantal jaren de
onderbouwing voor de agenda van Rijk en
Regio. Op basis van de in de GA-Oost
aangegeven opgaven wordt de
Uitvoeringsagenda jaarlijks bijgesteld, met
daarin de uitwerking van opgaven voor zover
dan mogelijk en opportuun in bijvoorbeeld
concrete maatregelen en afspraken tussen Rijk
en Landsdeel.
In het visiedeel “Ambitie en opgaven” van de
gebiedsagenda: staat de beschrijving van de
gezamenlijke ambitie en opgaven voor
Landsdeel Oost als geheel en voor de
verschillende regio’s afzonderlijk centraal.
Met regio’s worden hier vijf gebieden bedoeld
waar gezamenlijke opgaven liggen voor Rijk en
landsdeel. Het gaat om de regio’s of gebieden:

Stadsregio Arnhem-Nijmegen incl. Food Valley,
(stads)Regio Twente en vervolgens
Zwolle/Kampen, het Rivierengebied en de
Stedendriehoek. De eerste twee zijn gebieden
van nationaal belang met clustering van
topsectoren conform de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte; bij de ontwikkeling
van de overige 3 gebieden spelen nationale
waterveiligheidsdoelen en/of corridors een rol.
In de bijlage “Op weg van opgave naar
uitvoering” wordt beschreven hoe door de
veranderde context (onder andere beperkte
(rijks-)middelen, een afnemende rol van de
overheid bij de uitvoering van projecten en
meer initiatieven van burgers en marktpartijen)
een “nieuwe manier van werken” nodig is om
de gezamenlijke ambitie en opgaven
daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
De focus van de nieuwe manier van werken zal
veel meer dan voorheen moeten liggen op:
 De samenwerking met andere partijen
(bijvoorbeeld in triple helix verband).
 De inzet van andere ( niet financiële)
instrumenten en maatregelen
(bijvoorbeeld vernieuwing MIRT,
Bereikbaarheidsaanpak).



1.2

Een flexibelere manier van
programmeren voor de middellange en
lange termijn (adaptief programmeren).

Samenvatting Gebiedsagenda
Oost-Nederland

In hoofdstuk 1 wordt tegen de achtergrond van
de demografische (zowel groei als krimp),
economische (crisis, stagnatie), mobiliteits(toename ) en klimaat- ontwikkelingen is de
centrale ambitie: behoud en versterking van de
(inter)nationale concurrentiepositie in balans
met de kwaliteit van de leefomgeving volgens
het people-planet-profit-principe:
 People: aantrekkelijke woon- en
werkomgeving.
 Planet: behoud natuur en landschap
en ruimte voor energietransitie en
klimaatadaptatie incl. wateropgave).
 Profit: topsectoren uitbouwen en
verbinden met brede economische
basis.
Vanuit het people-planet-profit-principe zijn
vervolgens – in hoofdstuk 2- drie thematische
hoofdopgaven te onderscheiden voor OostNederland :
1

A. Economische structuurversterking
(incl. energietransitie) mede in relatie
tot de topsectoren;
B. Versterking en benutten van corridors;
C. Een wateropgave, die langs alle grote
rivieren in Oost-Nederland aan de orde
is.
A Economische structuurversterking ( incl.
energietransitie) mede i.r.t. de topsectoren:

Bereikbaarheid op peil: zorgen voor
goed functionerende internationale corridors
via weg, water en spoor (rijk) en goede
verbindingen tussen netwerken in en rond
stedelijke netwerken (selectieve
knooppuntontwikkeling): gezamenlijke opgave
rijk/landsdeel. Daarbij verschuift het accent van
het op orde krijgen van het hoofdnetwerk naar
het op elkaar afstemmen van de regionale
netwerken op het hoofdnetwerk. Daar waar de
stedelijke bereikbaarheid raakt aan de
doorstroming op de (inter)nationale corridors
ligt een gezamenlijke opgave.
Voorbeeld: Arnhem-Nijmegen.

Clustering/fysieke concentratie van
bedrijven stimuleren t.b.v. innovatie en
internationale uitstraling. Dit is een opgave die
m.n. door het landsdeel zelf opgepakt moet
worden.

Programmering woningvoorraad,
werklocaties en voorzieningen. Dit is m.n. een
landsdelige opgave. De opgave daarbij is:
kwantitatief en kwalitatief: op orde brengen en
op de vraag afstemmen betekent enerzijds

bouwen van bijvoorbeeld 50.000 woningen in
Arnhem-Nijmegen, anderzijds anticiperen op
krimp (Achterhoek, Noord-Oost Twente, BZK).

Duurzame verstedelijking: de opgave
is de groene en open ruimte zoveel mogelijk te
vrijwaren van bebouwing, bijvoorbeeld door
herstructurering binnensteden, transformatie.
Ook dit is een landsdelige opgave.

Duurzame energievoorziening en
biobased economy stimuleren; dit is een
gezamenlijk belang van regio, ministeries EZ
en IenM. Het landsdeel is hierbij aan zet; de
taak van het Rijk is hierin voorwaardenscheppend te zijn.
B Versterken en benutten van corridors: dit is
een gezamenlijke Rijk /landsdeel opgave:

Beter benutten van bestaande
capaciteit van alle modaliteiten op de
corridors om de doorstroming van het
(zakelijk ) verkeer te bevorderen. Het
programma Beter Benutten bevat een
gezamenlijke Rijk/landsdeel aanpak.

Daar waar nodig: capaciteitsvergroting
of aanvullen ontbrekende schakels van weg,
water en spoorverbindingen. Het Rijk is
hiervoor aan zet: gezien het geringe vrij
besteedbare budget is hier weinig ruimte
voor. Gelukkig is de hoofdinfrastructuur over
het algemeen goed op orde.

Ontwikkelen multimodale
overslagpunten. Voortouw ligt bij landsdeel
(en bedrijfsleven).


Afstemmen ontwikkelingen rondom de
corridors, die elkaars functioneren
beïnvloeden. Dit vraagt afstemming tussen
Rijk, landsdeel en bedrijfsleven.

C Wateropgave:
Hoogwaterbescherming en zoetwatervoorziening zijn de belangrijkste opgaven in
Oost-Nederland. Hoogwaterbescherming
speelt in het hele Rivierenland –inclusief de
stedelijke gebieden van Arnhem-Nijmegen-,
Food Valley-(inclusief Amersfoort- en langs
de IJssel -inclusief Stedendriehoek- en
Zwolle/Kampen. Voor de komende decennia
is er een drievoudige opgave voor het Rijk in
samenwerking met de waterschappen:

Waterkeringen op orde houden.

Inspelen op veranderende
rivierafvoeren, ook in relatie tot de doorgang
van de scheepvaart (van groot belang in
Oost) en wateropgaven.

Normen voor waterveiligheid
actualiseren (het risico op slachtoffers en
economische overwegingen geven aanleiding
om een hoger beschermingsniveau te
onderzoeken).
Nadere studie:
In het Deltaprogramma wordt de verbinding
gelegd tussen de verschillende
wateropgaven en tussen water en de
ruimtelijke en economische ontwikkeling van
gebieden. Ook wordt gewerkt aan een
adaptieve aanpak van de opgaven.
2

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het DNA van OostNederland beschreven. In hoofdstuk 3 wordt
vervolgens ingegaan op de ambitie en
thematische opgaven van Oost-Nederland.
Vervolgens worden de ambities en thematische
opgaven gebiedsgericht weergegeven in de
hoofdstukken 4, 5, 6, 7 en 8 voor
respectievelijk de Stadsregio ArnhemNijmegen/Food Valley, de Regio Twente, het
Rivierengebied, Zwolle Kampen Netwerkstad
en de Stedendriehoek.
In de bijlage wordt ingegaan op de veranderde
context en de daarbij horende andere manier
van werken. De methode van adaptief
programmeren wordt apart toegelicht.
Bij deze Gebiedsagenda Oost-Nederland hoort
een uitvoeringsagenda die periodiek zal
worden bijgewerkt.

3

Corridors
Ligging Oost-Nederland aan de
belangrijkste Corridors
Beeld SVIR bevestigd en verder ingevuld

1

Van de drie achterlandcorridors geschetst in
de SVIR lopen er twee door Oost-Nederland.
De ruimtelijk-functionele analyse bevestigt dat
deze voor zowel het thema goederen als in
mindere mate voor overige thema’s (zakelijk,
toeristisch, wonen-werken) een belangrijke rol
spelen bij het verbinden van de main-, brainen greenports met het achterland.

1

Bron: “Achterlandverbindingen door Gelderland en Overijssel”, Movares (2012) in opdracht van Gelderland en Overijssel
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Ambitie Oost-Nederland

2.1

Het DNA van Oost-Nederland

Landsdeel Oost omvat de provincies
Gelderland en Overijssel en grenst aan
Duitsland. Dit landsdeel ligt strategisch tussen
de Randstad en de verstedelijkte gebieden in
Duitsland en het verdere Europese achterland.
Oost-Nederland biedt een prettige en
veelzijdige woonomgeving met stedelijke
voorzieningen, werkgelegenheid, is goed
bereikbaar en ingebed in prachtige
landschappen. Er wonen ongeveer 3,2 miljoen
mensen, voornamelijk geconcentreerd in de
stedelijke netwerken Arnhem-Nijmegen,
Twente, Zwolle-Kampen en Stedendriehoek
(Apeldoorn, Deventer, Zutphen). Twee
stedelijke netwerken hebben als
gemeenschappelijk kenmerk dat zij dicht bij de
grens met Duitsland gelegen zijn; namelijk de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen nabij de grens
met Nordrhein-Westfalen en de RegioTwente
nabij Nordrhein-Westfalen en Nedersaksen.
Een deel van de ontwikkelingen die
samenhangen met Oost-Nederland wordt
veroorzaakt door of heeft invloed op de
grensoverschrijdende ontwikkelingen met
Duitsland.

Brede Economie met vier topsectorclusters
Oost-Nederland heeft een brede economische
basis in de maakindustrie, logistiek en
2
landbouw. Conform de PBL studie “Werken
aan de internationale concurrentiepositie van
de Nederlandse regio’s en topsectoren” staan
qua export uit Oost-Nederland, Landbouw en
Voedingsmiddelen in de top 10 en Energie en
Chemie in de top 25 van Europa (Creatieve
Industrie en Life Sciences en Health zijn niet
meegenomen in deze studie). De topsectoren
betreffen:
 Food Valley (Wageningen: Agro&Food,
Tuinbouw& Uitgangsmaterialen en Life
Sciences);
 Nanotechnologie (Twente: High Tech
Systemen en Materialen);
 Health Valley (Nijmegen: Life Sciences en
Health);
 Mode en vormgevingscluster (Arnhem:
Creatieve Industrie).
Grote rivieren en internationale weg- en
spoorverbindingen

2

Werken aan de internationale concurrentiepositie van de
Nederlandse regio’s en topsectoren, PBL 2013

Oost-Nederland is het stroomgebied van de
grote rivieren Waal, Neder-Rijn, IJssel en
Maas. Dijken en uiterwaarden kenmerken het
rivierenlandschap en bieden bescherming
tegen hoge waterstanden. Daarnaast wordt
Oost-Nederland doorkruist door verkeersstromen over het water, de weg en het spoor
tussen de Randstad, het Rijn-Ruhrgebied,
Berlijn en Noord-Duitsland.
De weg- en spoorinfrastructuur zijn veelal
parallel aan de rivieren ontwikkeld.
Rijk aan natuur en cultuur(historie)
Ruim 40% van alle natuur in Nederland ligt in
Oost-Nederland. Oost-Nederland heeft een
zeer gevarieerd landschap, van de bossen en
heide op de Veluwe en de Sallandse
Heuvelrug, het Stuwwallenlandschap op de
Veluwezoom en in het Rijk van Nijmegen, het
coulisselandschap in Twente en de
Achterhoek, tot de boomgaarden en
uiterwaarden in de Betuwe en het Land van
Maas en Waal. De vele landgoederen met
kastelen, historische huizen, ruïnes en
karakteristieke boerderijen bepalen het beeld
in het buitengebied. De grens van het
Romeinse Rijk (Limes) liep dwars door
Gelderland door in Duitsland. De nieuwe
5

Hollandse Waterlinie is ook een belangrijk
cultuurhistorisch relict. Verder kent Landsdeel
Oost vele historische steden, waaronder
Hanzesteden, met een mooi historisch
centrum. Door deze ruimtelijke kwaliteiten biedt
Oost-Nederland een aantrekkelijk woon- en
vestigingsklimaat en is een populaire
bestemming voor korte vakanties en dagtripjes
ook vanuit Duitsland.

2.2

Kenmerkende ontwikkelingen

Bevolkingsgroei en krimp
Oost-Nederland volgt de algemene trend: groei
in de grotere steden ten koste van dorpen op
het platteland: Zwolle en Arnhem-Nijmegen
groeien fors en in de Achterhoek en delen van
het platteland in Noordoost Twente zijn de
effecten van de bevolkingsdaling nu al
3
voelbaar . De bevolkingsgroei in Landsdeel
Oost als geheel stabiliseert in 2030. Ondanks
dat er in de steden sprake is van
bevolkingsgroei, zijn de indirecte gevolgen van
vergrijzing, de beschikbaarheid van geschikte
arbeidskrachten en het draagvlak voor
voorzieningen een punt van aandacht voor het
gewenste vestigingsklimaat van de
topsectoren.

3

Nederland in 2040: een land van regio’s - Ruimtelijke
Verkenning 2011, PBL 2011

Economische crisis: stagnerende woningmarkt
en minder financiële middelen
Na een periode van krimp in 2008/2009,
vertoont de Nederlandse economie slechts een
bescheiden groei. Private investeerders zijn
terughoudend. Veel gemeenten hebben het
moeilijk: ze kampen met een stagnerende
woningmarkt, tegenvallende grondexploitaties
1
en bezuinigingen van het Rijk . De
woningmarkt stagneert, bouwprojecten worden
vertraagd, heroverwogen of gestopt.
Mobiliteit
De Nationale Markt- en CapaciteitsAnalyse
(NMCA) uit 2011 (mede onderbouwing voor de
SVIR) gaf het beeld dat in Nederland de
mobiliteit blijft groeien, met daarin tot 2030
voor het goederenvervoer – mede als gevolg
van de uitbreidingen van de Maasvlakte bij
Rotterdam – een toename van 50 procent bij
hoge groei (GE) en stabilisatie bij lage groei
(RC). Voor het personenvervoer is het beeld
een toename van ruim 45 procent bij hoge
groei (GE) en 20 procent bij lage groei (RC).
De update van de NMCA in 2013 gaat uit van
dezelfde lange termijnverwachtingen.
Inmiddels wordt duidelijk dat de filedruk is
afgenomen en ook de groei van het
goederenvervoer minder snel gaat dan eerder
werd voorspeld. Deze ontwikkelingen zullen bij
de uitwerking van de gebiedsagenda worden
betrokken.
De aanpak van de mobiliteit verandert (zie ook
bijlage 1). De nadruk komt te liggen op het

aanpakken van mobiliteitsknelpunten via
innoveren, informeren, instandhouden,
inrichten en investeren.
Klimaatverandering
Door de klimaatverandering stijgt de
zeespiegel en moet ons land steeds meer
rekening houden met meer extreme
weersomstandigheden. Daarnaast nemen de
seizoensverschillen tussen de af te voeren
hoeveelheden rivierwater toe, zoals de kans op
droge zomers en perioden met overvloedige
regenval. Door de ligging aan de grote rivieren
en het IJsselmeer is met name de hogere
piekafvoer in de grote rivieren voor OostNederland van belang in combinatie met het
moeilijker kunnen afvoeren van het overtollige
water door de stijging van de zeespiegel.
Maatregelen in het riviersysteem hebben
gevolgen voor zowel de overstromingsrisico’s,
de bevaarbaarheid van de rivieren, de
zoetwatervoorziening, als de beschikbaarheid
van koelwater voor energieopwekking. Droge
zomers zullen hun impact hebben op de hoge
zandgronden (Achterhoek, Salland, Twente en
de flanken van de Veluwe). Vaak is er een
mogelijkheid om maatregelen voor adaptatie
aan klimaatverandering mee te koppelen aan
ruimtelijke/infrastructurele maatregelen of
omgekeerd, bijvoorbeeld meer ruimte voor
water en natuur aan de ontwikkeling van
recreatie.

6

Grensoverschrijdende regionale samenwerking
De provincies Gelderland, Overijssel, Limburg
en Noord Brabant werken o.a. op het gebied
van mobiliteit en infrastructuur structureel
samen met Nordrhein-Westfalen.
Thema’s die in deze samenwerking aan de
orde komen zijn o.a. uitwisseling van
mobiliteitsinformatie, afstemming van
wegwerkzaamheden, ontwikkeling openbaar
vervoer, logistiek en goederenvervoer en
wegenprojecten.
Dit heeft geleid tot een aantal concrete
projecten zoals de treinverbinding Arnhem –
Düsseldorf, samenwerking op logistiek gebied
tussen de binnenhavens en een digitaal
platform voor de samenwerking (www.mobilitynl-nrw.eu).
Door Oost-Nederland lopen drie
(internationale) Oost-West
achterlandverbindingen (TEN-T corridors:
Rhine-Alpine en Northsea-Baltic) over de weg
(A1, A12 en A15), aangevuld met belangrijke
verbindingen over water (Waal, IJssel,
Twentekanalen) en spoor (ICE-verbinding
Randstad-Duitsland, Berlijnlijn voor personenen Betuweroute voor goederenvervoer).

Noord-Zuid loopt er een verbindingszone
tussen A1 en A12/A15 via A50. De
achterlandverbindingen langs Waal, A15,
Betuweroute, Twentekanalen, A1 en Berlijnlijn
zijn hoofdcorridors van het TEN-T (TransEuropean Transport Network).
De hieraan gelegen binnenhavens van
Nijmegen, Hengelo, Almelo en Deventer, zijn
als Europese hoofd (core) binnenhavens
aangemerkt.
Bij de watercorridors dienen oplossingen zowel
het scheepvaartbelang als de hoogwaterveiligheid te borgen. Als gevolg van menselijk
ingrijpen en klimaatverandering ondervinden
de Rijntakken namelijk steeds meer
bodeminstabiliteit (erosie en aanzanding). Rijk
en regio moeten samenwerken om
ongewenste ingrepen te voorkomen en
synergiemaatregelen te stimuleren. Deze
samenwerking wordt verder uitgebreid, o.a. op
het gebied van logistiek en goederenvervoer
met de sector en de betrokken intermediaire
organisaties in Duitsland en Nederland.
: Regio graag tekstvoorstel
Direct over de grens werken zowel de regio
Arnhem-Nijmegen als Twente nauw samen
met de Duitse buren. Beide regio’s zijn al lang
actief binnen de Euregio. De netwerkstad

Twente heeft daarnaast goede relaties met de
steden Münster en Osnabrück. De regio
Arnhem Nijmegen heeft vooral directe
contacten met Kleve en Emmerich (o.a. over
openbaar vervoer en de samenwerking tussen
hogescholen en universiteit Nijmegen).
In Twente is de afgelopen jaren grensoverschrijdende samenwerking geïntensiveerd. Dit
gebeurt in MONT verband (MünsterOsnabrück- netwerkstad Twente). Samen met
de Regio Twente, de Netwerkstadgemeenten
en andere overheden in Duitsland worden op
drie thema’s de sterke punten van de
grensoverschrijdende regio in kaart gebracht.
De positie van Twente als innovatieve topregio
is daarin een belangrijke insteek. MONTprojecten waaraan gewerkt wordt zijn onder
meer de verbetering van de oostwestverbindingen per auto en spoor met het
doel de reistijd tussen stedelijke centra te
bekorten én het versterken van de
samenwerking tussen de universiteiten en
hogescholen onder meer op het gebied van
nanotechnologie.

7
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2.3

De (inter)nationale
concurrentiepositie in balans
met de kwaliteit van de
leefomgeving

van de provincies, en in geval van de
Stadsregio Arnhem Nijmegen en Regio Twente
door de Regio zelf, heldere keuzes gemaakt
waar wordt geïnvesteerd in welke
woonkwaliteiten en (culturele) voorzieningen.

Behoud en versterking van de (inter)nationale
concurrentiepositie op nationale en regionale
schaal in balans met de kwaliteit van de
leefomgeving (en de menselijke maat) is de
centrale ambitie binnen de grote diversiteit
van Oost-Nederland. Oost-Nederland kan zich
verder versterken door optimaal gebruik te
maken van haar strategische ligging (aan de
corridors tussen de Randstad en Duitsland en
grensligging) en de kwaliteit van haar
leefomgeving. Een veilige omgeving
(bescherming tegen overstroming) is een
vanzelfsprekende randvoorwaarde. Vanuit het
people-planet-profit-principe zien wij de
volgende elkaar overlappende en versterkende
perspectieven voor het landsdeel op weg naar
2020 en 2040.

Planet-perspectief: behoud natuur en
landschap, energietransitie en klimaatadaptatie
Dé onderscheidende kwaliteit van OostNederland is het grote aandeel
aaneengesloten natuur en karakteristiek
cultuurlandschap. Behoud van deze kwaliteiten
is van nationaal belang en een belangrijke
succes- en vestigingsplaatsfactor voor OostNederland. Verstedelijking zal blijvend
gebundeld worden in de stedelijke regio’s.
Transitie naar een duurzame hernieuwbare
energievoorziening is nodig vanwege uitputting
van fossiele brandstoffen, geopolitieke
verhoudingen en beperking CO2 uitstoot.
Stimulering van de energietransitie draagt bij
aan de duurzaamheid, is een stimulans voor
innovatie en een kans voor Oost-Nederland

People-perspectief: aantrekkelijke woon- en
werkomgeving
Oost-Nederland is goed bereikbaar en ingebed
in prachtige landschappen, waardoor zich
aantrekkelijke woonmilieus hebben ontwikkeld
voor mensen die in de eigen regio of
daarbuiten werken. Nieuwe wijken en
herontwikkelingslocaties moeten aansluiten bij
de toekomstige vraag (meer differentiatie,
meer kwaliteit). Regionaal worden onder regie

Profit-perspectief: Economische
structuurversterking door het uitbouwen en
versterken van de topsectoren en verbinden
met de brede economische basis
Oost-Nederland bouwt de innovatieclusters
Food, Health en Nanotechnologie verder uit en
verbindt ze met de brede economische basis.
Hiervoor biedt ze vitale werklocaties. Innovatie
wordt gestimuleerd door samenwerking
(nationaal en internationaal) tussen de

innovatieclusters binnen en buiten OostNederland. Verdere specialisatie is mogelijk als
de stedelijke regio’s hun agglomeratiekracht
vergroten. Verbindingen in brede zin (fysiek en
digitaal) met andere stedelijke regio’s binnen
en buiten Oost-Nederland vormen daar
onderdeel van. Samenwerking tussen de
innovatieclusters waarbij de kennis van
technologie (Twente, Novio Tech Nijmegen,
Brainport) en gezondheid (Health Valley
Nijmegen, Food Valley, Groningen, Oss) met
elkaar verbonden worden biedt perspectief
4
(RedMedTech Highway ). Vanuit logistiek
oogpunt kan de strategische ligging en de
corridors verder benut worden. De kwaliteit van
het vestigingsmilieu wordt continu verbeterd.
De kennisintensieve topclusters zullen hiervan
profiteren.

4

Een denkbeeldige “snelweg”, die de belangrijkste
topsectoren in oost en zuid Nederland met elkaar verbindt
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3

De hoofdopgaven in Oost Nederland

Er spelen drie thematische hoofdopgaven in
Landsdeel Oost, namelijk de economische
structuurversterking mede in relatie tot de
topsectoren, versterking en benutten van de
corridors en de wateropgave, die langs alle
grote rivieren in Landsdeel Oost aan de orde
is.
Conform de SVIR worden in Oost-Nederland
twee stedelijke gebieden van nationaal belang
met een clustering van topsectoren
onderscheiden. Dit zijn Stadsregio Arnhem
Nijmegen inclusief Food Valley en Regio
Twente.

3.1
Versterking van het vestigingen productiemilieu van de
topsectoren
3.1.1

Versterken agglomeratievorming en
tegengaan congestie
Het versterken van de agglomeratiekracht, de
betere economische benutting van de publieke
kennisinfrastructuur en het bereikbaar houden
van de economische kerngebieden zijn
5
belangrijke speerpunten in Landsdeel Oost .
5

Dit wordt o.a. onderschreven in het PBL onderzoek naar
de concurrentiepositie van de Nederlandse regio’s in
internationaal perspectief (2013)

Oost-Nederland kan nog meer van haar
grensligging profiteren. Hierbij staat Landsdeel
Oost voor de opgave om te zorgen voor goed
functionerende internationale corridors en
verbindingen tussen stedelijke netwerken
(versterken agglomeratiekracht, ook over de
grens). Het gaat hierbij zowel over transport
van goederen, personenvervoer en van data.
Het feit dat in en rond stedelijke gebieden en
op rivierkruisingen het (inter)nationaal en het
regionaal verkeer over weg en spoor veelal
gebruik maakt van dezelfde (rijks)infrastructuur
maakt deze kwetsbaar. Dit is vooral aan de
orde rond Arnhem en Nijmegen (hiervoor is
onlangs het gebiedsgericht MIRT-onderzoek
bereikbaarheid Arnhem Nijmegen gestart),
maar ook in Twente (A1/A35) en bij Zwolle
(A28). Zie verder paragraaf 3.2 en hoofdstuk 4
3.1.2 Clustering stimuleren
De opgave is het versterken van het
productiemilieu waarbij, door geclusterde
vestiging, de samenwerking van kennis
intensieve bedrijven en instellingen wordt
bevorderd. Fysieke concentratie bevordert
ontmoetingen tussen kenniswerkers en draagt
bij aan de internationale uitstraling van de
kennisclusters en voorkomt onnodig verkeer

tussen bedrijven onderling. In Food Valley is dit
een van de centrale opgaven.
3.1.3

Programmeren woningvoorraad,
werklocaties en voorzieningen
De opgave is de woningvoorraad én
kwantitatief én kwalitatief op orde te brengen
en op de vraag af te stemmen. Hetzelfde geldt
voor de werklocaties.
De programmering vindt plaats onder regie van
de provincies, met uitzondering van de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen, waar de regio in
nauwe afstemming met de provincie regie
voert over de woningbouwprogrammering en
programmering van bedrijventerreinen en
detailhandel. In de regio Arnhem-Nijmegen
moeten conform planning nog circa 50.000
woningen tot 2040 worden gebouwd. Gelet op
de crisis een niet eenvoudige opgave in
economisch krappe tijden. Daarom werken de
Stadsregio Arnhem Nijmegen, de provincie
Gelderland en het ministerie van BZK samen
aan een pilot voor een vraaggerichte
woningbouwprogrammering, die beter aansluit
op wat er in de woningmarkt gebeurt en
waarbij beleidsacties van gemeenten centraal
staan. In het algemeen geldt dat
ontwikkellocaties die goed aangesloten zijn op
de bestaande infrastructuur de voorkeur
hebben.
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In de Achterhoek en Noordoost-Twente wordt
vanwege de bevolkingsontwikkelingen
(krimp) ook samengewerkt met het Ministerie
van BZK. De opgave hier is: hoe de kwaliteit
van het gebied en de werkgelegenheid
behouden kan blijven. Daarbij wordt ook de
inzet van rijksvastgoed onderzocht. In alle
gevallen dient te grote plancapaciteit voor
woningbouw, bedrijventerreinen en kantoren
voorkomen of zelfs teruggedrongen te worden,
rekening houdend met de woningbouwontwikkelingen in het grensgebied
3.1.4

Herstructureren binnenstedelijke
locaties
De opgave is groene en open ruimte zo veel
mogelijk te vrijwaren van bebouwing om zo de
kwaliteit van de leefomgeving en waterafvoer
te bevorderen en hittestress in de stad te
voorkomen. Hiervoor moeten stedelijke
ontwikkelingen zoveel mogelijk binnen
bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd
(toepassing ladder van duurzame
verstedelijking). Herstructurering vindt
binnenstedelijk plaats met name in Arnhem,
Nijmegen, Enschede, Hengelo, Almelo, Zwolle,
Deventer en Zutphen. Ook is sprake van
herstructurering in de kleinere kernen die een
groot naoorlogs woningareaal uit de jaren ’60
en ’70 van de vorige eeuw hebben. Tot voor
kort werd herstructurering gefinancierd uit het
investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
(ISV). Dit investeringsbudget bestaat inmiddels
niet meer. Met het wegvallen van financiering

uit grondexploitaties en de heffing op
woningbouwcorporaties is daarmee iedere
financiële ruimte voor stedelijke vernieuwing
komen te vervallen. Daarvoor in de plaats
komen andere (niet financiële) maatregelen,
bijvoorbeeld de herbestemming van
kantoorpanden voor bewoning.
3.1.5 Duurzame energievoorziening
Energie is een noodzakelijke voorwaarde voor
het functioneren van de economie. De opgave
voor Oost-Nederland is om duurzame
energievoorziening en biobased economy te
stimuleren, dit ruimtelijk mogelijk te maken en
daarmee een substantiële bijdrage te leveren
aan de nationale klimaatdoelstelling voor 2020.
Daarnaast heeft het Rijk in 2013 een akkoord
gesloten met de provincies over het realiseren
van 6.000 MW (windenergie) op land in de
periode tot 2020. Voor de provincie Overijssel
betekent dit realisatie van 85,5 MW
windenergie en voor de provincie Gelderland
gaat het om realisatie van 230,5 MW
windenergie. De provincie Gelderland gaat
hiertoe gebieden ruimtelijk vastleggen (uiterlijk
eind 2014). Voor de provincie Overijssel zijn de
zoekgebieden windlocaties vastgelegd in de
Omgevingsvisie 2011. Duurzame
energievoorziening is echter meer dan
stimulering van windenergie. Daarom wordt
ook gewerkt aan andere vormen van duurzame
energie zoals zonne-energie, verduurzaming
van mobiliteit, toepassing van groene

brandstoffen en verduurzaming van de
woningvoorraad.
De winning van schaliegas, op dit moment een
landelijke kwestie, past in de provincie
6
Gelderland niet in de Gelderse visie op
duurzaam gebruik van de ondergrond, zolang
de consequenties van de winning niet helder in
beeld zijn gebracht. Dit is met name ingegeven
door de mogelijke risico’s voor de
drinkwaterwinning. Daarnaast ziet Gelderland
de winning van schaliegas niet als duurzame
energievoorziening. Het gaat hier immers om
de winning van een fossiele brandstof.
In Overijssel komt over grote oppervlakten in
de diepere bodemlagen schalie- en
steenkoolgas voor. Ongeveer 75% van de
drinkwaterwincapaciteit in Overijssel is gelegen
in gebieden waar (volgens Vitens) potentieel
schalie- en steenkoolgas kan worden
gewonnen. De provincie Overijssel heeft ten
aanzien van onconventionele gaswinning
vooralsnog een ‘nee, tenzij’-opstelling, d.w.z.
alleen wanneer de milieuhygiënische en
ruimtelijke consequenties aanvaardbaar zijn.
Ondergrondse opslag van gasolie is een
economisch duurzame, milieuvriendelijke en
veilige oplossing, waarmee ingrepen in het
landschap worden vermeden. Twente heeft
zoutcavernes die hiervoor geschikt zijn.

6

Omgevingsvisie Gelderland (2013)
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Momenteel wordt uitgewerkt in hoeverre
Twente samen met Rotterdam de van
rijkswege benodigde reserveopslag van
gasolie kan invullen.
Ruim veertig organisaties, waaronder de
overheid, werkgevers, vakbeweging, natuuren milieuorganisaties, andere
maatschappelijke organisaties en financiële
instellingen, hebben zich op 6 september 2013
verbonden aan het Energieakkoord voor
duurzame groei. Kern van het akkoord zijn
breed gedragen afspraken over
energiebesparing, schone technologie en
klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken
moet resulteren in een betaalbare en schone
energievoorziening, werkgelegenheid en
kansen voor Nederland in de schone
technologiemarkten.
Voornoemde partijen zetten zich in dit verband
in om de volgende vier kwantitatieve doelen te
realiseren:
 een besparing van het finale
energieverbruik met gemiddeld 1,5
procent per jaar; of te wel 100 PJ aan
energiebesparing per 2020;
 een toename van het aandeel van
hernieuwbare energieopwekking (nu 4
procent) naar 14 procent in 2020, en
 een verdere stijging van dit aandeel naar
16 procent in 2023;

 15.000 banen, voor een belangrijk deel in
de eerstkomende jaren te creëren

3.2

Versterken en benutten van de
corridors

De groei van het personen- en
goederenvervoer, is zowel een gevolg van, als
een voorwaarde voor de ontwikkeling van de
main-, brain- en greenports. Met de realisatie
van de Tweede Maasvlakte bij de Rotterdamse
haven is de verwachting dat er ook extra
goederenstromen door het binnenland (via de
transportcorridors) worden afgevoerd. Deze
groei moet ook door maatregelen in OostNederland worden gefaciliteerd, waarbij extra
hinder moet worden voorkomen. De corridors
in Oost-Nederland zijn ook onderdeel van het
7
Trans-European Transport Network (TEN-T ).
Door Landsdeel Oost lopen twee Europese
Transportcorridors: de Rhine Alpine corridor en
de North Sea Baltic States corridor.
Infrastructurele projecten in Landsdeel Oost
gelegen op deze corridors, gericht op een
betere (multimodale) doorstroming voor het
goederenvervoer komen in aanmerking voor
Europese steun. Vanuit Interreg worden
grensoverschrijdende initiatieven voor de

7

TEN-T is het het geïntegreerd verkeer- en
vervoersnetwerk voor Europa dat de belangrijkste
economische gebieden met elkaar moet verbinden, om zo
te kunnen bijdragen aan de economische en klimaatdoelstellingen van Europa.

verbetering van de corridors eveneens
ondersteund.
3.2.1 Beter benutten bestaande capaciteit
Om een efficiënte doorstroming van het
(goederen-)verkeer te bevorderen moet de
bestaande capaciteit van alle modaliteiten,
maar vooral water en spoor, beter worden
benut.
Weg
Voor de weg worden - in het kader van
programma Beter Benutten- diverse pakketten
van maatregelen ontwikkeld en uitgevoerd, met
name rondom de stedelijke netwerken
(Arnhem- Nijmegen, Twente, Zwolle,
Stedendriehoek).
Spoor (en overig OV)
Ook bij het openbare personenvervoer is een
efficiënte benutting van de capaciteit zowel van
belang vanuit het oogpunt van de infrastructuur
als van de exploitatie. Daarnaast draagt de
afstemming binnen regionale vervoerconcessies (trein en bus), tussen regionale en
nationale vervoerconcessies en met het
grensoverschrijdende vervoer, bij aan een
betere benutting en tevens aan de
ketenbenadering.
Voor de PHS –Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer- goederenroute in OostNederland (het geschikt maken van de
bestaande spoorverbinding tussen de
Betuweroute bij Elst en de grensovergang bij
13

Oldenzaal voor meer goederentreinen) wordt,
o.a. met het oog op het belang voor de
leefomgeving, een milieueffectrapportage
(MER) gemaakt. In mei 2013 is daarvan de
eerste fase (traject Zutphen-Hengelo)
gepubliceerd. Daarnaast is in 2012 onderzoek
gedaan naar het lange termijn perspectief van
het goederenvervoer per spoor, de
mogelijkheden om spoorvervoer te verschuiven
naar de binnenvaart en het maximaal benutten
van de Betuweroute (via de grensovergang
Zevenaar/Emmerich). Op basis van de
resultaten van deze studies heeft de
staatssecretaris van I&M in februari 2013
besloten, dat in het vervolg nog uitsluitend
wordt gewerkt aan de variant met één extra
goederenpad door Oost-Nederland. Daardoor
is de aanleg van de Vrije Kruising Velperbroek
bij Arnhem in het kader van PHS vooralsnog
niet nodig. In het kader van de Lange Termijn
Spooragenda (LTSA) zal worden bezien of er
andere redenen zijn om de realisatie van deze
kruising te overwegen.
Water
Voor de binnenvaart is het van groot belang,
dat schepen zo efficiënt en betrouwbaar
mogelijk kunnen doorvaren. Op het
hoofdvaarwegennet wordt gestreefd naar een
maximale wachttijd bij sluizen van dertig
minuten. Daarnaast wordt gestreefd naar
goede overslagpunten aan het water voor het
goederenvervoer om in het binnenland de

extra goederenstromen vanuit de Rotterdamse
haven te kunnen opvangen.
De bevaarbaarheid van de Waal is een punt
van aandacht (zie paragraaf 6.3.1).
3.2.2

Capaciteit vergroten

Weg
Over de doortrekking van de A15 van
knooppunt Ressen naar de A12 bij Zevenaar
zijn inmiddels de benodigde besluiten
genomen. Tussen Rijk en regio bestaat
overeenstemming over het gewenste
ruimtelijke concept en over de wijze waarop de
capaciteitsuitbreiding van de A1 tussen
Apeldoorn-Azelo op termijn kan plaatsvinden.
Voor het deel van de A1 vanaf Azelo tot aan de
Duitse grens is gezamenlijke monitoring nodig
om een veilige doorstroming van deze
internationale as te kunnen garanderen. Vooral
daar waar de A1 samenloopt met de A35 en
het deel van de A1 het stedelijk gebied van
Twente doorkruist is extra aandacht nodig om
de verkeersafwikkeling op een goede en
veilige manier te laten verlopen.
Water
Capaciteit vergroten betekent voor de
binnenvaart meer vaarwegen geschikt maken
voor klasse V schepen (IJssel,
Twentekanalen).
Op de Waal-Rijncorridor is er vanuit de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen toenemende

grensoverschrijdende samenwerking met
Emmerich en Duisburg.
Spoor
Capaciteitsvergroting van het spoor wordt
primair gezocht in maatregelen die het mogelijk
maken om meer treinen over de bestaande
sporen te laten rijden. Daar waar dit niet
volstaat, is ook een fysieke uitbreiding nodig.
Het programma PHS vormt een combinatie
van beide, evenals de aanpak van de
decentrale spoorlijnen.
Overigens moeten investeringen in
infrastructuur ‘slim’ worden gedaan, vanuit het
geringere beschikbare budget echter wel
rekening houdend met de gebruiker en het
ruimtelijk-economisch functioneren van de
regio’s en Nederland als geheel (zie bijlage 1).
Vanuit de provincie Gelderland wordt een
businesscase ontwikkeld voor de realisatie van
een overslagpunt bij de Betuweroute (het Rail
Opstap Punt). Dit is, zoals het Kennisinstituut
Mobiliteit constateert momenteel nog een witte
vlek in het logistieke netwerk van Gelderland.
Omdat er in Twente (of in de directe omgeving)
behoefte is aan een volwaardige spoorterminal
wordt samen met het bedrijfsleven een
onderzoek hiernaar voorbereid om
goederenvervoer van en naar Twente
synchromodaal te kunnen opvangen.
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3.2.3

Ontwikkeling multimodale overslagpunten
De opgave is om de Logistieke sector in OostNederland te versterken in het belang van de
mainports, de topsector logistiek en de
regionale economie. Door multimodale
overslagpunten te realiseren ontstaan kansen
voor betere benutting van de bestaande
infrastructuur en voor Value Added Logistics
and Services (VAL&VAS). Het bedrijfsleven
ontwikkelt samen met de regionale overheden
(GOLD: Gelderland, Overijssel, Limburg en
Drenthe met de Regio Twente en de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen) en in overleg
met het Rijk (Ontwikkeling Nationaal Kernnet
Logistiek vanuit topsector Logistiek) een visie
om te kunnen bepalen waar en welk type
overslag het beste gerealiseerd kan worden.
De rol van de overheid is faciliterend; de
marktpartijen realiseren.
3.2.4 Afstemmen ontwikkelingen
Gezamenlijke opgave van Rijk en landsdeel is
het benutten van de kansen met name vanuit
logistiek oogpunt die de ligging aan corridors
biedt, zonder dat dit leidt tot knelpunten en
ongewenste investeringen op die corridors.
Hiervoor is afstemming nodig tussen Rijk, regio
en bedrijfsleven.

3.3

Wateropgave

3.3.1 Beperken overstromingsrisico
In Oost-Nederland zullen maatregelen moeten
worden getroffen om zowel het eigen grondgebied als de Randstad te blijven beschermen
tegen hoog water. Bij de keuze van
maatregelen worden ook andere belangen
meegewogen: natuur, gebiedsontwikkeling en
economie (bevaarbaarheid, overslagmogelijkheden, recreatie).
In Oost-Nederland liggen belangrijke
economische waarden, die door overstroming
kunnen worden bedreigd, in het stedelijk
gebied langs de Waal, Neder-Rijn en de IJssel
(Arnhem-Nijmegen, Food Valley incl.
Amersfoort, Zwolle-Kampen en DeventerZutphen).
Het lopende programma Ruimte voor de Rivier,
waarin Rijk en regio samenwerken, verbetert
de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van het
rivierengebied. In het Deltaprogramma wordt
op deze succesvolle samenwerking voortgebouwd, om de delta ook in de toekomst
veilig te houden. Rijk en landsdeel zoeken in
het deelprogramma Rivieren samen naar
slimme combinaties om de veiligheid te
verbeteren
De waterveiligheidsopgave is drieledig:






maatregelen worden voorbereid door de
waterschappen (Hoog Water
Beschermings Programma / HWBP).
De normen voor waterkeringen waar nodig
bij de tijd brengen. In 2014 adviseert de
Deltacommissaris het kabinet over
mogelijke nieuwe normen voor
waterveiligheid en beleid voor Ruimtelijke
adaptatie.
Inspelen op veranderingen zoals
bodemdaling, hogere rivierafvoeren en
zeespiegelstijging.

Bij de uitwerking van de waterveiligheidsopgave wordt gekeken naar (innovatieve)
dijkversterking, rivierverruiming, ruimtelijke
aanpassingen achter de dijk en rampenbeheersing. Het streven is dat iedereen die in
Nederland achter een dijk woont, kan rekenen
op een basisveiligheidsniveau. Dat kan bereikt
worden door de plekken met relatief grote
risico’s gericht aan te pakken. Aanvullend op
het basisveiligheidsniveau wordt bezien of er
extra maatregelen nodig zijn voor die gebieden
waar nu een relatief grote kans is op grote
economische schade en op grote groepen
slachtoffers. Ten slotte zal aandacht worden
besteed aan de gevolgen van een
overstroming voor vitale en kwetsbare
infrastructuur.

het op orde houden van waterkeringen en
uiterwaarden, Om de waterkeringen op
orde te houden zullen in Oost-Nederland
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3.3.2 Lange termijn peilbeheer IJsselmeer
De afvoer van de IJssel kan nu nog via het
IJsselmeer onder vrij verval worden gespuid op
de Waddenzee. Bij een stijgende zeespiegel
lukt dat steeds minder goed. Het
Deltaprogramma werkt één integrale kansrijke
adaptatiestrategie uit die voorziet in een
combinatie van spuien en pompen. Tot 2050 is
hiermee de afvoer van IJsselmeerwater naar
de Waddenzee gewaarborgd. Ook na 2050 is
het waarschijnlijk nog lange tijd mogelijk spuien
en pompen te combineren, eventueel in
combinatie met een beperkte stijging van het
meerpeil. Pas voor de zeer lange termijn wordt
een volledige overstap naar pompen voorzien.
De adaptatiestrategie voor het IJsselmeer
gebied richt zich tevens op het flexibiliseren
van het peilbeheer. Hiermee is beter in te
spelen op de gevolgen van klimaatverandering
en de belangen van functies (zoals
scheepvaart, landbouw, drinkwatervoorziening,
recreatie). De inrichting van de buitendijkse
gebieden en randen moet hiervoor eveneens
flexibel zijn. Voordeel van flexibel peilbeheer is
dat de zoetwaterbuffer stapsgewijs te
vergroten is, de natuur profiteert en de
waterbeheerder de mogelijkheden van spuien
en pompen effectiever kan benutten. Hierbij
dient echter wel de scheepvaartfunctie te
worden bewaakt: te weinig water
(bodemspeling) of juist te veel water
(brughoogte) is nadelig voor de bereikbaarheid
van de scheepvaartwegen.

3.3.3 Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit
Een toekomstbestendige watervoorziening is
van belang voor de ontwikkeling van landbouw,
scheepvaart, bedrijven, drinkwatervoorziening,
recreatie en natuur. Oost-Nederland is daarom
actief betrokken bij de Deltabeslissing
Zoetwater. Daarnaast wordt door
waterschappen, Rijk, gemeenten, provincie en
bedrijfsleven gewerkt aan de verbetering van
de waterkwaliteit (bijvoorbeeld door schonere
scheepvaart). Hierbij wordt gezocht naar
maatregelen die ook bijdragen aan
natuurontwikkeling, waterveiligheid of
recreatiemogelijkheden.
Met het manifest 'Water op de Hoogte' hebben
de samenwerkende partijen van het Deltaplan
Hoge Zandgronden (DHZ) en
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON)
het Rijk opgeroepen de opgaven in Hoog
Nederland (in Oost-Nederland betreft het de
Achterhoek, Salland, Twente en de flanken van
de Veluwe) te borgen in het Deltaprogramma.
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4

Stadsregio Arnhem Nijmegen en Food Valley

4.1

Stadsregio Arnhem Nijmegen

4.1.1

Kenmerken
Stadsregio Arnhem Nijmegen
De Stadsregio Arnhem Nijmegen is een groot
stedelijk netwerk gelegen tussen Randstad en
Nordrhein-Westfalen, tegen de grens met
Duitsland.
De Regio is de economische motor van
Gelderland en huisvest de topsectoren-clusters
Life Sciences en Health rondom de Radboud
Universiteit en UMC Radboud in Nijmegen en
Creatieve Industrie in Arnhem. Ook is de
Energie en Milieu-Technologie (EMT)-sector
sterk in de stadsregio vertegenwoordigd. Deze
clusters hebben een sterke uitstraling op
nationaal en internationaal niveau. Het gebied
wordt doorkruist door een aantal (inter-)
nationale verbindingen via weg (A15, A12, A50,
A73), water (Waal, Maas, IJssel en Rijn) en
spoor (Betuweroute, Deltalijn, ZwolleRoosendaal) en maakt deel uit van het
Transeuropese Netwerk voor Transport
(TEN-T).
Het stedelijk kerngebied van de regio wordt
gevormd door Arnhem, Nijmegen en het
gebied daartussen. Dit kerngebied wordt
doorsneden door de Waal, Neder-Rijn en
IJssel. Zowel (inter)nationaal als regionaal

verkeer maakt gebruik van dezelfde
rivierkruisingen, wat leidt tot een specifieke
bereikbaarheidsproblematiek.
ICE-station Arnhem Centraal heeft een
sleutelpositie voor Oost-Nederland voor wat
betreft spoorverkeer. De vliegvelden van
Schiphol, Eindhoven, Weeze en Düsseldorf
liggen in de directe nabijheid van de regio
Arnhem Nijmegen.
Het bijzondere rivierenlandschap is één van de
belangrijkste identiteitsdragers van de regio.
Mede door het stuwwallenlandschap, de
8
aanwezige rivieren en de Limes kent de regio
unieke waarden op het gebied van cultuurhistorie en archeologie. Belangrijke
landschaps- en natuurontwikkelingen zijn Park
Lingezegen en Waalweelde.
Het stedelijk kerngebied van de stadsregio
kent een forse groei van de beroepsbevolking,
zelfs tot na 2040. Deze groei ligt ver boven de
landelijke verwachting (2020: +14% tegen +
9
5%; 2040: +18% tegen +3%) . Hierdoor wordt
onder meer de pendel naar en tussen Arnhem
en Nijmegen steeds groter en is van belang

voor de stadsregio in het kader van de
afwikkeling van zakelijk en woon-werkverkeer.
Ook de pendel uit de omliggende gebieden
wordt steeds groter, met name uit Brabant,
Noord-Limburg, Rivierenland en Veluwe.
4.1.2 Hoofdopgaven
De drie hoofdopgaven voor Oost-Nederland
zijn door vertaald naar de Stadsregio Arnhem
Nijmegen en wordt in de volgende paragrafen
beschreven.
 Ruimtelijk-economische
structuurversterking betreft vooral de
bereikbaarheid van het stedelijke
kerngebied, de topsectoren en
leefomgeving en vestigingsklimaat.
 Versterking en benutten corridors
betreft het garanderen van de
doorstroming.
 De wateropgave concentreert zich op
bescherming van stedelijke gebieden.

8

Noordgrens voormalige Romeinse Rijk.
Stadsregio Arnhem Nijmegen, Vastgoedrapportage 2012
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4.1.3

4.1.3.1

Ruimtelijk-economische
structuurversterking en topsectoren
Bereikbaarheid van het stedelijk
kerngebied: modaliteiten en hoofd- en
onderliggend systeem beter afstemmen

Door capaciteitsuitbreiding van het
hoofdwegennet (verbreding van A50 en A12,
aanleg tweede Stadsbrug bij Nijmegen,
doortrekking A15) in combinatie met de Beter
Benutten aanpak zoals voor de verbinding
Nijmegen - Venlo die nu en in de komende
jaren plaatsvindt, wordt een groot aantal
knelpunten in het hoofdwegennet opgelost.
Voor het spoor is dit eveneens het geval met
de uitvoering van PHS evenals de inzet van
Rijk en regio op basis van de Beter Benuttenaanpak voor de regionale spoorlijnen Nijmegen
– Roermond, Arnhem – Winterwijk en
Amersfoort – Ede Wageningen en de
internationale spoorverbinding ArnhemEmmerich. Desondanks blijft de bereikbaarheid
van het stedelijk kerngebied van Arnhem
Nijmegen problematisch, vanwege de
specifieke ligging te midden van grote rivieren,
de toenemende druk op de toegang tot de
steden en pendel tussen Arnhem en Nijmegen.
Dit heeft haar weerslag op de bereikbaarheid
van de topsectoren en de werklocaties in het
kerngebied. Ook de kwaliteit van de
interregionale en intraregionale bereikbaarheid
van het stedelijk kerngebied en de gebieden
buiten de stadsregio zoals de Randstad, Food
Valley en de provincies Brabant (Brainport) en

Limburg (Venlo via Maaslijn), maar ook met
Nordrhein-Westfalen, evenals de onderlinge
verbinding van de topsectoren, staan daarbij
hoog op de regionale agenda.
Rijk en regio staan voor de opgave om de
verschillende modaliteiten en het hoofd- en
onderliggende systeem (weg en spoor) beter te
verknopen en op elkaar af te stemmen. De
regio werkt aan knooppuntontwikkeling rondom
stations waarbij ruimtelijk-economische
functies zoveel als mogelijk gekoppeld worden
aan openbaar vervoersknooppunten. Regio en
Rijk voeren een gebiedsgericht MIRTonderzoek uit naar de bereikbaarheid van de
regio Arnhem – Nijmegen voor de (middel)
lange termijn, mede met het oog op de
doorstroming op de corridors. Hierbij heeft de
Stadsregio de ambitie om door middel van
realisatie van een HOV-netwerk (met inbegrip
van regionale spoorverbindingen) voor de
langere termijn, inclusief grensoverschrijdende
verbindingen, de positie van het openbaar
vervoer te versterken en daarmee -naast de
investeringen op de A12 en A15- de
bereikbaarheid van de stadsregio en de
corridors te verbeteren. Daarnaast voltooit de
regio de doorontwikkeling van het Nieuw
SleutelProject Arnhem, als vervoerknooppunt
en als motor voor vestiging van (boven)regionale voorzieningen en bedrijvigheid.

4.1.3.2

Verstedelijkingsopgave Arnhem Nijmegen

Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is een
voldoende voorraad (kwalitatief en kwantitatief)
nodig van woningen, bedrijventerreinen,
kantoren, groen en andere voorzieningen. In
de stadsregio zouden nog circa 24.000
woningen tot 2020 en circa 25.000 woningen
tussen 2020 en 2040 moeten worden
bijgebouwd conform de VINEX-opgave om in
de woningbehoefte te kunnen voorzien. De
projecten: Centrale Ontwikkelingszone
Arnhem, daarnaast Nijmegen omarmt de Waal
en de daarin begrepen drie grote VINEXlocaties in het stedelijk kerngebied zijn hierbij
de belangrijkste dragers. De afzet van
woningen is echter in de afgelopen periode als
gevolg van de economische crisis
gestagneerd, ook in de regio Arnhem
Nijmegen.
Het ministerie van BZK is een pilot gestart voor
het vlot trekken van de woningmarkt in het
stedelijk kerngebied van de Stadsregio. De
uitkomsten daarvan en de bouwopgave
worden mede bij het gebiedsgericht MIRT
onderzoek bereikbaarheid Arnhem-Nijmegen
betrokken.
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4.1.3.3

Topsectoren

De topsectoren manifesteren zich in de
stedelijke omgevingen van Arnhem en
Nijmegen en rondom Wageningen. Er is sprake
van een toenemende druk op de toegang van
de steden en de openbaar vervoerscapaciteit,
met name rondom Campus HeijendaalNijmegen en het EMT-cluster in Arnhem. Het
accommoderen van de groeiende verplaatsingsbehoefte, zowel inter- als intraregionaal,
is essentieel voor het functioneren en
uitbouwen van de economische toplocaties.

4.1.3.4

Topsector Life Sciences en Health
(Health Valley)

Campus Heijendaal in Nijmegen, waar de
Radboud Universiteit, de hogeschool en het
Universitair Medisch Centrum zijn gevestigd, is
de grootste werkgelegenheidslocatie van
Gelderland. Ambitie is uit te groeien tot een
toonaangevend Europees cluster op het
gebied van health en technologie waarmee
een substantiële bijdrage aan duurzame
gezondheidszorg en additionele toegevoegde
waarde en werkgelegenheid aan Nederland en
daarbuiten geleverd kan worden. Er wordt
samenwerking gezocht op de as EnschedeNijmegen-Oss-Eindhoven (RedMedTech
Highway) en daarbuiten. De komende jaren
zoekt Health Valley naar verdere verbreding,
richting Noord- en Zuid-Nederland en het
nabije deel van Duitsland. Ook de verbinding
tussen Life Sciences en Health met Food

Valley is erg belangrijk om beide topsectoren
duurzaam te kunnen versterken.
De ontwikkeling van de Novio Tech Campus
om kennisvalorisatie meer ruimte te kunnen
geven en de verbinding tussen de Novio Tech
Campus en Campus Heijendaal staat hoog op
de regionale agenda. Voor beide campussen is
een goede bereikbaarheid in brede zin van
belang. Het Arnhems deel van het Life
Sciences en Health-cluster is met name
geconcentreerd in een zone langs de
Amsterdamseweg en herbergt onder meer het
nationaal zorgicoon Het Dorp, nationaal
(top)sportcentrum Papendal en
kinderrevalidatiecentrum Bio-Mytyl.

4.1.3.5

Topsector Creatieve Industrie

In de regio Arnhem Nijmegen is de creatieve
industrie - mode, productdesign, grafisch
ontwerp, architectuur, multimedia en ICT sterk vertegenwoordigd. In Arnhem wordt
samen met onderwijs (ARTEZ), bedrijfsleven
(MODINT) en andere overheden de
modebranche zowel landelijk als regionaal
versterkt. Er is intensieve samenwerking met
het modecluster Amsterdam en met het HighTech cluster Twente. Rijk (ministerie EL&I) en
regio werken samen aan de verdere ‘branding’
van de creatieve sector in de regio.

4.1.3.6

Bijdrage aan topsector Logistiek

De provincie Gelderland verkent met diverse
betrokken partijen de vergroting van de
slagkracht van de multimodale corridor
Betuweroute/Waal/A15. Een verkenning naar
een eventueel Rail Overslag Punt in de regio
Arnhem Nijmegen vormt hiervan onderdeel.
(Zie hiervoor ook hoofdstuk 3).

4.1.3.7

Topsector Energie en duurzame
energievoorziening

De Stadsregio Arnhem Nijmegen zet vol in op
een goede basismilieukwaliteit in de
leefomgeving en op duurzaamheidsmaatregelen zoals energiezuinig (ver-)bouwen en
duurzame energiesystemen (aanleg van een
regionaal warmtenet, winning en toepassing
groengas uit biomassa, stimulering gebruik
zonnepanelen). Veel van de toegepaste
innovatieve technologie wordt in de regio zelf
ontwikkeld. De verdere ontwikkeling van het
energiecluster in Arnhem bouwt voort op haar
internationale positie en expertise in het
elektriciteitsdomein (KEMA, TenneT, Alliander).
Op het bedrijvenpark Kleefse Waard vindt
steeds verdere intensivering en clustering
plaats van andersoortige internationaal
gerichte energie-innovatieve bedrijvigheid. Ook
op de Radboud Universiteit wordt kennis
ontwikkeld op het gebied van duurzame
energie, met name voor zonne-energie. In
Renkum is een initiatief voor een Biorefinery
Campus waar reststromen van de
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papierindustrie worden gebruikt om duurzame
energie te maken en via bioraffinage
hoogwaardig kunnen worden verwerkt. Samen
met de innovatieve energiebedrijven geeft dit
de Stadsregio een sterke positie binnen het
nationaal cluster Energie. De Stadsregio
stimuleert ook duurzame mobiliteit. Omdat de
luchtkwaliteit in de stadsregio op dit moment
nog overschrijdingen kent en de prognose is
dat die ook in 2015 nog blijft bestaan, blijft de
regio werken aan de clean last mile. De nadruk
ligt hierbij op het stimuleren van milieuvriendelijke vervoerswijzen (o.a. openbaar
vervoer en fiets), het afstemmen van
ruimtelijke ordening op verkeer (OV/ROknooppuntontwikkeling) en het milieuvriendelijker maken van voertuigen: in 2013
rijden 225 bussen in de stadsregio op
groengas, dat steeds meer regionaal
geproduceerd wordt. Door groen gas juist voor
mobiliteit in te zetten, wordt de grootste
maatschappelijke winst door economische
waarde creatie en vermeden maatschappelijke
kosten (luchtkwaliteit) bereikt. Echter de
marktontwikkeling van groengas staat
onderdruk, met name door een aantal
Rijksontwikkelingen (verhoging
energiebelasting en accijns op groen gas,
wettelijke belemmeringen). De inzet is om
samen met het Rijk de marktontwikkelingen
voor groen gas te verbeteren.

4.1.3.8

Leefomgeving en vestigingsklimaat

Zowel het stedelijk als het landelijk gebied van
de regio Arnhem Nijmegen dragen bij aan een
aantrekkelijke woon, werk- en leefomgeving.
Het bijzondere rivieren-, en stuwwallenlandschap en daarbij horende natuur zijn de
belangrijkste identiteitsdragers van de regio.
Dit in combinatie met de unieke waarden op
het gebied van cultuurhistorie (Limes, Gelderse
Arcadië, Liberation Route, de historische
binnensteden) en de hoogstedelijke activiteiten
(culturele instellingen, musea) in Arnhem en
Nijmegen maken dat de stadsregio een
toeristisch aantrekkelijk gebied is.
Behoud en versterking van het leefklimaat van
zowel de steden en de dorpen als het
ommeland is belangrijk voor de toeristische
sector en draagt bij aan het vestigingsmilieu
voor de brede economie en de verschillende
topsectoren in de regio Arnhem Nijmegen.
4.1.4

Versterking en benutten corridors

De regio probeert dit voornamelijk te bereiken
door het verbeteren van de doorstroming op de
corridor. De afgesproken doortrekking van de
A15 tussen knooppunt Ressen en de
aansluiting met de A12 bij Zevenaar is
essentieel om een goede achterlandverbinding
met het Duitse achterland tot stand te brengen.
Rijk en regio staan voor de opgave om de
doorstroming op de achterlandverbinding te
garanderen, rekening houdend met het
regionale verkeer dat ook gebruik moet maken

van het hoofdnet bij rivierovergangen. Het
samenvallen van de opgave m.b.t. de corridors
en de opgave over de bereikbaarheid van het
stedelijk kerngebied is onderdeel van het
gebiedsgerichte MIRT-onderzoek naar de
bereikbaarheid van de regio Arnhem –
Nijmegen voor de lange termijn, mede met het
oog op de doorstroming op de corridors. Er
wordt gestreefd naar een multimodaal
ontsloten achterlandcorridor met een goede
ontsluiting via weg (doortrekking A15), water
(waal) en spoor (Betuweroute).
Voor Landsdeel Oost en de regio Arnhem
Nijmegen in het bijzonder, is Arnhem een
belangrijk knooppunt voor het benutten van de
ICE-verbinding van Randstad naar het RijnRuhr-gebied. Met de dienstregeling 2013 is de
robuustheid van dit systeem vergroot door een
eigen pad in de dienstregeling. Een vlotte
doorstroming van de ICE, uitgaande van een
eigen pad, is onderdeel van de planuitwerking
van de voorkeursbeslissing PHS.
Omdat de scheepvaart op de rivieren een
belangrijke economische pijler is, zowel voor
de mainport Rotterdam als voor het stedelijk
netwerk, is behoud van de bevaarbaarheid van
de Waal ook (bij laagwaterstanden) een
belangrijke opgave.
Hierbij dient ook aandacht te zijn voor de
luchtkwaliteitseffecten van toename van de
scheepvaart.
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4.1.5

Waterveiligheid: bescherming
stedelijke gebieden
De regio Arnhem Nijmegen wordt doorsneden
door rivieren, waardoor het stedelijk netwerk
beschermd moet worden tegen eventuele
overstromingen. In het programma
Waalweelde wordt de waterveiligheidsopgave
in samenhang met de ruimtelijk-economische
ontwikkelingen uitgewerkt ( zie paragraaf 6.5
Rivierengebied).
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Facts and figures in Regio Arnhem Nijmegen en Food Valley

Inwoners:

740.000 (Stadsregio Arnhem Nijmegen) + 332.000 (Food Valley), totaal 1.072.000 inwoners

Gemeenten stadsregio:

Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen,
Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Ubbergen, Westervoort, Wijchen, Zevenaar

Gemeenten Food Valley:

Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal.

Grootste kernen:

Arnhem (150.000), Nijmegen (166.000), Wageningen (37.000), Ede (109.000), Veenendaal (63.000)

Arbeidsplaatsen:

345.000 (Stadsregio Arnhem Nijmegen) + 165.000 (Food Valley)

Topsectorclusters:

Health Valley (Life Sciences &Health), Food Valley (Agro & Food + Tuinbouw + Life Sciences), Creatieve Industrie

Economie:

Brede basiseconomie met speerpunten Health, Food, Energie, Logistiek en Toerisme

Economische toppers:

NXP, Heinz, Alliander, KEMA, Tennet, AKZO Nobel, Synthon, Arcadis, Royal Haskoning, Friesland Campina R&D, Struijk Foods, NIZO

Kennisinstellingen:

Radboud Universiteit (Nijmegen), Wageningen UR (Wageningen), Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Rijn Ijssel, ROC Nijmegen,
Modeacademie Arnhem

Medisch:

UMC Nijmegen, Rijnstate Ziekenhuizen, ziekenhuis Gelderse Vallei

Opleidingsniveau:

Aandeel hoger opgeleiden in beroepsbevolking 50%

HSL station:

Arnhem

Intercitystations:

Arnhem, Nijmegen, Ede-Wageningen, Veenendaal

Cultuur:

Romeinse Limes, Kröller Muller, Museum voor Moderne Kunst Arnhem, Museum Het Valkhof Nijmegen, Nederlands Openluchtmuseum, Burgers’
Zoo, Liberation Route, Arnhem Modestad, Musis Sacrum, Keizer Karel Podia, Introdans, Oostpool

Natuur & Landschap: ·

Beboste stuwwallen (Veluwe, Nijmeegse stuwwallen, Utrechtse Heuvelrug), uiterwaarden (Waal, Rijn, Maas, IJssel), rivierenlandschap (Food
Valley
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4.2

Food Valley

4.2.1 Kenmerken
Food Valley is internationaal bekend vanwege
het kenniscluster op het gebied van Agro&
Food Tuinbouw en Life Sciences. Wageningen
University & Research Centre heeft een
vooraanstaande positie in de (onderzoeks-)
wereld. De keten van kennis (universiteit/HBO)
- kunde (proefbedrijven) – kassa (primaire
productie) zorgt voor een sterke
verbondenheid tussen Food Valley en
bijvoorbeeld de Greenports en de Betuwse
Bloem. De Wageningen Universiteit speelt
daarnaast een belangrijke rol in
kennisontwikkeling voor een biobased
economy.
Food Valley is een verstedelijkte vallei met een
landelijk karakter gedomineerd door de
veehouderij met een accent op de intensieve
veehouderij (pluimvee, vleeskalveren). Ede en
Veenendaal zijn de grotere kernen in de regio.
Met name het noordelijk deel van de regio is
(ook) gericht op Amersfoort. Het zuidelijk deel
is met name gericht op Arnhem en Utrecht. In
2011 is de regio Food Valley opgericht. In de
regio Food Valley werken nu acht gemeenten
samen, die in de provincies Gelderland en
Utrecht-liggen. De gemeenten zijn: Barneveld,
Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en de
voormalige WERV gemeenten: Wageningen,
Ede, Rhenen en Veenendaal.

4.2.2 Hoofdopgaven
De vertaling van de drie hoofdopgaven voor
Oost-Nederland naar Food Valley wordt in de
volgende paragrafen beschreven: :
 Ruimtelijk-economische
structuurversterking en topsectoren. Het
gaat hier om bereikbaarheid, topsectoren en duurzame energievoorziening.
 Versterking en benutten corridors.
 Waterveiligheid: .
4.2.3

Ruimtelijk-economische structuurversterking en topsectoren
De ambitie is om de positie van Food Valley als
internationale topregio op het gebied van
kennis en innovatie in Agri&Food, Tuinbouw en
Life Sciences te behouden en te versterken.
Hiervoor moet in Food Valley het vestigingsklimaat (inter)nationaal concurrerend zijn en de
keten kennis - kunde - kassa worden versterkt.
Wageningen staat aan de top als het gaat om
het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis.
De opgave is om binnen de triple helix
(overheden-bedrijven-kennisinstellingen) de
ontwikkelde kennis nog sterker tot ‘spin offs” te
laten leiden in de regio en daarbuiten.
Hiervoor kan de strategie van het versterken
van “local buzz” en “global pipelines” worden
10
gevolgd

Local Buzz
Dit staat voor het zo goed mogelijk benutten
van de locale ecologie van “face to facecontact, co-presence en co-location of people
in the same industry” zo goed mogelijk te
benutten. Een geografische concentratie van
kennisontwikkeling vergroot de kans op
inhoudelijke kruisbestuiving en draagt visueel
bij tot een uitstraling van internationale allure. .
Concreet gaat het om:
 Concentratie van kennis en
onderzoeksfaciliteiten in en rond
Wageningen
 Poultry Expertise Centre
 Clustering MBO/HBO Food opleidingen
 World Food Center (WFC)
Shared facilities zoals incubators,
technohallen en bedrijfsverzamelgebouwen
worden zoveel mogelijk geconcentreerd
nabij de WUR campus en op de Kennis As
tussen Ede en Wageningen, bijvoorbeeld
CatAgro, AlgaePARC, FreshbiorefineryPARC.

10

Dutch Food to the European Top, MIRT-onderzoek
Food Valley 2013)
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De Poultryacademy is een concept voor het
ontwikkelen van een kennis-campus van
kennisinstellingen en bedrijven in de
pluimvee industrie rondom Barneveld. De
Kennisinstellingen ontwikkelen samen met
de decentrale overheden hiervoor een
concept.
Het World Foot Center/WFC wordt dé
internationale etalage van de totale
Nederlandse Agro&Food en tuinbouw. Een
ontmoetingsplek voor bedrijven,
kennisinstellingen en consumenten met als
doel kennis over voeding en gezondheid,
verduurzaming, productiemethoden en
technische ontwikkelingen te verspreiden.
Het Ministerie van EZ zal bijdragen aan de
branding van de (inter)nationale
kennisclusters.
Global Pipelines
Deze voeden de regionale economie met
nieuwe en waardevolle kennis van buiten de
regio. De volgende maatregelen versterken de
global pipelines:
 Herstructurering A1/A30
 Verbeteren zuidelijke ontsluiting regio
Food Valley
 Verbeteren ontsluiting WURcampus/kennisAs Ede-Wageningen
 HOV-as Ede-Wageningen
 Woonmilieu voor kennis-migranten
 Hoogwaardig woon- en werkmilieu
Veluwse Poort.

4.2.4 Versterking en benutten corridors
In de regio Food Valley stelt het bedrijfsleven in
samenwerking met de gemeente Barneveld
een businesscase op voor een Railterminal
Barneveld (weg-spoor).
4.2.5 Waterveiligheid
In de regio Food Valley dienen de bescherming
tegen overstromingen en de ruimtelijkeconomische ontwikkelingen goed op elkaar te
worden afgestemd. Bij een eventuele
doorbraak van de Grebbedijk tussen
Wageningen en Rhenen loopt het gebied
onder tot aan Amersfoort. Het Waterschap
Vallei en Veluwe onderzoekt daarom de
mogelijkheden voor een Deltadijk. De
resultaten van dit onderzoek zullen worden
meegenomen in het MIRT-onderzoek
Deltaprogramma Rivieren. Het is van belang
om bij ruimtelijke keuzes in FoodValley
bijvoorbeeld vitale infrastructuur, rekening te
houden met overstromingsrisico’’s. Zo kan door
een combinatie van bescherming en inrichting
het overstromingsrisico verder gereduceerd
worden.
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Food Valley
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5

Stadsregio Twente

5.1

Kenmerken

Twente ligt in de provincie Overijssel en
bestaat uit viertin gemeenten. Twente telt
627.000 inwoners, van wie de helft in het
stedelijk gebied ‘Netwerkstad Twente’ woont.
Het is een regio die van oudsher naast
landbouw excelleert in textiel en metaal, maar
nu transformeert naar een innovatieve
kenniseconomie met nanotechnologie als
belangrijke drager. Door de strategische ligging
aan de multimodale verbindingsas tussen de
Randstad en Centraal- en Noord-Oost-Europa,
die onderdeel uitmaakt van de oost-westcorridor (TEN-T) en de unieke landschappelijke
en cultuurhistorische kwaliteiten heeft Twente
een goede basis om te werken aan een brede
economie met de focus op de ontwikkeling van
high tech systemen en materialen.
(Inter)nationaal belang
Twente levert op een aantal terreinen een
sterke en bijzondere bijdrage aan de
ontwikkeling van de Nederlandse economie.
De kennisintensieve industrie en
technologische dienstverlening zijn relatief
sterke sectoren. Hoogwaardige Twentse
halffabricaten worden wereldwijd toegepast,
bijvoorbeeld in de auto-industrie, medische
applicaties en de ruimtevaart. Ook de
traditioneel in Twente sterke sectoren als
textiel/materialen, elektronica en fijnmechanica

hebben een sterk kennisintensief karakter
gekregen. Binnen al deze sectoren heeft
Twente wereldwijd opererende bedrijven die
baat hebben bij een internationaal
vestigingsklimaat.
Kennisvalorisatie en kraamkamer
De hernieuwde kracht van de Twentse
economie is gefundeerd op kennisvalorisatie;
de in bedrijven en kennisinstellingen
ontwikkelde kennis wordt gebruikt in nieuwe
producten en diensten. Dit proces vindt niet
alleen plaats in bestaande bedrijven. Op basis
van resultaten van fundamenteel en toegepast
onderzoek worden ook veel nieuwe
ondernemingen opgericht, de zogenaamde
spin-off bedrijven. Een deel van deze bedrijven
vestigt zich in andere delen van het land of
opent daar vestigingen. Twente is daarmee
een belangrijke kraamkamer van
kennisintensieve bedrijvigheid voor de gehele
Nederlandse economie.

5.2


Hoofdopgaven
Economische structuurversterking en
versterking topsectoren: ontwikkelen brede
economie met de focus op high tech
systemen en materialen. En daarnaast op
(stedelijke) bereikbaarheid, logistiek en
behoud van leefomgeving.



Verbetering en benutten corridors:
garanderen doorstroming.

5.3

Ontwikkelen brede Twentse
economie met focus op high
tech systemen en materialen

De Twentse economie kent drie belangrijke
pijlers: high tech systemen en materialen,
11
logistiek en toerisme .
5.3.1

Topsector High Tech Systemen en
Materialen/HTSM
De Topsector High Tech Systemen en
Materialen (HTSM) is een economische
ontwikkeling van (inter)nationaal belang en
neemt in Twente een prominente plek in. De
bedrijvigheid in deze sector ontwikkelt zich niet
alleen rond de Universiteit Twente (UT) en de
innovatiecampus Kennispark Twente, maar
kent een regionale spreiding in heel Twente en
daarbuiten. Dit wordt mede ondersteund vanuit
de kracht van de UT: het ontwikkelen en werk
maken van kennis (kennisvalorisatie) vanuit
internationaal toonaangevende instituten
(MESA+, MIRA en CTIT).
De motor van de HTSM is gelegen in de
Innovatiedriehoek Twente.

11

Economische Visie Twente, Netwerkstad, juli 2012
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Deze bestaat uit drie grote ruimtelijkeconomische ontwikkelingen in Twente:
 Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente in
Enschede; een innovatiecampus waar
kennis en innovatie ontwikkeld en vermarkt
worden.
 Zakencentrum Hart van Zuid/CS Twente/
WTC in Hengelo; de ontwikkeling van een
internationaal georiënteerd vestigingsklimaat voor dienstverleners en zowel
innovatieve als traditionele maakindustrie;
 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en
omgeving; hoogwaardige internationale
verbindingen en een toekomstige
vestigingslocatie voor luchthavengerelateerde bedrijvigheid, in combinatie met
natuur/landschap recreatie &
waterhuishouding.
De drie gebiedsontwikkelingen vullen elkaar
aan, zodat er een compleet vestigingsklimaat
ontstaat met complementaire locaties voor
werken en recreëren.
Opgave: versterking van de topsector HTSM
vraagt een evenwichtige balans in het
bereikbaarheidsprofiel van de regio, waarbij
Zowel interne bereikbaarheid als de externe
(inter)nationale bereikbaarheid van belang is.
5.3.2 Bereikbaarheid in Twente
In Twente wordt al jaren samengewerkt aan de
multimodale bereikbaarheid volgens de
principes van de Mobiliteitsladder. In de
afgelopen jaren heeft deze aanpak geleid tot

meerdere programma’s met maatregelen ter
bevordering van de bereikbaarheid van de
economische kerngebieden (o.a. Twente
Mobiel, mobiliteitsmanagement,
Rijksprogramma Beter Benutten, en
gedragsbeïnvloeding). Ter stimulering van het
fietsgebruik wordt in Twente gewerkt aan de
gefaseerde realisatie van het hoogwaardig
fietsnetwerk Twente met als centrale drager de
fietssnelweg (F35). Ook voor het openbaar
vervoer in Twente wordt al jaren consequent
gewerkt aan realisatie van- en verbeteringen
aan het zogenaamde Agglonet. Een goede
combinatie van een hoogfrequente treindienst
als centrale as door het stedelijke gebied met
hoogwaardig busvervoer in de steden van en
naar de stations. Op diverse plaatsen heeft dit
geleid tot HOV-assen langs invalswegen en
stadsassen, maar op bepaalde locaties zijn
nog verbeteringen wenselijk of noodzakelijk om
de kwaliteit van het OV ook op die plaatsen
naar een hoogwaardig niveau te tillen om
daarmee het Agglonet te completeren.
Uit de verkeerskundige analyses voor de
Wegenvisie Twente is gebleken dat de
bereikbaarheid van het stedelijk gebied over de
weg nog kan worden verbeterd met relatief
kleinere (en snel realiseerbare) benuttingsmaatregelen. Daarom wordt door de
gezamenlijke wegbeheerders al gewerkt aan
een aanvullend pakket maatregelen volgens de
systematiek van Gebiedsgericht Benutten.

Om een goede doorstroming op het regionaal
hoofdwegennet nu en in de toekomst te
kunnen behouden zijn in de Wegenvisie
Twente diverse acties benoemd. Waar het gaat
om gewenste verbeteringen aan het regionaal
hoofdwegennet gaat het enerzijds om realisatie
van maatregelen, maar anderzijds ook om het
starten van een aantal onderzoeken of
verkenningen die kunnen leiden tot
investeringen voor de toekomst.
Over het oplossen van de capaciteitsproblematiek van de A1 tot knooppunt Azelo zijn
inmiddels afspraken gemaakt. Maar, zoals ook
in de Wegenvisie en in het programma A1zone is bepaald, verdient de corridor A1/A35
door het stedelijk gebied van Twente nog de
nodige aandacht. Daar waar de A1 en de A35
samen oplopen is de bereikbaarheid van het
stedelijke kerngebied kwetsbaar en staat het
goed functioneren van de internationale TEN-T
as onder druk. De verkeersdruk op dit stuk
rijksweg zal naar verwachting blijven
toenemen. Steeds meer en langere colonnes
(doorgaand) vrachtverkeer op de A1 die de
A35 moeten kruisen (veel rijbaanwisselingen)
in combinatie met het toenemende verkeer op
de A35 in en door Twente, zorgen voor
gevaarlijke situaties en beperking van de
afwikkelingskwaliteit.
Om de Innovatiedriehoek (Kennispark en UT)
goed bereikbaar te houden wil de regio, dat er
tijdig gestudeerd wordt of en hoe een directere
afrit vanaf de A1 naar de N737 gerealiseerd
kan worden (noordelijke ontsluiting).
33
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Ook een goed onderliggend wegennet draagt
bij aan de juiste balans in het bereikbaarheidprofiel. Er wordt de komende jaren gewerkt
aan het verbeteren van de capaciteit en de
verkeersveiligheid van de N35 en de N18 en er
wordt gestudeerd op de verkeersveiligheidsproblematiek van de N36. Er wordt samen met
he Ministerie van IenM gestudeerd op de
relatie tussen vraag- en aanbod/capaciteit op
de spoorverbinding tussen Netwerkstad
Twente en Zwolle, evenals de lijn Zutphen –
Hengelo - Oldenzaal in het kader van het
programma Beter Benutten Regionaal Spoor.
5.3.3 Logistiek
Twente staat in de top-10 van logistieke regio’s
in Nederland. Twente verwerkt jaarlijks ca.
12
37miljoen ton aan goederen . Daarnaast
verwerkt de containerterminal CTT (Combi
Terminal Twente) in Hengelo jaarlijks meer dan
13
150.000 TEU . De regio fungeert voor diverse
bedrijven, clusters en sectoren als een logistiek
centrum. De regio is met de corridor A1, het
Twentekanaal, het spoor en de luchthaven (na
heropening) multimodaal ontsloten. Twente
heeft de potentie om door te groeien tot
logistieke hotspot. Verdere uitbouw van de
logistieke functie kan (mede) invulling geven
aan het verbreden van de economische basis
die essentieel is om HTSM goed te laten
functioneren.
12

Adviesrapport Logistieke draaischijf Twente, de regio als
concurrerende hotspot, Buck Consultants, 2011
13

CTT, 2011

Voor de uitvoering van de logistieke ambitie
van Twente is de vereniging Port of Twente
opgericht. De ambitie van deze vereniging is
om in 2020 tot de top-3 van logistieke regio’s in
Nederland te behoren. Hierdoor worden veel
nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd, vooral voor
groepen waar de werkloosheid in de regio het
hoogst is. Centraal in de uitvoeringsagenda is
het streven naar synchromodaliteit met behoud
van de leefbaarheid.
Onderliggend wegennet
De bereikbaarheid van het onderliggend
wegennet in Twente staat onder druk. Van de
28 bruggen over het Twentekanaal die de
verschillende logistieke bewegingen in Twente
faciliteren, zijn 15 bruggen niet meer geschikt
voor het zware vracht- en landbouwverkeer. Dit
betekent economische schade voor
verschillende bedrijven. Ook zijn er negatieve
gevolgen (milieu en veiligheid) voor de
omgeving. Momenteel wordt (samen met het
Rijk) een verkeersanalyse voor de 15 bruggen
over het Twentekanaal uitgevoerd en worden
in een MIRT-onderzoek knelpunten en
consequenties in beeld gebracht. Hierbij wordt
aangesloten bij de 5 i’s van de
Bereikbaarheidsagenda.
Uitbreiding overslagmogelijkheden
Het doorgroeien naar een logistieke hotspot
vraagt om uitbreiding van de
overslagmogelijkheden. De containeroverslag
groeit en de CTT breidt dan ook uit.

Ook het XL businesspark breidt uit met
overslagmogelijk-heden van water op weg. De
mogelijkheid om over te slaan van spoor op
weg dient mogelijk verder geoptimaliseerd te
worden door het aanleggen van een
railterminal.
5.3.4 Natuur- en cultuurwaarden
Zowel het stedelijk als het landelijk gebied van
Twente dragen bij aan een aantrekkelijke
woon, werk- en leefomgeving. De Holterberg,
Nationaal landschap Noordoost Twente,
landgoed Twickel, de Regge en de Dinkel zijn
ruimtelijke smaakmakers die de toeristische
sector ondersteunen. De steden en dorpen
bieden een scala aan cultuur en historische
waarden. Behoud en versterking van het
leefklimaat van zowel de steden en de dorpen
als het ommeland is belangrijk voor de
toeristische sector in Twente en draagt bij aan
een brede economie en het vestigingsmilieu
van de topsector HTSM.
14

De huidige demografische ontwikkelingen , de
economische crisis en veranderingen in
landbouw- en natuurbeleid vragen om een
vernieuwde aanpak om de zo belangrijke
waarden vast te houden, dan wel te versterken

14

Twente is door het Rijk aangewezen als anticipeergebied
op krimp.

35

De regionale overheden zetten samen met
bedrijfsleven en kennisinstellingen in op
behoud en versterking van het landelijk gebied
met diverse ontwikkelperspectieven en
uitvoeringsprogramma’s. De regionale vertaling
van de veranderingen in het Europese
landbouwbeleid is daarbij een belangrijk
onderwerp. De ruimtelijke kwaliteit en
leefbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten
in het regionale beleid. In Netwerkstad verband
passen de gemeenten strategisch
programmeren toe op hun woon- en
werklocaties. Voor het omgaan met
demografische veranderingen en het zoeken
naar nieuwe verdienmodellen is ondersteuning
van het Rijk met expertise gewenst.
5.3.5 Duurzame energievoorziening
Ook het vormgeven van de energietransitie
kan bijdragen aan het vestigingsmilieu. In
Overijssel heeft men zich ten doel gesteld dat
in 2020 20% van de energieconsumptie uit
nieuwe energie bestaat. Deze doelstelling kan
onder meer bereikt worden door energiebesparing bij bedrijven en woningen en
energieopwekking uit nieuwe energiebronnen:
zon, wind, biomassa en aardwarmte. In Twente
wil men dit vooral uitwerken door toepassing
van ‘smart grids’ en het invulling geven aan
een bio-based energielandschap door de inzet
van duurzame energiebronnen als biomassa
15
en zonne-energie .
15

Twentse Duurzaamheidsagenda, 2012

5.4
5.4.1

Versterking en beter benutten
van corridors

Capaciteitsuitbreiding A1,
Twentekanalen en spoor
Voor het vervoer van goederen over de weg is
de doorstroming op de gehele A1-corridor
belangrijk. Voor de capaciteitsuitbreiding tot
Azelo zijn afspraken in voorbereiding. De A1
loopt daarna echter door het stedelijke gebied
van Twente waar zij ook een functie heeft voor
de interne bereikbaarheid (zie ook 5.3.2.).
Voor het verbeteren van goederenvervoer over
water zijn reeds maatregelen genomen. Het
Twentekanaal tussen Eefde en Delden is
geschikt gemaakt voor vervoer met klasse Va
schepen. Momenteel wordt onderzocht in
hoeverre het kanaal naar Hengelo, Enschede
en Almelo nog uitgebreid moet worden naar
'krap klasse Va'. De binnenhavens van Almelo
(XL-park) en Hengelo zijn in het kader van de
prioritering binnen het TENT-T netwerk
aangemerkt als CORE havens (hoogste
prioriteit). Op termijn vragen ook de sluizen
mogelijk optimalisatie van de benutting en
eventueel capaciteitsuitbreiding. Over de sluis
bij Eefde zijn reeds afspraken gemaakt; er
komt een tweede sluiskolk bij. De bezetting
van de sluis bij Delden dient te worden
gemonitord.
De in Euregio-verband uitgevoerde Quick Scan
naar een mogelijke doortrekking van het
Twentekanaal naar het Mittellandkanaal leidt
tot de conclusie dat dit – o.a. vanwege de hoge
kosten – niet haalbaar is.

Evenmin is doortrekking opgenomen in het
TEN-T kernnetwerk binnenvaart.)
5.4.2 Garanderen doorstroming
Een goede doorstroming op de corridor, met
aandacht voor de afstemming van
goederenvervoer en personenvervoer, is zowel
van (inter)nationaal als regionaal belang en
daarmee een gezamenlijke opgave van Rijk en
regio.
In de Wegenvisie Twente is al eens met alle
wegbeheerders onderzocht dat ontvlechting
van de A1 en de A35 een goede oplossing kan
bieden in combinatie met verbeteringen aan de
parallel lopende wegen op het onderliggende
wegennet van Almelo via Borne naar Hengelo.
In een gezamenlijk vervolgonderzoek van de
MIRT-verkenning A1-zone is dit door de
betrokken partijen bevestigd. Het is de wens
van de regio om hier vervolgstappen aan te
koppelen.
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Facts and Figures Regio Twente

Inwoners:

627.000 (2012), helft woont in het stedelijk gebied

Gemeenten:

Almelo, Dinkelland, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen,
Twenterand, Wierden. De vijf stedelijke gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal) zijn georganiseerd als Netwerkstad Twente

Arbeidsplaatsen:

292.000. Groei werkgelegenheid 1998-2011 ??(NL 17%)

Topsectorcluster:

Kennispark Twente met ruimtelijke motor Innovatiedriehoek (High Tech Systemen en Materialen - specialisatie NANO)

Economie:

Innovatieve kennisregio (HTSM) met in de brede basis: logistiek en toerisme

Economische toppers:

Thales Nederland, Apollo Vredestein, Eaton Industries, Power-packer Europa, Koninklijke Ten Cate, Grolsche Bierbrouwerij, Heisterkamp Transport,
Visschedijk Schoonmaak, BTK Zorg, Enrichment Technology.

Kennisinstellingen:

Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC van Twente

Medisch:

Medisch Spectrum Twente (Enschede), Zorggroep Twente (Almelo, Hengelo)

Opleidingsniveau:

Aandeel hogeropgeleiden in beroepsbevolking 25-30% (2003-2010): braingain

Intercitystations:

Almelo, Hengelo (internationaal met HSL-ambitie), Enschede

Cultuur:

Industrieel erfgoed, Twentse Welle, Natura Docet Wonderrijk, Rijksmuseum Twente, Nationaal Muziekkwartier (Enschede), Rabotheater Hengelo,
Theaterhotel Almelo

Natuur en Landschap:

Landschap van noordoost Twente, Sallandse Heuvelrug (Holterberg), Landgoed Twickel (grootste private landgoed in Nederland), Groene Poort,
Regge- en Dinkellandschap

Special:

Zoutcavernes mogelijk geschikt voor de van rijkswege benodigde opslag gasolie.
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6

Rivierengebied

6.1

Kenmerken

Het Rivierengebied wordt doorsneden door
grootschalige infrastructuur: de A15, de
Betuweroute en een aantal grote rivieren,
waarvan de Waal de belangrijkste is. Deze
verbindingen zijn onderdeel van het Europese
transportnetwerk TEN-T, dat de Rotterdamse
haven met het Ruhrgebied en het verdere
Duitse en Europese achterland verbindt
(corridor 6: Alpine Rhine corridor). In het
westen ligt de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het oostelijke deel van het Rivierengebied
(Stadsregio Arnhem Nijmegen) is sterk
verstedelijkt. Het westelijk deel is een
landelijke regio met veel primaire productie
(glastuinbouw, fruitteelt, laanboomteelt,
champignonteelt, melkveehouderij). Het
tuinbouwbedrijfsleven, dat qua productie
vergelijkbaar is met Greenport Venlo, heeft
zich verenigd in de Betuwse Bloem. In het
gebied groeien de zakelijke dienstverlening en
de (agro)logistieke sector. Met name in de
omgeving van het assenkruis A2/A15 zijn veel
(inter)nationale distributiecentra gevestigd.

6.2



Economische structuurversterking met
name voor Logistiek, Tuinbouw en
duurzame energie.
 Versterking en benutten corridors
 Wateropgave: bescherming tegen
overstromingen.
Zie ook hoofdstuk 4 voor de opgaven die
samenhangen met de stedelijke problematiek
van Arnhem-Nijmegen.

6.3

Versterken logistiek, tuinbouw
en duurzame energie

6.3.1 Ontwikkeling van logistieke clusters
Doel is om de logistieke sector structureel te
16
versterken . Alleen een beperkt aantal bedrijventerreinen binnen de corridor Rotterdam –
Ruhrgebied wordt als logistiek cluster versterkt
en geprofileerd. Bundeling van logistieke
bedrijven biedt clustervoordelen en vrijwaart
het bijzondere rivierenlandschap van
17
ongewenste stedelijke ontwikkelingen . Het
functioneren van de corridors is van invloed op

de vestiging van logistieke bedrijven en visa
versa. Daarom is afstemming van acties nodig.
6.3.2

Uitbouwen Agrologistiek Betuwse
Bloem
Logistiek is in het Rivierengebied voor een
groot deel gelieerd aan de tuinbouw.
Het tuinbouwsamenwerkingsverband de
Betuwse Bloem zet in op meer multimodaal
transport niet alleen om de versproducten
sneller en betrouwbaarder naar hun
afzetgebieden te kunnen vervoeren, maar ook
om energie te besparen (logistiek voordeligerof voorkomen van transport). Overslagpunten
moeten worden ingericht op het verwerken van
versproducten (koeling en stroomvoorziening).

Hoofdopgaven

De drie hoofdopgaven zijn eveneens vertaald
naar deze regio:

16

Logistiek als Gelderse Motor, Strategisch
uitvoeringsprogramma Logistiek en goederenvervoer, PS
(mei 2012)
17
Streekplan Gelderland (2005)
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Toegevoegde waarde in miljoenen euro per Greenport en totalen*

Primaire sector
Toelevering
Verwerking
Distributie
Totaal

18

Westland-Oostland

Aalsmeer

Venlo

Duin en Bollenstreek

Boskoop

1320
1025
110
290
2745

210
130
85
160
585

255
125
nihil
45
425

85
55
nihil
45
185

25
10
nihil
10
45

GP
Totaal

NL
totaal

1895
1345
195
550
3985

3540
1615
200
715
6070

* excl. fruit en paddenstoelen
Toegevoegde waarde in miljoenen euro per Greenport
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Vergelijking van de Betuwse Bloem met andere Greenports
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 De clusters van Betuwse Bloem zijn relatief groot (maar geografisch verspreid)
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 Toelevering en de primaire sector hebben een zeer groot aandeel in
toegevoegde waarde
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 Verwerking en distributie (groothandel, veilingen en logistiek dienstverleners) zijn
ondervertegenwoordigd in de ketens o.a. door veel directe levering
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 De totale TW van de tuinbouwsector in Nederland bedraagt 6070 miljoen Euro

19
18

Bron: Greenports Stappen Vooruit, Greenport Holland, berekening verstrekt door LEI juni
2009

Bij Betuwse Bloem zijn de kenmerkende fruitcluster en het paddenstoelencluster
tevens opgenomen in de toegevoegde waarde cijfers. Indien deze niet worden
meegenomen bedraagt de toegevoegde waarde 490 miljoen euro
20

Bron: Greenports Stappen Vooruit en LEI
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6.3.3 Duurzame energievoorziening
De provincie streeft met haar gebiedspartners
naar energieneutraliteit in 2050. Voor 2020
streeft de provincie naar 14% hernieuwbaar en
20% besparing. Om de 14% hernieuwbaar te
halen, was de aanvankelijke taakstelling van
210 MW wind voldoende (overigens wordt de
14% niet alleen met wind gehaald, wind is één
component naast biogas, zon etc.). De winddoelstelling is opgehoogd naar 230 MW om de
nationale winddoelstelling te halen. De
zoeklocaties worden t.z.t. aangegeven in de
provinciale Omgevingsvisie. Op dit moment
wordt met betrokken gemeenten overlegd,
waar ruimte is en waar mogelijke locaties zich
bevinden. De transportassen in het
Rivierengebied bieden veel mogelijkheden
voor combinatie met besparing en opwekking
van hernieuwbare energie (ca.100 km lengte).
Er zijn diverse (private) initiatieven voor wind-,
zonne-energie, mestvergisting en warmtekoudeopslag langs de A15 corridor. Via het
project de 'Duurzame Transportcorridor
Betuwe' (DTB) geeft de provincie invulling aan
het verduurzamen van transport en logistiek
via energiebesparing en benutten van
hernieuwbare energie, met daarbij een goede
ruimtelijke inpassing of impuls. Het project zet
in op circa 10 icoonprojecten waarbij ook het
Rijk betrokken is (o.a. ProRail, Rijkwaterstaat
en DLG).

6.4

Versterking en benutten
corridors

6.4.1 Verbeteren bevaarbaarheid Waal
De vervoerscapaciteit van de Waal wordt op dit
moment nog niet volledig benut. Echter, de
verwachting is dat de bevaarbaarheid van de
Waal de komende decennia zal afnemen. Door
bodemerosie en lage waterstanden in droge
perioden komen kabels en leidingen bloot te
liggen die de – over het algemeen
diepliggende- scheepvaart kunnen hinderen.
Ook wordt op termijn de aansluiting tussen de
Waal en de aangrenzende sluizen een
probleem.
Mogelijke maatregelen worden onderzocht.
Daarbij wordt zo veel mogelijk synergie
gezocht met waterveiligheidsopgaven,
ontwikkel- en natuuropgaven.
6.4.2 Beter benutten Betuweroute
Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
gaat uit van een zo intensief mogelijk gebruik
van de Betuweroute, mede om de overlast van
het goederenvervoer in Oost-Nederland zoveel
mogelijk te beperken. Om de capaciteit op dit
spoor ook in Duitsland te garanderen, is de
aanleg van een derde spoor in Duitsland van
belang. In Rivierenland gaat het om de aanleg
van de goederenboog bij Meteren.

Regionaal verkeer de A15. Door het hoge
aandeel vrachtauto’s ontstaat colonnevorming
tussen de knooppunten Deil (A2) en Ressen
(A325). Zowel ten westen als ten oosten van
dit wegvak vinden verkeersdruk verhogende
de
ontwikkelingen plaats (realisatie 2
Maasvlakte, verbreding A2 en A50,
doortrekking A15). Het handhaven van de
kwaliteit van de doorstroming op de A15 is een
gezamenlijke opgave van Rijk en regio.
6.4.4 Realiseren overslagpunten
In het Rivierengebied liggen de verschillende
modaliteiten (weg, water, spoor) dicht bij
elkaar. Dit biedt kansen voor overslag.
Overslagpunten dragen bij aan een betere
benutting van bestaande infrastructuur én de
regionale economie. De Gelderse ambitie is
om containers in de regio “aan land” te krijgen
en er voor te zorgen dat de assemblage hier
gebeurt en niet in het buitenland. Concrete
kansen zijn: uitbreiding haven BCTN-Nijmegen
(water/weg), realisatie Containerterminal bij
Tiel (water/weg, op bedrijventerrein Medel en
mogelijk in de toekomst -na 2020- bij
Biezenburg), realisatie Rail Opstappunt bij
Valburg (spoor/weg). Deze ontwikkelingen zijn
van invloed op het gebruik van de corridors.
Afstemming hierover tussen Rijk, regio en
bedrijfsleven is gewenst.

6.4.3 Doorstroming A15
Door het beperkt aantal rivierkruisingen
gebruikt zowel het (inter)nationaal als het
41

6.5

Wateropgave: bescherming
tegen overstromingen

6.5.1

Deltaprogramma:
Strategie ontwikkelen
In het economisch “kerngebied” in de
Stadsregio Arnhem Nijmegen, de regio Food
Valley, de Betuwe en de Bommelerwaard is de
maatschappelijke en economische schade
hoog in geval van een overstroming. In het
MIRT-onderzoek Deltaprogramma rivieren
ontwikkelen Rijk en regio gezamenlijk een
strategie om de wateropgave te realiseren in
samenhang met andere belangen. Het
gebiedsontwikkelingsprogramma WaalWeelde
richt zich daarbij op de Waal. In WaalWeelde
wordt de waterveiligheidsopgave integraal
opgepakt met natuurontwikkeling, behoud en
versterking van de ruimtelijke kwaliteit èn
economische impulsen voor de periode tot
2100. De uitkomsten van dit programma
worden betrokken bij de formulering en
besluitvorming over de Deltabeslissingen in
2014. Vervolgens kan worden uitgewerkt welke
MIRT onderzoeken en verkenningen zinvol
zijn.
6.5.2

WaalWeelde: tools voor de
gebiedsregisseur
De provincie Gelderland is gebiedsregisseur
van het programma WaalWeelde.
Plannen worden van onderop in samenwerking

met de regio ontwikkeld. Naast het vergroten
van de veiligheid tegen overstromingen, óók na
2015, worden kansen en mogelijkheden in het
kader van onder meer landschap, natuur,
recreatie en bedrijvigheid meegewogen in de
visie voor de uiterwaarden van de Waal. Door
deze integrale aanpak ontstaat er bovendien
meer draagvlak voor de benodigde ingrepen
langs de rivier. Het programma WaalWeelde is
uitgegroeid tot een breed samenwerkend
netwerk met een robuust bestuur en
programmateam.
Deze regierol wil de provincie versterken. De
provincie streeft naar een programmatische
aanpak waarin beleidsontwikkeling, uitvoering
en beheer samenkomen. Zo voedt
WaalWeelde de voorkeursstrategie van het
Deltaprogramma Rivieren. In de uitvoering
versterken de expertise van de provincie en
Rijkswaterstaat elkaar. Door
natuurontwikkeling en -beheer beter af te
stemmen op het rivierbeheer kunnen
veiligheidsdoelen en natuurdoelen beide
worden gerealiseerd en kosten voor beheer en
onderhoud worden beperkt. Rijk en regio
(provincie, regio en gemeenten) werken de
mogelijkheden voor benutting en inzet van
overheidsgronden in een casus concreet uit.
Basisgedachte is dat overheden bepalen welke
grondposities essentieel zijn voor de realisatie
van WaalWeelde en deze gronden te
behouden. Daarnaast wil de provincie
bevorderen dat de overheden hun gronden zo

beheren of inzetten, dat realisatie van
maatschappelijke doelen wordt gestimuleerd.
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Fact and Figures Rivierengebied

Inwoneraantal:

253.333 (alleen Regio Rivierenland), verdeeld over 10 gemeenten, waarvan 4 grotere kernen (Tiel (41527), Geldermalsen (26332), Culemborg
(27637) en Zaltbommel (26767)

Bevolkingsgroei:
(in % p/j 2013-2015)

0,2 (landelijk 0,4)

Beroepsbevolking:

119.000

Werkgelegenheid:

117.000

Werkgelegenheidsgroei:
(in % p/j 2013-2015)

0,8 (landelijk 0,4)

Werkgelegenheidsstructuur:

Van oudsher heeft de economische structuur in Rivierenland een zwaarder accent op agrarische en industriële activiteiten. De zakelijke
dienstverleningen en de vervoerssector zijn in Rivierenland echter snelgoeiende activiteiten, waardoor de structuur breder is geworden. Het
zwaartepunt van de activiteiten in de landbouw ligt in Rivierenland op de groeisegmenten tuinbouw en glastuinbouw. Door de geografische
ligging en goede multimodale ontsluiting is Rivierenland een gewilde locatie voor (landelijke) distributie en groothandelsactiviteiten. De
logistieke sector (groothandel en transport) is uitgegroeid tot een belangrijke economische activiteit met 20% van de totale regionale
werkgelegenheid. Het is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland.

Opleidingsniveau beroepsbevolking 2007-2009:
(totaal is 100%)

Regio Rivierenland: 26% laag onderwijsniveau, 47% middelbaar onderwijsniveau en 27% hoog onderwijsniveau.

Natuur:

Natura 2000: de uiterwaarden langs de Maas, Waal en Nederrijn

Deelnemende gemeenten:

Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal.

Windenergie:

Grootschalige transportassen (ca 100 km) bieden mogelijkheden voor combinaties met duurzame energie. Nu al veel ontwikkelingen langs A15
(wind, zonne-energie, mestvergisting en warmte-koudeopslag). Wind gerealiseerd 14 MW. Opgave: 40 MW.

Ter vergelijking de Stadsregio: 21% laag, 38% middelbaar en 41% hoog opleidingsniveau
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7

Zwolle Kampen Netwerkstad

7.1

Kenmerken

Zwolle-Kampen Netwerkstad is het centrum
van een groot voorzieningengebied en
fungeert als scharnier tussen de Randstad en
de noordelijke helft van Nederland. Zwolle
Kampen Netwerkstad ligt in de delta van de
rivieren IJssel en Vecht, omringd door het
nationaal landschap IJsseldelta en de
nationale parken de Wieden en de
Weerribben, de Veluwe en de Sallandse
Heuvelrug. Door de goede bereikbaarheid in
combinatie met een aantrekkelijke
leefomgeving bieden de Hanzesteden Zwolle
en Kampen met hun historische binnensteden
een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven
en instellingen, dat sinds jaren in de top vijf
staat van gemeenten met beste economische
prestaties (2013 tweede plaats). De regionale
economie kent een brede basis en huisvest
ondernemingen en instellingen zoals
Wehkamp, Achmea, Scania en de Isala
Klinieken (grootste niet-academische
ziekenhuis van Nederland). De strategische
ligging en multimodale ontsluiting via weg
(A28/A50) spoor (tweede spoorwegknooppunt
van Nederland) en water (IJssel, Vecht) brengt
een groeiende pendel met zich mee en
daarnaast verwacht het gebied de komende

decennia een groei van inwoners en
21
arbeidsplaatsen.

7.2


Hoofdopgaven

Economische structuurversterking door het
versterken van de centrumfunctie van
Zwolle Kampen Netwerkstad en aandacht
voor bereikbaarheid.
Waterveiligheid: (Rijk en regio) en
ruimtelijke kwaliteit (regio). De
dichtbevolkte stedelijke gebieden langs de
IJssel beschermen tegen hoog water in
combinatie met de inpassing van infrastructuur, realiseren van nieuwe woonmilieus, bedrijvigheid, natuurontwikkeling
en landbouw.



7.3

Economische
structuurversterking

Versterken van de centrumfunctie van Zwolle
Kampen Netwerkstad
Om de centrumfunctie van Zwolle Kampen
Netwerkstad te verbeteren kiezen Zwolle,
Kampen en de provincie op dit moment met
name voor het verbeteren van de bereikbaarheid, ontwikkeling Spoorzone Zwolle en
Zuiderzeehaven Kampen. In de strategische

verkenning ZKN 2040, die is aangeboden in
het BO-MIRT van 2011, is gekozen voor een
zestal, dat de regio gezamenlijk gaat
22
aanpakken .
Bereikbaarheid
De groeiende pendel zet de bereikbaarheid
van met name Zwolle verder onder druk. Een
goede bereikbaarheid is voor de economische
ontwikkeling van het gebied van belang.
Gezien de vervlechting van het hoofdwegennet en het regionaal/stadswegen-net is en
wordt hierin door Rijk, provincie en gemeenten
apart dan wel gezamenlijk geïnvesteerd.
Daarbij gaat het onder meer over de bereikbaarheid van de A28 corridor/ ring Zwolle,
N340 Zwolle-Hardenberg, N307 KampenLelystad, Kamperlijn en de N35 ZwolleWijthmen. Tevens wordt er in het kader van
het landelijke project Beter Benutten een
project uitgevoerd die onder andere inzoomt
op de participatie van het bedrijfsleven in de
regio bij de vermindering van het autoverkeer
in de spits. Ook een versterking van de verbinding met de Netwerkstad Twente is van
belang.

22

21

Atlas van Nederlandse gemeenten, 2012

Zwolle-Kampen Netwerkstad: schaalsprong in de IJsselVechtdelta, oktober 2011
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Polymer Science Park Zwolle
In aansluiting op het krachtige bereikbaarheidsprofiel heeft ZKN de ambitie de
huidige kennisinfrastructuur sterker te maken en nog meer tot waarde te
brengen met het bedrijfsleven. In het stimuleren van innovatie, vernieuwend
ondernemerschap en kennisvalorisatie heeft Kennispoort Regio Zwolle een
centrale rol. Overheden, kennisinstellingen en ondernemers investeren tot 2015
minimaal € 2,7 mln. in Kennispoort. Als resultaat van de verstevigde
samenwerking van de vier O’s geldt het Polymer Science Park (PSP) in Zwolle.
Het PSP is een open innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie dat
focust op onderzoek naar (high)performance polymeren. Het in maart 2012
geopende PSP is een initiatief van Provincie Overijssel, gemeente Zwolle, de
bedrijven DSM Resins BV, Wavin BV, Van Wijhe Verf BV en
overheidsinstellingen UT Twente, Hogeschool Windesheim en ROC Deltion
College . Mede gezien de noodzakelijke aanwas van technici in de regionale
kunststofindustrie, wordt met dit open innovatiecentrum de kruisbestuiving
tussen onderwijs en het bedrijfsleven geoptimaliseerd. Zwolle en de omliggende
regio lopen voorop als het gaat om innovaties op het gebied van kunststoffen en
leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de topsector HTSM.

Foto: Aart Kinds
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Op een aantal gedeelten van de rijksweg N35
van Zwolle naar Almelo zijn en worden met
name door forse regionale bijdragen
verbeteringen aangebracht om de
doorstroming en verkeersveiligheid te
verbeteren. De decentralisatie van de
treindienst Zwolle-Wierden per december
2014 staat vrijwel vast. Hierbij wordt door de
provincie de mogelijkheid van elektrificatie
onderzocht. Voor de Kamperlijn wordt
binnenkort een besluit over elektrificatie en de
aanleg van nieuwe haltes genomen.
De provincies Flevoland en Overijssel
onderzoeken de mogelijkheden om de N307
(richting Dronten en Lelystad) op termijn op te
waarderen naar een 100 km/uur-weg.
In Zwolle wordt gewerkt aan extra capaciteit
van het spoor (sporen en transfer), waarbij
tevens wordt gelet op verbetering van de
reistijden en aansluiting van regionale
spoorlijnen (project Zwolle Spoort).
Spoorzone Zwolle
Met de ingebruikname van de Hanzelijn is een
snelle verbinding tussen Zwolle en Almere en
met de Noordvleugel van de Randstad
ontstaan. Zwolle heeft nu een spoorverbinding
met acht verschillende verbindingen, het op
een na hoogste aantal verbindingen van de
stations in Nederland. Doel van de
ontwikkeling van de Spoorzone Zwolle is de

groei van het bovenregionale vervoersknooppunt waarbij in het gebied een clustering
ontstaat van (bovenregionale) stedelijke
voorzieningen Ten aanzien van de
multimodale bereikbaarheid wordt gewerkt
aan dubbelzijdige bereikbaarheid van het
station en een verbeterde overstapfunctie op
andere vormen van vervoer, auto’s, fietsen en
stads- en regionaal OV. Daarnaast omvat de
Spoorzone Zwolle een groot gebied met
voormalig spoorbonden bedrijvigheid en
rijksvastgoed dat voor herontwikkeling in
aanmerking komt, door een mix van bedrijven
en kantoren, startersfaciliteiten, onderwijs met
bijbehorende horeca en voorzieningen. De
provincie Overijssel en de gemeente Zwolle
investeren de komende jaren ieder 45 miljoen
euro in de Spoorzone .
Duurzaamheid en energietransitie
Zwolle Kampen Netwerkstad wil zich
onderscheiden door een hoge sociale,
economische en ruimtelijk-fysieke kwaliteit.
Duurzaamheid dient daarbij als leidend
ontwikkelingsprincipe, dat op een
gestructureerde wijze wordt ingezet in
ontwikkelingsplannen. De gemeentelijke
doelstellingen op dit vlak zijn ambitieus. Ook
de ondernemers en hun activiteiten
kenmerken zich door een grote gerichtheid op
duurzaamheid. Zij beschouwen het als hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij
te dragen aan hoogwaardige

werkgelegenheid, een goed milieu en
ruimtelijke kwaliteit. Illustratief is de
innovatieve glastuinbouw in de
Koekoekspolder, waar recentelijk een
grootschalig aardwarmtesysteem in gebruik is
genomen. De overtuiging dat duurzaamheid
de lokale economie versterkt wordt in ZKN
breed gedragen. De netwerksteden werken
daartoe ook nauw samen met de omliggende
regio.

7.4

De wateropgave

Zwolle, Kampen en omgeving hebben in het
waterbeheer een scharnierfunctie tussen het
hoofd- en regionale watersysteem, waar
nationale en regionale opgaven in de
Deltaprogramma’s rivieren, IJsselmeer,
veiligheid, nieuwbouw & herstructurering en
hoge zandgronden samenkomen. De directe
verbinding met IJssel en IJsselmeer maken
Zwolle en Kampen kwetsbaar voor
veranderingen in het waterpeil van het
hoofdsysteem. Door het samenkomen van
regionale en landelijke opgaven kunnen
gezamenlijke maatregelen worden genomen.
Zo kan door het nemen van maatregelen in
het regionale systeem de afvoer naar het
hoofdsysteem worden beperkt en draagt de
regio bij aan de veiligheid in haar eigen delta.
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Strategische verkenning ZKN: schaalsprong in de IJsselvechtdelta
Eind 2011 is de Strategische Verkenning ZKN 2040 vastgesteld en gepresenteerd in het BO-MIRT. Doel van deze verkenning was de strategische vraag beantwoorden hoe
Zwolle Kampen Netwerkstad haar centrumfunctie ook in de toekomst kan vervullen en versterken. Dit leverde de volgende strategie op:

Profiteren van de strategische ligging;

blijven inzetten op regionale bereikbaarheid;

wateropgave benutten als kans;

profileren als innovatieve vestigingsplaats.
Op basis hiervan is een werkprogramma voor de komende jaren opgesteld met een doorkijk naar 2040. Gezien de economische situatie zijn keuzes gemaakt en een zestal
vliegwielprojecten benoemd: Spoorzone Zwolle, Zuiderzeehaven Kampen, Binnenstad Zwolle en rand eromheen, Binnenstad Kampen/Kop van Spoorlanden, Voorsterpoort
Zwolle en Polymere Science Park. De insteek van de strategische verkenning en het werkprogramma sluit goed aan bij de Gebiedsagenda Oost: keuzes maken, werk met
werk maken waar mogelijk en projecten voor de langere termijn zorgvuldig voorbereiden en financieren.
Zuiderzeehaven Kampen
De Zuiderzeehaven biedt mogelijkheden om de economische positie van de Havenregio Zwolle /Kampen/Meppel verder te versterken en nieuwe werkgelegenheid voor de
regio te creëren met watergebonden bedrijvigheid. Dit mede door de samenwerking met de containerterminal in Meppel. De doorontwikkeling van de Zuiderzeehaven betekent
verdere economische structuurversterking (zie bijvoorbeeld de vestiging van scheepsmotorenfabrikant Wärtsilä). De vervoerscapaciteit van schepen is mede afhankelijk van de
beschikbare infrastructuur. De bereikbaarheid van de haven wordt verbeterd door de vervanging van de keersluis bij Zwartsluis door een schutsluis in de vaarweg IJsselmeerMeppel. De Zuiderzeehaven is aangelegd met een diepgang van 4,5 meter, en daarmee geschikt voor schepen tot vaarklasse Vb. De regio hecht daarom veel belang aan de
verdiepte vaargeul Harlingen-Meppel en de vergroting van de capaciteit van de Lorentzsluis en bij Kornwerderzand.

Foto: John Davids
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Programma Ruimte voor de Rivier
Binnen het programma Ruimte voor de Rivier
werken Rijk en regio gezamenlijk aan diverse
projecten bij Zwolle, Kampen, Deventer en
Zutphen (integrale ontwikkeling IJsselsprong).
Op het traject tussen Zwolle en Kampen gaat
het om de gebiedsontwikkeling IJsseldeltaZuid in combinatie met zomerbedverlaging
van de beneden IJssel. Hiervoor is in 2012
een projectbesluit genomen, waarmee de
overgang van de planstudiefase naar de
realisatie wordt gemarkeerd. Binnen dit project
wordt ruimte voor de rivier (bypass Kampen,
zomerbed-verlaging) samen met een aantal
andere ruimtelijke opgaven gerealiseerd,
bijvoorbeeld capaciteitsvergroting van de
N307 en inpassing van de Hanzelijn inclusief
nieuw station Kampen Zuid, nieuwe natuur,
woningbouw en recreatieve voorzieningen).
Met zomerbedverlaging en de aanleg van de
bypass wordt voldaan aan de korte termijn
opgave (2015) van het programma Ruimte

voor de Rivier, maar wordt tevens
geanticipeerd op de opgave voor de lange
termijn (2050-2100).
Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
Bij deze gebiedsontwikkeling worden korte
termijn oplossingen met lange termijn
oplossingen verweven (adaptief
Deltamanagement). In het programma IJsselVechtdelta staan een flexibel IJsselmeerpeil,
hogere rivierafvoeren en aanpassing van de
veiligheidsnormering centraal. De uitkomsten
van dit programma worden betrokken bij de
formulering en besluitvorming over de
Deltabeslissingen in 2014. Na de
Deltabeslissingen kan worden uitgewerkt
welke MIRT onderzoeken en verkenningen
zinvol zijn. Er worden combinaties gezocht
met rijksdoelen die voortkomen uit de
Kaderrichtlijn water en Natura 2000 en
(technische) innovaties binnen de water- en
deltatechnologie. De zoektocht naar
oplossingen krijgt een stevige verankering in

de regio en zo kan het Deltaprogramma putten
uit de praktijkervaring in het programma
IJssel-Vechtdelta. In de Vechtcorridor, die
onder invloed staat van het waterpeil in de
IJssel en het IJsselmeer, zet de regio in op
natuur (Natura 2000/EHS) en een natuurlijke
inrichting van de rivier (KRW). De ervaringen
in de Vechtcorridor worden in het programma
IJssel-Vechtdelta betrokken.
Ruimte voor de Vecht is een gebiedsontwikkeling/samenwerkingsverband tussen
gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties in het Vechtdal onder regie
van de provincie Overijssel. Het doel van de
gebiedsontwikkeling is het garanderen van de
waterveiligheid, regionale sociaaleconomische
ontwikkeling en het integraal realiseren van
natuuropgaven in het Vechtdal. De
gebiedsontwikkeling kent een scala aan
integrale (infrastructurele) projecten in en
langs de rivier de Vecht.
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Facts and figures Zwolle Kampen Netwerkstad

Inwoners:

123.000 (Zwolle), 51.000 (Kampen).

Kernen:

Zwolle en Kampen. Verzorgingsgebied Zwolle/Kampen: 600.000 inwoners.

Arbeidsplaatsen:

Werkgelegenheid januari 2012 108.500 arbeidsplaatsen.
Groei werkgelegenheid ZKN 1998-2012 35% (NL 18%).

Topsectorcluster:

Kansrijke clusters aansluitend bij het topsectorenbeleid: Hightech Specilized Materials (HTSM) – Polymer Science Park, Healthcluster Oosterenk
in samenwerking met Isala Klinieken, Agrofoodcluster Regio Zwolle (Koekoekspolder).Tweede kunststof regio van Nederland qua
werkgelegenheid.

Economie:

Bureau Louter/ Elsevier 2013: top 2 gemeenten met beste economische prestaties. Top 1 Regio Zwolle, best presterende economische regio.

Economische toppers:

Wehkamp, Achmea, Scania, Wärtsilä.

Kennisinstellingen:

Protestanse theologische Universiteit (Kampen), Hogeschool Windesheim, Gereformeerde Hogeschool Zwolle, Katholieke Pabo, Hogeschool
voor de Kunsten (Artez).

Medisch:

Isala klinieken (grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland).

Opleidingsniveau:

Boven het Nederlands gemiddelde (Atlas voor de Gemeenten, Bureau Gerard Marlet).

Intercitystation:

Zwolle (tweede spoorwegknooppunt van Nederland).

Cultuur:

historische Hanze (binnen) steden, museum de Fundatie, stedelijke musea Zwolle en Kampen.

Natuur en Landschap:

Mastenbroekenpolder (nationaal landschap), IJsselvallei, Vechtdal, Vreugderijkerwaard, nabijheid Veluwe en Salland.

50

51

52

8

Regio Stedendriehoek

8.1

Kenmerken

De regio Stedendriehoek is een dynamisch
woon-, werk- en leefgebied. Nationaal en
internationaal belangrijke vervoersaders
doorkruisen het gebied (A1, A50, De Berlijn- en
IJssellijn, IJssel en Twentekanalen) en vormen
een belangrijk schakelpunt in de verbinding
tussen de stedelijke regio’s in het oosten en
tussen de Randstad, Oost-Nederland en OostEuropa.
De Stedendriehoek heeft een veelzijdige,
brede economie, mede door de goede,
multimodale bereikbaarheid. Vrijwel alle
sectoren zijn goed vertegenwoordigd, zonder
dat bepaalde bedrijven of branches een
dominante positie innemen. Accenten zijn
zakelijke dienstverleners in Deventer en
administratieve en recreatieve functies in
Apeldoorn. Ten opzichte van het landelijke
gemiddelde heeft de regio Stedendriehoek een
sterke maakindustrie (11% respectievelijk
14%). Deze maakindustrie is nauw verbonden
met diverse economische topsectoren in
omliggende regio’s (Twente, Arnhem
Nijmegen). Hierdoor leidt nieuwe kennis tot
innovatieve diensten en producten.
De Stedendriehoek wil haar maakindustrie
toespitsen op producten en diensten vanuit
CleanTech. Daarnaast wordt ingezet op de

opschaling van innovaties in duurzame
energie.
De bovengemiddelde exportpositie en de
vestiging van vele internationale
ondernemingen onderstrepen de verknoping
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van de regio in (inter)nationaal verband.
Een belangrijke gezamenlijke opgave is het
versterken van het vestigingsklimaat.
Partnerschap is hierbij nodig met oog op
synergie in investeringen in (rijks)infrastructuur
en de bestuurlijke complexiteit in verband met
de ligging in twee provincies.

8.2


Hoofdopgaven
Economische structuurversterking door
betere aantakking van de economische
kerngebieden op de A1;
Wateropgave: Klimaatbestendige
IJsselvallei.



8.3

Economische
structuurversterking

Voor het behoud en versterking van de
economische structuur is een goede
multimodale bereikbaarheid van de
Stedendriehoek een van de belangrijkste
factoren. Dit geldt zowel voor de oost-west
23

Atlas van Nederlandse gemeenten, 2012

(m.n. A1 corridor) als de noord-zuidverbindingen. De stedendriehoek ligt op het
kruispunt van het Nationaal Kernnet Logistiek
(oostwest A1 meets noordzuid A50).
Dit kruispunt behoeft blijvende aandacht om
ervoor te zorgen, dat de doorstroming op de A1
corridor niet in gevaar komt.
Weg
Aan de capaciteitsverruiming van de A1 tussen
Apeldoorn en Azelo wordt op dit moment
gewerkt. Doel van de verbreding van de A1 is
het duurzaam en toekomstvast verbeteren van
de doorstroming en verkeersveiligheid op de
A1. Daarnaast draagt een robuuste verbinding
via de A1 bij aan de bereikbaarheid van de
Stedendriehoek en vermindert hierdoor de druk
op de regionale wegen in deze regio. Door de
afname van deze verkeersdruk verbetert de
leefbaarheid langs deze regionale wegen.
De regio (provincies Gelderland en Overijssel
en de regio’s Twente en Stedendriehoek)
draagt vanwege deze dubbele doelstelling dan
ook voor een aanzienlijk deel bij (25%) aan
cofinanciering van de capaciteitsuitbreiding.
Om de bereikbaarheid van de economische
kerngebieden in de A1 zone te vergroten richt
de aandacht zich ook op het verbeteren van de
aantakking van deze gebieden op de A1
(ruimtelijke inrichting).
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Stadsassen: samen werken aan de innovatie van werken
De stadsassen verbinden de internationale transportas A1 met de aanliggende
economische kerngebieden en de stationsomgevingen van Apeldoorn en
Deventer. De projecten stadsassen staan voor innovatie van (werk)functies. In
Apeldoorn en Deventer loopt een project Stadsas.
Het project Stadsas Deventer wordt hieronder toegelicht aan de hand van drie
plekken (zie de sterren op de afbeelding).
Vlak bij de A1 ligt de locatie van AKZO Nobel. Naast de productie-functie is dit
één van de zes global R&D centres van AKZO Nobel. Er werken 200 research
medewerkers, 40% van de R&D in Nederland gebeurt hier. In het project
Stadsassen is een gemeenschappelijke gebiedsontwikkeling opgezet, die de
ruimte biedt voor de verdere uitbouw van R&D maar ook de betekenis voor de
stad vergroot.
Iets verderop aan de Stadsas bevindt zich de locatie Havenkwartier. Dit
gebied is broedplaats voor vernieuwing. Ondertussen zijn hier 130 startende
MKB-bedrijven gevestigd uit de sectoren creatieve industrie, duurzame
techniek en moderne ambachten.
Er zijn ‘ondernemerskavels’ in de verkoop. Deze gebiedsontwikkeling volgens
het “Vlaams model” leidt tot nieuwe samenwerking, nieuwe producten en
diensten.
De Stadas eindigt op de grens met de stationsomgeving en de binnenstad. De
uitwisseling tussen productie, advies en onderwijs vindt hier plaats. Hier werkt
Deventer aan de ontwikkeling van een kennisstrip (Hogeschool Saxion,
diverse advies- en ingenieursbureaus).
De stadsas is de drager voor economische ontwikkeling en vernieuwing. In
nieuwe samenwerkingsvormen gaan economische en fysieke vernieuwing
hand in hand.
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Verbeteren van de aantakking is mogelijk door
middel van stadsassen (Apeldoorn en
Deventer) én verbeteren van de aansluiting
van de provinciale wegen N345, N348
(Zutphen) op de A1. Het gaat hierbij naast
infrastructuur-opgaven om vernieuwing- en
transformatie.
Zo wordt het onderliggend wegennet verder
versterkt en worden maatregelen genomen om
de verschillende vervoersassen beter te
benutten. Voor de rijks)wegen (A1 corridor en
A50) ziet de Stedendriehoek kansen voor
betere benutting van de bestaande
infrastructuur.
De regio is hierover in gesprek met het Rijk
voor deelname aan het rijksprogramma Beter
benutten (samenhang onderliggend wegennet
met het hoofdwegennnet). Een dergelijk kader
is nodig om Rijk, regio en bedrijfsleven gericht
samen te laten werken aan een bereikbare
regio en goed functionerende internationale
corridors.
Spoor en leefbaarheid
Bij het spoor wordt het concept van
voorstadhaltes verder uitgebreid en het
bestaande netwerk beter benut.

Een andere opgave ligt bij het verbeteren van
de noord-zuid verbinding per openbaar
vervoer, bijvoorbeeld door het verhogen van de
frequentie op de lijn Zwolle-Zutphen-NijmegenDen Bosch zou een robuust netwerk ontstaan
tussen de verschillende stedelijke netwerken.
De groei van het goederenvervoer over het
spoor en de plannen van het Rijk voor het
spoorboekloos reizen hebben grote gevolgen
voor de bewoners van de Stedendriehoek (en
Oost-Nederland) die aan- of in de directe
nabijheid van het spoor wonen. De regio heeft
grote zorgen over het aantal goederentreinen
qua veiligheid en leefmilieu. Daarom dringt ze
bij het Rijk aan op zorgvuldige besluitvorming
en beslissingen te nemen die toekomstbestendig zijn. Het Rijk moet over de precieze
invulling en fasering hiervan nog een besluit
nemen.
Luchtvaart
De provincie Gelderland gaat in overleg met
partners de mogelijkheden en condities voor
de uitbreiding van vliegveld Teuge in beeld
brengen. Dit naar aanleiding van uitbreiding
van het vliegverkeer van Schiphol naar
Lelystad, waardoor verschuivingen optreden
van behoeften naar mogelijk ook Teuge.

8.4

Wateropgave

Een belangrijke hoofdopgave is het realiseren
van een klimaatbestendige IJsselvallei. Hierbij
wordt de waterveiligheidsopgave verbonden
met de economische ontwikkeling van de
IJssel in het stedelijke gebied van Zutphen en
Deventer.
De functie van de rivieren als vaarweg voor
goederen wordt daarbij nadrukkelijk betrokken.
De IJssel is van grote waarde voor het stedelijk
gebied van Deventer en Zutphen en haar
vestigingsklimaat.
Voor de invulling op de lange termijn liggen er
in het gebied diverse mogelijkheden voor
maatregelen, waarbij voor de flessenhals bij
Zutphen de geul in de Tichelbeekse Waard een
centrale rol inneemt. Binnen het
Deltaprogramma wordt bezien of aanvullende
maatregelen benodigd zijn. Of dit
consequenties heeft voor het programma
IJsselsprong Zutphen en/of de IJssel in het
stedelijk gebied van Deventer wordt in 2014
duidelijk. Het is daarom van belang om bij de
uitwerking van de waterveiligheidsmaatregelen
een goede balans te vinden tussen
maatregelen die de waterveiligheid, ruimtelijke
kwaliteit, cultuurhistorie en de bedrijvigheid
(scheepvaart) verbeteren.
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Facts and figures Stedendriehoek

Inwoners:

413.000

Kernen:

Apeldoorn (157.000), Deventer (98.000) en Zutphen (47.000)

Arbeidsplaatsen:

ruim 170.000

Economie:

brede basis economie met speerpunten (maak)industrie en (zakelijke) dienstverlening.

Economische toppers:

Kluwer, Roto Smeets, Wegener (creatieve industrie), ,Wila, Den Hollander, Weweler, Auping (HTSM), R&D en productieplant AkzoNobel, Descol
(chemie), Nefit, Remeha, Alliander (energie), sterke vertegenwoordiging advies- en ingenieursbureaus
(Witteveen + Bos, Tauw, Arcadis, TNO, Goudappel Coffeng, DHV).

Natuur en Landschap:

Veluwe, uiterwaarden IJssel en landgoederen Brummen (Natura 2000), de Nationale Parken de Veluwe en de Graafschap. Afwisselend groen
landschap: IJsseldelta, Veluwse hoogland, coulissenlandschap.
De drie steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen zijn van elkaar gescheiden door een groen middengebied.
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Bijlage 1 Op weg van opgave naar uitvoering
In de Gebiedsagenda Oost-Nederland 2013
zijn de ambitie en de gezamenlijke opgaven
van de partners in Landsdeel Oost en het Rijk
beschreven. Vervolgens wordt het de kunst om
oplossingen, maatregelen, (wetgevende)
macht, (vastgoed)positie, kennis en ten slotte
financiële middelen van betrokken partijen in te
zetten om de gemeenschappelijke opgaven
ook te kunnen uitvoeren.
Een integrale benadering, dus het meewegen
van de belangen van alle partners, is nodig
voor het genereren van goede en acceptabele
oplossingen.
De provincies hebben de rol van
gebiedsregisseur gekregen. Zij moeten
ondernemend, verbindend en uitnodigend zijn.
Dit vraagt helderheid over kaders en ruimte om
in te springen op de actualiteit.
Vanuit het Rijk is de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte het kader. Voor de
mobiliteitsaanpak wordt de lijn die is ingezet
met Beter Benutten voortgezet en uitgebreid.
De update van de NMCA uit 2011 en de
Bereikbaarheidsindicator vormen mede input
voor het oplossen van bereikbaarheidsvraagstukken.

1
1.1

Vernieuwing MIRT

een stevig commitment en goede
samenwerking tussen de diverse betrokken
partijen van belang.

Veranderende context

In MIRT-verband zijn de samenwerkende
overheden altijd gewend geweest om lange
termijn afspraken te maken en het beschikbare
budget te verdelen, ook als dit pas vijftien of
twintig jaar later beschikbaar komt. De
afgelopen jaren is het steeds lastiger gebleken
om afspraken met een dergelijke lange
tijdshorizon waar te maken.
De context is echter fundamenteel veranderd:
zittende partijen hebben minder geld, de
overheid is steeds minder de bepalende en
initiërende partij en er ontstaan meer
initiatieven bij burgers en marktpartijen. Ook
komen er ontwikkelingen op ons af waarvan
we de impact niet precies kennen. Dit is van
invloed op de omvang van de opgaven en hoe
en wanneer met welke maatregelen deze
kunnen worden gerealiseerd.
In dit licht is het verstandig om op een flexibele
manier te programmeren en te ontwikkelen en
steeds kleine stapjes te zetten in de richting
van de gezamenlijke ambitie. Hierdoor ontstaat
ruimte om tijdig in te kunnen spelen op
veranderende omstandigheden. Daarbij zijn

1.2

Andere manier van werken

Het bovenstaande vraagt om een nieuwe
manier van werken met een focus op:
samenwerking met andere partijen, adaptief
programmeren én de inzet van andere
instrumenten (Vernieuwing MIRT).
Daarbij worden de volgende principes
gehanteerd
1) De ambities en opgaven staan centraal
2) Daar waar de opgave nog te abstract
geformuleerd zijn, wordt de opgaven met
de betrokken partners gezamenlijk verder
verkend en gedefinieerd (kan in de vorm
van een Mirt onderzoek zie 1.4)
3) Om van opgaven naar oplossingen te
komen zoeken we ruimte en flexibiliteit om
in te kunnen spelen op nieuwe
ontwikkelingen en veranderende
omstandigheden (adaptief programmeren
zie 2). Dit krijgt vorm in een dynamische
uitvoeringsagenda.
4) We zoeken de samenwerking met andere
partijen om redenerend vanuit de opgave
samen meer en creatievere oplossingen te
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bedenken die per saldo minder geld kosten
en meerdere partijen tevreden stellen (zie
1.3).

1.3



Andere oplossingen met andere
partijen

Een belangrijke pijler van de vernieuwing van
het MIRT is het samen met andere partijen
zoeken naar (andere) oplossingen.
Voorbeelden hiervan zijn:

Het benaderen van
bereikbaarheidsopgaven vanuit de 5 i’s uit
de Bereikbaarheidsaanpak; te weten
innoveren, informeren, in stand houden,
inrichten en ten slotte investeren. Voor het
spoor is de Lange termijn Spooragenda
het traject waarlangs in 2013 een
consistent en samenhangend programma
voor het spoor wordt uitgewerkt. Het
landsdeel wordt bij deze uitwerking
betrokken.
 Het breder inzetten van aankoop, beheer
en verkoop van overheidsvastgoed bij
het realiseren van beleidsdoelen. Bij het
Rijk komt dit tot uitdrukking in de
rijksvastgoedportefeuillestrategie die
momenteel wordt opgesteld. De
mogelijkheden om rijksvastgoed in te
zetten bij beleidsopgaven verschillen per
regio. Om opgaven scherp te krijgen kan
het nodig zijn om voor concrete regionale










vraagstellingen een MIRT onderzoek uit te
voeren.
Het koppelen van beheer en
ontwikkeling als nieuwe manier om
gebiedsontwikkelingen van de grond te
krijgen. Dat biedt mogelijkheden bij zowel
bebouwing als infrastructuur.
Een meer kleinschalige, gefaseerde
aanpak, ook met initiatieven van burgers
en bedrijven als centrale spil.
Vraaggericht in plaats van aanbodgericht
werken.
Nieuwe bekostigingsmogelijkheden
zoals revolverende fondsen (bv het
programma voor energiebesparing aan de
eigen woning) of inzet van middelen van
pensioenfondsen.
Het aanpassen/inzetten van regelgeving
op zowel nationaal als provinciaal en
lokaal niveau. Zie bijvoorbeeld de
Omgevingswet en de Crisis- en Herstelwet.
Het beter benutten van de bestaande
capaciteit en het vergroten van de
capaciteit is onderdeel van de brede
aanpak zoals wordt voorgestaan met de
Bereikbaarheidsaanpak. Beter Benutten is
onderdeel van het bredere Innovatie-spoor.
Vergroting van capaciteit is ingebed in het
Investeringsspoor. In het kader van dit
spoor is de NMCA geactualiseerd en
worden de Lange Termijn Spooragenda,
Kernnet Logistiek, MIRT-onderzoeken en
verkenningen, demografische en

economische ontwikkelingen en
veranderend mobiliteitsgedrag mede in de
afwegingen betrokken. Naast Innoveren en
Investeren omvat de aanpak tevens de
sporen Informeren, Instandhouden en
Inrichten. Bij het spoor Inrichten wordt naar
de inzet van het ruimtelijk beleid en naar
het instrumentarium ten dienste van de
bereikbaarheid gekeken.

1.4

Samen(hangend) onderzoeken
en realiseren

Voor het vinden van oplossingen is een goede
probleemanalyse van de opgave noodzakelijk.
Het opstellen van die probleemanalyse gebeurt
in samenwerking tussen alle partijen die bij de
opgave betrokken zijn. Ook het zoeken naar
oplossingen gebeurt met direct betrokkenen
en/of met partijen die een rol kunnen spelen bij
de oplossing. Verschillende partijen kunnen
daarbij de regie hebben, afhankelijk van waar
het zwaartepunt ligt.
Een voorbeeld van dit soort samenwerking is
het programma Beter Benutten waar Rijk, regio
en private partijen samen werken aan het
verminderen van files en het verbeteren van
het milieu, ieder vanuit zijn eigen belang en
verantwoordelijkheid.
Bij de probleemanalyse en het zoeken naar
oplossingen is een brede blik van belang
waarbij verder moet worden gekeken dan naar
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de plek waar het probleem of de opgave zich
voordoet. Een van de voorgestelde methodes
is het uitvoeren van een breed MIRTonderzoek. Daarbij wordt de hele ‘keten’ in
kaart gebracht om een goed beeld te krijgen
van het probleem en de mogelijke oplossingen.
Zo ontstaat ook zicht op mogelijkheden om
win-win situaties te creëren. Bijvoorbeeld door
waterbeheerders vroegtijdig te betrekken bij
alle ruimtelijke plannen die van belang zijn voor
het waterbeheer. Of door het speelveld,
waarnaar gekeken wordt, te vergroten door
niet alleen naar een knelpunt in infrastructuur
te kijken maar naar de ontwikkeling van het
hele gebied.
Deze manier van werken kan ertoe leiden dat
overheden soms een andere rol krijgen. Zij
zullen niet meer standaard de oplossing (en
het probleem) bepalen, maar zijn één van de
partijen die bij de probleemanalyse en het
zoeken naar oplossingen betrokken is.
Overheden zullen zich meer gaan richten op
het formuleren van een visie (wenkend
perspectief i.p.v. een blauwdruk of eindbeeld),
het schetsen van opties, het zorgen voor de
juiste condities én het verbinden en
combineren van oplossingen van andere
partijen zodat meerwaarde ontstaat. Hierdoor
krijgen burgers en bedrijven meer ruimte om
initiatieven tot wasdom te brengen.

2

Adaptief programmeren:
ambitie en opgaven centraal

Om flexibeler en meer inspelend op
onzekerheden te kunnen programmeren kan
gebruik worden gemaakt van een methode die
we adaptief programmeren noemen.
Adaptief programmeren is een systematiek om
ambities en abstract geformuleerde opgaven
om te zetten in concrete (deel)opgaven om
daar op het juiste moment de juiste stappen in
te kunnen zetten en maatregelen aan te
kunnen koppelen.
Adaptief programmeren bestaat uit zes
stappen:
1. Het formuleren van een centrale ambitie
die onderscheidend is tussen regio’s en
een wenkend perspectief schetst.
2. Het vertalen van de ambitie in concrete,
meetbare opgaven. Een onderverdeling in
tijdvakken (korte termijn, middellange
termijn, lange termijn) kan daarbij helpen.
3. Het in kaart brengen van onzekerheden.
Meestal zijn er maar een paar
kernonzekerheden bij elke opgave die de
bandbreedte van de omvang van de
opgave bepalen. Gaat het bijvoorbeeld om
mobiliteit, dan is het zaak rekening te
houden met ontwikkelingen als
economische groei, bevolkingsgroei en
gedragsverandering op het gebied van
mobiliteit. Voor water gerelateerde
vraagstukken moet rekening worden
gehouden met een combinatie van klimaat

en sociaaleconomische ontwikkeling, en bij
wonen met een combinatie van
economische groei, demografische
ontwikkeling en de ontwikkeling van de
financiële markten.
4. Onzekerheden kunnen worden omgezet in
nieuwe zekerheden door aan te geven wat
kantelpunten zijn en op welke momenten
er beslissingen moeten worden genomen.
Kantelpunten kunnen zowel ‘fysiek’ als
‘niet-fysiek’ zijn.
5. Ondertussen is het de kunst die
maatregelen te kiezen die ‘no regret’ zijn
en passen bij elk scenario. Ook moet bij
stap 5 worden geïnventariseerd welke
opties voor de lange termijn open
gehouden moeten worden. Denk
bijvoorbeeld aan een reservering voor
aanleg van infrastructuur.
6. Op basis van de voorgaande stappen
kunnen per opgave ontwikkelpaden
worden geschetst, waardoor de
samenhang tussen maatregelen en met
andere opgaven duidelijk wordt en waarin
ook kantelpunten en beslismomenten een
plek krijgen. Op basis hiervan kunnen
uiteindelijk bestuurlijk “commitment
packages” worden vastgesteld.
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In de figuur hieronder zijn de bovenstaande 6 elementen van een adaptieve aanpak in één plaatje neergezet; het is een groeimodel.
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