Deventer
Omgevingsvisie
Een verslag van de bijeenkomst ‘De Deventer Omgevingsvisie:
onze ambities en de deelgebieden’ op 5 juli 2018 in Deventer.
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De knikkers
Het ging om de knikkers afgelopen 5 juli in de Business Club van Go Ahead
Eagles. We zaten voor een tweede keer bij elkaar om na te denken over de
Omgevingsvisie in Deventer. Het ging niet meer over fictieve casussen,
maar over echte thema’s. Nog meer mensen dan bij de eerste bijeenkomst in
februari namen deel aan de geanimeerde discussies. Fantastisch dat u zo
betrokken bent!

En die knikkers…die gebruikten we om te kijken welke
ambities u belangrijk vindt. Onder luid gerammel
werden sommige potten rijkelijk gevuld. Anderen
bleven leger. Het was een speelse manier om de
ambities waar we voor staan in de verschillende
gebieden van Deventer tegen elkaar af te wegen.
Natuurlijk was de avond veel te kort om alle
vraagstukken te bespreken. En de knikkerpotten
gaven een goed beeld van waar wat u betreft de
zwaartepunten liggen, maar het zijn nog geen
einduitkomsten. In het najaar komen we bij u terug
met een ontwerp Omgevingsvisie en gebiedsaanpak.
Daarin zijn de opbrengsten van 5 juli, uw knikkers,
meegewogen. De ontwerp Omgevingsvisie wordt
vervolgens behandeld door het college en de raad.
Daarna heeft u - net als iedereen in Deventer -

Liesbeth Grijsen

gelegenheid om te reageren op de stukken.

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling
en Omgevingswet

Is het dan klaar? Dat niet. We maken een Omgevingsvisie die past binnen de Omgevingswet - de nieuwe wet
die in 2021 van kracht wordt. Afhankelijk van nieuwe
ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven gaan we
de Omgevingsvisie in de jaren daarop herijken, of op
onderdelen actualiseren. Ook in die fase kunt u nog
volop meedenken.
Zo blijven we bezig. Met de toekomst van Deventer.
De kracht van Deventer.
Met de knikkers.
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Inleiding
De gemeente Deventer is op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie
laten we op hoofdlijnen zien hoe we de komende jaren denken om te gaan met het
aanpassen van de fysieke leefomgeving aan veranderende maatschappelijke vragen.

Op weg naar deze nieuwe Omgevingsvisie, gaan we

Op 5 juli 2018 vond daarom de tweede bijeenkomst

graag samen met u op Expeditie. Samen met elkaar

‘Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie’ plaats,

ontdekken. We organiseren diverse bijeenkomsten

waarvoor maar liefst 70 partners zich hadden

om het gesprek te voeren over de Omgevingsvisie.

aangemeld. Zij konden de concept Omgevingsvisie

Groot en klein. De opbrengsten van deze gesprekken

voorafgaand aan de bijeenkomst downloaden. Tijdens de

gebruiken we bij de verdere uitwerking ervan.

bijeenkomst vertaalden we deze visie samen met de
partners naar de verschillende gebieden. Wat betekenen
onze ambities voor de binnenstad, voorstad, de
woonwijken, dorpen, het buitengebied en de
bedrijventerreinen? Hoe verzilveren we bestaand beleid,
maken we slimme verbindingen en handelen we
toekomstbestendig? En welke concrete dilemma’s zijn
er nog? De resultaten van de bijeenkomst geven ons
concrete aanknopingspunten voor het invullen van de
Omgevingsvisie per deelgebied. Gezamenlijk hebben we
weer een stap gezet in het proces richting de nieuwe
Omgevingswet.
In dit beeldverslag blikken we terug op de bijeenkomst
van 5 juli en geven we een overzicht van de opbrengsten
en belangrijkste conclusies per gebied. De deelnemers

Op 22 februari 2018 hielden we met 80 partijen uit

van gesprekken over de Omgevingsvisie staan daarnaast

Deventer de startbijeenkomst ‘In gesprek over de

in een Smoelenboek, dat na ieder gesprek over de

uitwerking van de Deventer Omgevingsvisie: van

Omgevingsvisie wordt aangevuld.

initiatief tot uitvoering’. Die avond verkenden we aan de

Zo kunnen we elkaar gemakkelijk vinden. En blijven we

hand van fictieve initiatieven met elkaar de toekomst

het gesprek met elkaar voortzetten.

van Deventer. Aan die bijeenkomst ging al veel vooraf.
Van structuurvisies, een raadswerkgroep, werksessies
tot het inrichten van de projectorganisatie. Maar we zijn

Meer informatie

er nog niet.

Neem voor meer informatie of bij vragen
contact op met team Expeditie Deventer via:
expeditie.omgevingswet@deventer.nl
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Aan gebiedstafels in gesprek
over onze ambities

Tijdens de bijeenkomst sloten de deelnemers aan bij een van de zes gebiedstafels.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Binnenstad
Voorstad
Woonwijken
Bedrijventerreinen
Dorpen
Buitengebied

Ambities Omgevingsvisie >>
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Aan tafel gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de ambities die we in de Omgevingsvisie vastleggen:

1.	Cultuurhistorie aan de IJssel verrijken
	Het cultuurhistorisch erfgoed is een sterke troef van Deventer. Net als de unieke ligging aan de IJssel.
Niet alleen in de binnenstad, maar ook in de open lucht is er veel bijzonders te zien. Dit cultureel
erfgoed bepaalt onze identiteit en willen we dus behouden én beschermen.

2.	Meer functiemenging van wonen, werken en vrije tijd
	Door functiemenging kunnen verschillende voorzieningen en/of bijzondere concepten ontstaan,
zoals levensloopbestendig wonen, bedrijvigheid aan huis of detailhandel op bedrijventerreinen.
Hiermee geven we de stedelijkheid van de ‘kleine grote’ stad Deventer een impuls.

3. Gezond economisch klimaat
	We bieden ondernemers de ruimte zich aan te passen aan marktomstandigheden. Bijvoorbeeld
door functiemenging toe te staan en ruimte te bieden voor economische vernieuwing en innovatie.
Denk aan ontwikkelingen van nieuwe bedrijvigheid, zoals op het AKZO-terrein, dat wordt ontwikkeld
tot chemische hotspot.

4. Verbeteren vervoersverbindingen tussen stad, dorpen en buitengebied
	Door het verbeteren van de vervoersverbindingen - zowel binnen Deventer als tussen de stad,
dorpen en buitengebied - betrekken we de dorpen en het buitengebied meer bij de stad.
En verlichten we de verkeersdruk van de auto op de stad.

5.	Sociale en gezonde inrichting leefomgeving
	We willen actief, sociaal en gezond gedrag van inwoners stimuleren. Dat betekent dat we de
leefomgeving daarop inrichten. Denk aan een groene ontmoetingsplek, een aantrekkelijke fietsroute
naar school en levensloopbestendige woningen voor ouderen op ‘pantoffelafstand’ van winkels.

6.	Duurzame toekomst
	We zijn voor méér inzet op duurzame maatregelen in Deventer. Denk aan het klimaatbestendig
maken van de leefomgeving, zodat we periodes van hittestress en wateroverlast kunnen opvangen.
Ook hebben we in Deventer de ambitie in 2050 aardgasloos te zijn en willen we fossiele brandstoffen
zoveel mogelijk vervangen door duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.
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De Ambitiecarrousel
Een Ambitiecarrousel ging vervolgens langs de
gebiedstafels om de ambities toe te lichten en
aan te geven wat de ambitie voor het betreffende
gebied betekent. Bij binnenkomst ontving iedere
deelnemer een zakje met 70 knikkers, die na
afloop van de Ambitiecarrousel over de ambities
werden verdeeld. Aan de deelnemers de opdracht
met elkaar in discussie te gaan over een goede
verdeling van de knikkers. Welke ambities zijn
belangrijk voor een gebied? Welke concrete
dilemma’s komen wij tegen? En wat betekent dit
voor onze ambities in de gebieden? Of is er
helemaal geen dilemma? Over deze en andere
vragen gingen we met elkaar in gesprek.
Op de volgende pagina’s geven we per gebied
een overzicht van de opbrengsten en de
belangrijkste conclusies.
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#1
Binnenstad

Tafel 1

Het centrum van de binnenstad is de plek voor winkelen, uitgaan, werken, vertier en
cultuur. Een bezoek aan de binnenstad moet garant staan voor beleving en ervaring.
Wat betekent dat voor de monumentale inrichting, duurzaamheid, evenementen, leegstand
of wonen in de binnenstad? En hoe profiteren we nog meer van de unieke ligging aan de
IJssel als voormalig Hanzestad? Hoe zorgen we voor optimale bereikbaarheid? En hoe
kunnen we nog beter verbinding maken met het prachtige Sallands ommeland?

Aan tafel over de binnenstad:
- Ruimte voor ondernemerschap

‘Levendigheid is heel belangrijk, maar de
binnenstad moet geen museum worden’

- 	Aantrekkelijk voor ondernemers en werknemers

De aantrekkelijkheid van de binnenstad wordt

- 	Ruimte voor ondersteunende functies

bepaald door wat er in de binnenstad gebeurt. Voor de

Wat speelt er?

bezoeker aan Deventer is de beleving heel belangrijk.

De opgaven

Echter moet de binnenstad geen museum worden.

- Toestaan functiemenging

Bovendien kan de binnenstad niet floreren zonder het

- 	Prettig werk- en vestigingsklimaat

wonen. Over het toelaten van auto’s zijn de meningen

- 	Aantrekkelijk en veilig voor fietsers

aan tafel verdeeld. De een ziet de binnenstad liever

- 	Terugdringen elektriciteitsgebruik

voor de mensen, de ander geeft aan dat het verdringen

- Klimaatbestendig maken

van auto’s voor de economische vitaliteit van de
binnenstad geen goede oplossing is.

‘Je kunt niet alles generatieproof aanpassen.
Je kiest voor het wonen in de binnenstad,
zowel als je jong als oud bent’
8
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In gesprek over de ambities

‘De cultuurhistorie op orde is belangrijk voor de
economische vitaliteit van de stad’
Aan de tafel Binnenstad krijgt de ambitie ‘Cultuurhistorie aan de IJssel verrijken’ de meeste knikkers,
gevolgd door ‘Functiemenging van wonen, werken en
vrije tijd’. Cultuurhistorie is de basis. De historie
bepaalt het DNA van Deventer, maar het mag andere
ontwikkelingen niet verlammen. De cultuurhistorie hoeft
niet zozeer verrijkt te worden - er is al heel veel - maar
moet wel behouden blijven. Een andere deelnemer pleit
juist voor nieuwe cultuurhistorie. Functiemenging is
belangrijk voor de economische vitaliteit. De Walstraat
is hier een mooi voorbeeld van.

‘Een klimaatbestendige stad is belangrijk.
Dat gaat mogelijk wel ten koste van parkeren’
Kijken we naar de andere ambities, dan zien de deelnemers dat eerdergenoemde ambities bijdragen aan een
gezond economisch klimaat. De (fysieke) verbindingen
zijn goed op orde, alleen zouden die met het ommeland
beter kunnen. De stad functioneert immers niet zonder
haar ommeland. Pak je die verbinding niet goed op, dan
krijg je de mensen niet naar de stad. Duurzaamheid
scoort in de middenmoot. Wellicht vraagt dit om forse

Verdeling knikkers over ambities

investeringen. De discussie ging over de verhoudingen

1. Cultuurhistorie aan de IJssel

tussen de ambities qua belang. Naast CO2-reductiemaatregelen, zijn maatregelen voor hittestress
minstens zo belangrijk voor de binnenstad. Dat betekent

verrijken

149

2. Meer functiemenging van wonen,
werken en vrije tijd

keuzes maken. Waar breng je groen aan? En waar

3. Gezond economisch klimaat

gebruik je waterdoorlatende verharding?

4. Verbeteren vervoersverbindingen
tussen stad, dorpen en buitengebied

131
91
48

5. Sociale en gezonde inrichting
leefomgeving
6. Duurzame toekomst

54
86
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#1
Binnenstad

Tafel 2

Aan tafel over de binnenstad:

‘We moeten de aantrekkingskracht en
levendigheid van de binnenstad vergroten’
Net zoals veel binnensteden in Nederland heeft ook
Deventer te maken met leegstand en een teruglopend
bezoekersaantal. Willen we dit veranderen, dan moet de
aantrekkingskracht en levendigheid van het gebied
worden vergroot. Het versterken van de woonfunctie
is noodzakelijk. Daarnaast moet de verbinding tussen
het stadscentrum en de stadscampus - met haar
kennisintensieve bedrijven, onderwijsinstellingen en de
vernieuwde stationsomgeving - voelbaar worden.
De binnenstad lijk daar nog ver weg. Er kan meer gebruik
worden gemaakt van de publieke ruimte om zo fysiek en
programmatisch meer verbinding te maken met de
binnenstad.

In gesprek over de ambities:

‘Functiemenging is een goede richting om het
centrum levendig en aantrekkelijk te houden
voor ondernemers en bewoners’
Deze Binnenstadstafel verdeelt de knikkers duidelijk
op een andere manier dan tafel 1. De deelnemers
geven de meeste knikkers aan de ambitie
‘Meer functiemenging van wonen, werken en vrije tijd’,
gevolgd door ‘Duurzame toekomst’. Cultuurhistorie
speelt aan deze tafel dus een minder grote rol,
al moeten we er wel zuinig op zijn. Volgens de
deelnemers moet cultuurhistorie worden ingepast in
de andere ambities en zeker niet onder gesneuveld
raken.

‘Regulering is nodig om tegengestelde
belangen zo goed mogelijk af te kunnen wegen’
Een overmaat aan regelgeving bemoeilijkt
functiemenging. Bovendien is er een dilemma aan
verbonden: als er een rij aaneengesloten
grondgebonden woningen ontstaat, is het
vestigingsklimaat voor bedrijven in de directe
omgeving minder gunstig.
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Regulering is gewenst, maar flexibiliteit moet mogelijk
blijven. Functiemenging moet volgens de deelnemers
vooral gelden voor ‘dag-horeca’, winkels en wonen.
De functie horeca is nu sterk ingeperkt, dat zou niet
voor lichte horeca moeten gelden. Voor
schoenenwinkels geldt toch ook geen limiet?

‘Het beschermde stadsgezicht vraagt
om een zorgvuldige verduurzamingsslag’
Als het gaat om duurzaamheid, dan zijn veel
aanpassingen niet toegestaan, omdat het gaat om
monumenten. Volgens de deelnemers zijn er voor
verduurzaming van de binnenstad kaders nodig
waarbinnen veel mogelijk is. Denk aan het vergroenen
van de binnenstad om hittestress tegen te gaan,
minder energiegebruik en het verbeteren van de
luchtkwaliteit door maatregelen op te stellen voor
de uitstoot van auto’s. Zonnepanelen kunnen we
plaatsen op platte daken die niet zichtbaar zijn vanaf
de straat. Het mag niet ten koste gaan van de
historische panden.

Verschillende inzichten aan de tafels
over de binnenstad
De binnenstad is een gebied waarover veel mensen

Verdeling knikkers over ambities

mee willen praten. Er waren deze avond daarom twee

1. Cultuurhistorie aan de IJssel verrijken

tafels ingericht. De deelnemers aan de twee tafels

2. Meer functiemenging van wonen,

vinden elkaar deels. Functiemenging wordt door beide

werken en vrije tijd

bestempeld als een belangrijke ambitie. Cultuurhistorie

3. Gezond economisch klimaat

wordt meer gezien als een belangrijke randvoorwaarde.

4. Verbeteren vervoersverbindingen

Het is er al, koester dat. Het moet vooral ingepast
worden in de andere ambities.
Tafel 2 zet meer in op de duurzame toekomst, waar zij
ook voor de binnenstad een belangrijke opgave zien.

tussen stad, dorpen en buitengebied

84
163
70
49

5. Sociale en gezonde inrichting
leefomgeving
6. Duurzame toekomst

43
129

Met daarbij natuurlijk wel oog voor het beschermde
stadsgezicht.
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#2
Voorstad

Voorstad is een lappendeken van laat 19e en vroeg 20e-eeuwse buurten rondom de
binnenstad, die overal geschiedenis ‘ademt’. Karakteristieke panden, diversiteit in
bouwvormen en een diverse bevolkingssamenstelling kenmerkt Voorstad. De centrale
opgave betreft het verbeteren van de resultaten op de thema’s veiligheid en de socialeen fysieke leefomgeving. Daarnaast hebben we in Voorstad te maken met relatief veel
inwoners ten opzichte van de openbare ruimte. Hoe gaan we hiermee om?

Aan tafel over Voorstad:
Wat speelt er?

‘Het moeten onze (Voorstad) oplossingen zijn’

- Verouderde woningen

Voorstad wordt door de deelnemers aan tafel

- Leegstand

getypeerd als een leuke mengelmoes van mensen en

- Overlast en onveiligheid

woonstijlen, met veel verschillende deelgebieden.

- Weinig ruimte voor groen en parkeren

Maar er zijn ook zorgen. Bijvoorbeeld over de
parkeerproblematiek, de overlast van drugsdealers en

De opgaven

lawaai, maar ook de relatief ongezonde leefstijl van de

- Updaten woningvoorraad en woonomgeving

bewoners. In Voorstad hebben we te maken met een

- In 2050 aardgasloos (energietransitie)

hoge werkeloosheid en veel eenoudergezinnen.

- Ruimte bieden voor jonge, creatieve stedelingen

Er is veelal sprake van een opeenstapeling van

- Klimaatbestendig maken

problemen, waarvan men niet in staat is ze zelf
op te lossen. Welke oplossingen er ook komen,
de deelnemers zijn het in ieder geval eens:
‘Het moeten onze (Voorstad) oplossingen zijn’.
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In gesprek over de ambities:

‘Ga aan de slag met het creëren van een
woon-, werk- en leefomgeving waar het
welzijn van de bewoners voorop staat’
Aan de tafel Voorstad krijgt de ambitie ‘Sociale en
gezonde leefomgeving’ de meeste knikkers, gevolgd
door ‘Gezond economisch klimaat’ en ‘Functiemenging’.
Voorstad gaat voor functiemenging van wonen, werken
(kleinschalige winkels/bedrijvigheid gericht op de
buurt) en groen. Daarvoor hoeft niet alles te blijven
zoals het is. Nieuwbouw is belangrijk, met aandacht
voor het behouden van een aantal kenmerkende
fysieke elementen van cultuurhistorische waarde.
Maar ga in Voorstad vooral aan de slag met het
creëren van een woon-, werk- en leefomgeving
waar het welzijn van de bewoners voorop staat”,
aldus de deelnemers aan tafel.

‘Figuurlijk is de ruimte ongelimiteerd,
letterlijk gelimiteerd’
Voorstad moet een gebied zijn dat kansen biedt voor
jong (starters/studenten) en oud(er), met woningen die
passen bij de mensen die er wonen. Door verjonging zijn
er minder auto’s en dus minder parkeervoorzieningen
nodig. Bovendien is Voorstad ‘niet de parkeeroplossing

Verdeling knikkers over ambities

voor de stad’. Ruimte voor ontmoetingsplekken is

1. Cultuurhistorie aan de IJssel verrijken

nodig en fietsveiligheid belangrijk. Duurzame toekomst

2. Meer functiemenging van wonen,

is een ambitie voor de hele stad en het ommeland,
niet speciaal voor Voorstad.

werken en vrije tijd
3. Gezond economisch klimaat

26
98
98

4. Verbeteren vervoersverbindingen

‘Voorstad is niet de parkeeroplossing
voor de stad’

tussen stad, dorpen en buitengebied

28

5. Sociale en gezonde inrichting
leefomgeving
6. Duurzame toekomst

177
63
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#3
Woonwijken

In de (rustige) woonwijken van Deventer moeten meer dan 45.000 inwoners, jong en oud,
veilig, gezond en met goede voorzieningen in gemengde bevolkingssamenstelling
kunnen leven. In de woonwijken is ten opzichte van de Voorstad juist meer ruimte in
vergelijking met het aantal mensen. Ontmoeten en bewegen, duurzaamheid en het
klimaatbestendig maken van woningen, zijn thema’s die in woonwijken spelen. Hoe gaan
we om met de verschillen in wijken? Of met de aanwezige cultuurhistorie? We willen
goede doorstroming, bereikbare ontmoetingsplekken, meer wisselwerking met het
platteland en de kracht van Deventer benutten door noaberschap te stimuleren.

Aan tafel over de woonwijken:

- Huishoudsamenstelling

‘Er is weinig betrokkenheid, cohesie,
noaberschap. Dat willen we graag
terugbrengen’

- Vergrijzing

De maatschappij verandert. Er zijn steeds meer een-

- Energietransitie

tot tweepersoonshuishoudens. Dat betekent ook wat

- Zelfbeheer openbare ruimte

voor de woningen. Door minder personen per

Wat speelt er?
Maatschappelijke veranderingen, zoals:

huishouden, wordt het ruimtegebrek steeds groter.

De opgaven

Ook ontstaat er een toenemende afstand tussen

- 	Op peil houden/verbeteren woon- en

mensen. Je hebt te maken met veel verschillende

leefklimaat

bevolkingsgroepen: rijk, arm, jong en oud. Dat leidt

- Verduurzamen woningen

tot toenemende problemen in de woonwijken. De

- Behouden bereikbare ontmoetingsplekken

deelnemers aan tafel, waaronder woningcorporaties,
willen het noaberschap graag weer terugbrengen.
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Vroeger was er bovendien meer doorstroming in
woningen. Voor een grote groep geldt nu dat ze niet
naar een duurder huis kunnen doorstromen. Zij blijven
dus goedkoop wonen. In de woonwijken ligt een
belangrijke focus op het levensloopbestendig maken
van woningen. Niet alleen de nieuwbouw, maar ook de
huidige woningvoorraad.

In gesprek over de ambities:

‘Een sociale en gezonde leefomgeving draagt
eraan bij dat mensen elkaar ontmoeten’
Aan de tafel Woonwijken krijgt de ambitie ‘Sociale en
gezonde inrichting leefomgeving’ de meeste knikkers,
gevolgd door ‘Duurzame toekomst’ en daar een stukje
achter ‘Functiemenging’. Wonen en werken is
belangrijk, het geeft een sociaal netwerk. Hiermee heb
je de basis al te pakken. Een sociale en gezonde
leefomgeving draagt eraan bij dat mensen elkaar
ontmoeten. Tegen de stroom van individualisering in,
meer verbinden.

‘Je kunt mensen economisch vooruit helpen
als je in duurzaamheid investeert’
Functiemenging kan in woonwijken ook voor ergernis
zorgen. Denk aan een eigen auto én de bedrijfsbus voor

Verdeling knikkers over ambities

de deur. Het kan wel, maar dan op een slimme manier.

1. Cultuurhistorie aan de IJssel verrijken

Bijvoorbeeld aan de rand van woonwijken. Kijken we naar

2. Meer functiemenging van wonen,

duurzaamheid, dan is dat een belangrijke voorwaarde

werken en vrije tijd

voor een leefbare woonomgeving. Meer dan 85% van

3. Gezond economisch klimaat

onze tijd zitten we binnenshuis. Woningen moeten we

4. Verbeteren vervoersverbindingen

goed isoleren, zodat er ook geventileerd kan worden.
Bovendien levert het de bewoners uiteindelijk een
besparing op. De vraag is wel: wie maakt deze
investeringen?

tussen stad, dorpen en buitengebied

34
81
43
57

5. Sociale en gezonde inrichting
leefomgeving
6. Duurzame toekomst

244
171
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#4
Bedrijventerreinen

Deventer heeft met Bergweide, Kloosterlanden, Handelspark Weteringen en het nieuwe
Bedrijvenpark A1 het grootste aaneengesloten ‘werklandschap’ van Oost-Nederland.
Er zijn 750 bedrijven gevestigd waar ruim 17.000 mensen hun brood verdienen. Deventer
streeft naar een optimaal werk-, verblijfs- en vestigingsklimaat. Wat is daarvoor nodig?
Thema’s die spelen zijn bereikbaarheid, duurzaamheid, openbare ruimte, tegengaan
leegstand en het mengen van functies en het geven van ruimte voor vernieuwingen.

Aan tafel over de bedrijventerreinen:
- Ruimte voor ondernemerschap

‘Deventer kent geen duidelijke concepten
op bedrijfspanden en -terreinen’

- Aantrekkelijk voor ondernemers en werknemers

Een bedrijventerrein moet een prettige omgeving zijn.

- Ruimte voor ondersteunende functies

Duurzaamheid is op deze terreinen een belangrijk

Wat speelt er?

thema. De helft van de verbruikte energie in Deventer

De opgaven

wordt opgeslokt door de bedrijventerreinen. Voor gas is

- 	Toestaan functiemenging

dit zelfs 70%. Het voorkomen van hittestress is door

- Prettig werk- en vestigingsklimaat

alle bebouwing, verharde wegen en parkeerplaatsen

- Aantrekkelijk en veilig voor fietsers

een uitdaging. Er is tussen de bedrijventerreinen in

- Terugdringen elektriciteitsgebruik

Deventer veel interne beweging. Bedrijven die in de

- Klimaatbestendig maken

knel zitten op hun huidige locatie, verhuizen
bijvoorbeeld naar het A1-bedrijvenpark.
Duidelijke concepten op bedrijfspanden en -terreinen
ontbreken. Er moet meer binding zijn tussen bedrijven
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die gezamenlijk een pand of een zone delen.
Op die manier kun je een broedplaats creëren met een
bepaald profiel. Wel kan dit betekenen dat je ook
weleens ‘nee’ moet verkopen aan een bedrijf dat niet in
het profiel past. Dat kan risicovol zijn. Een van de
deelnemers vraagt specifiek aandacht voor circulaire
panden. Deze worden voor 25 jaar gebouwd en in
gebruik genomen, waarna het pand en de locatie weer
teruggegeven worden aan de natuur. Een bepaald
gebied kan zo een hele andere functie krijgen.
Voor dergelijke constructies zou ruimte moeten zijn.

In gesprek over de ambities:

‘Combineer duurzaamheid met
werkzaamheden die toch uitgevoerd moeten
worden’
Aan de tafel Bedrijventerreinen krijgt de ambitie
‘Duurzame toekomst’ de meeste knikkers, gevolgd
door ‘Gezond economisch klimaat’. Iedereen aan tafel
is het erover eens dat duurzaamheid erg belangrijk is.
Echter staat duurzaamheid niet los van een gezond
economisch klimaat en een sociale en gezonde
inrichting van de leefomgeving. Duurzaamheid moet je
combineren met werkzaamheden die toch uitgevoerd
moeten worden. Gaat de straat open voor bekabeling,

Verdeling knikkers over ambities

leg dan meteen buizen voor het vervoer van graan en

1 . Cultuurhistorie aan de IJssel verrijken

kratten voor afwatering. Slim combineren, daar gaat

2. Meer functiemenging van wonen,

het om.

werken en vrije tijd
3. Gezond economisch klimaat

‘De omgeving van bedrijventerreinen
is weinig inspirerend’

39
135
191

4. Verbeteren vervoersverbindingen
tussen stad, dorpen en buitengebied

3

5. Sociale en gezonde inrichting
Een bedrijventerrein zou een plezierige omgeving
moeten zijn om te werken, in de pauze te wandelen,

leefomgeving
6. Duurzame toekomst

155
247

te shoppen of een borrel te drinken. Op die manier ben
je aantrekkelijk voor young professionals en behoud je
deze groep voor Deventer. Maar ook aan de oudere
deelnemers moet gedacht worden. De deelnemers
concluderen dat de leefbaarheid van de bedrijventerreinen beter kan. Veel bedrijven kiezen daarom
bewust voor een locatie in de binnenstad.
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#5
Dorpen

Deventer wil een vitaal platteland, een leefbaar buitengebied. Diepenveen, Schalkhaar,
Bathmen, Lettele, Loo en Okkenbroek: elk dorp is uniek en heeft een eigen identiteit en
onderscheidende woonkwaliteit. Het voorzieningenniveau, historisch en cultureel
erfgoed en de verkeersstructuur zijn thema’s voor elk dorp. Net als noaberschap,
het verbinden van het buitengebied en de stad en duurzaamheid.

Aan tafel over de dorpen:
- Vergrijzing en krimp

‘Verbinden gaat over veel meer dan alleen
fysiek vervoer’

- Afname voorzieningen

De gemeente Deventer kent zes dorpen. Ieder met een

Wat speelt er?

eigen karakter en eigen opgaven. Kijken we naar
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De opgaven

verbindingen, dan gaat het bij de dorpen om veel meer

- 	Leefbaarheid in relatie tot de voorzieningen

dan alleen fysiek vervoer. Ook de contacten tussen

- Zelfredzaamheid inwoners

mensen onderling is erg belangrijk. En hebben we het

- Bereikbaarheid voorzieningen

over duurzaamheid, dan gaat dat om veel meer dan

- Toestaan functie-uitwisseling in dorpscentra

alleen het verduurzamen van woningen.
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In gesprek over de ambities:

‘Bij alle keuzes moeten we de duurzame bril
opzetten’
Aan de tafel ‘dorpen’ krijgt de ambitie ‘Duurzame
toekomst’ de meeste knikkers, gevolgd door ‘Sociale
en gezonde inrichting leefomgeving’. De deelnemers
maken wel een kanttekening: duurzaamheid is zo
belangrijk, dat het eigenlijk een overkoepelend thema
zou moeten zijn. Het moet doorklinken in alles wat je
als gemeente doet. Bij alle keuzes die we maken,
moeten we de duurzame bril opzetten.

‘Sociale cohesie is randvoorwaardelijk voor de
dynamiek in de dorpen’
Om de vitaliteit/leefbaarheid te behouden, is groei in
woningbouw nodig. Vooral voor starters. Kijken we naar
voorzieningen, dan zijn deze essentieel voor het
gemeenschapsleven. Het gaat dan dus niet alleen om de
supermarkt. Kijken we naar de verbinding van de dorpen
met de buitenwereld, dan is niet alleen de fysieke
ontsluiting belangrijk. Ook de digitale ontsluiting
verdient aandacht. Zo ligt nu nog niet overal glasvezel.
De deelnemers hebben nog een tip voor de gemeente:
blijft niet intern gericht kijken, maar kijk om je heen (naar
regio, provincie, landelijk, etc.).

Verdeling knikkers over ambities
1 . Cultuurhistorie aan de IJssel verrijken

66

2. Meer functiemenging van wonen,
werken en vrije tijd
3. Gezond economisch klimaat

82
45

4. Verbeteren vervoersverbindingen
tussen stad, dorpen en buitengebied

90

5. Sociale en gezonde inrichting
leefomgeving
6. Duurzame toekomst

106
167
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#6
Buitengebied

Tafel 1

Deventer heeft een prachtig buitengebied. Het rivierenlandschap, het oude
hoevenlandschap en de meeste recente ontginningen, de dekzandvlaktes. Het waterpeil,
recreatief gebruik, natuur, horeca, verkeer, wonen en landbouw (2/3 van het
buitengebied is agrarisch in gebruik) zijn thema’s voor het buitengebied. Het
buitengebied staat niet stil. Er zijn volop ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de transitie in de
landbouw, energietransitie, waterberging en natuurontwikkeling. Welke ruimte is er voor
de verandering of ontwikkeling om daarmee het buitengebied leefbaar en
toekomstbestendig te houden?

Aan tafel over het buitengebied:
Wat speelt er?
- Duurzame en circulaire agrarische 		
bedrijfsvoering

‘Ons buitengebied is al mooi, laten we dat
behouden en mooier maken’
Het gesprek aan tafel begint met de waarde die het

- Toenemend medegebruik door stedelingen

buitengebied voor de deelnemers heeft. Er wordt

- Toenemend belang voor duurzaamheidsopgaven

opgeroepen voor optimale samenwerking bij het
herbestemmen van vrijkomende agrarische objecten/

De opgaven

gronden. Ook de waarde van het noaberschap in het

Ruimte bieden voor:

buitengebied wordt benadrukt. Naast ruimte voor de

- Ontwikkeling, inclusief beperkte groei

boer, moet ook de boer/inwonerverbinding versterkt

- Energielandschappen

worden. Als het gaat om waterberging, dan moet ieder

- Andere (niet-agrarische) functies

gebied zijn eigen broek ophouden. Zonnepanelen
moeten eerst op alle beschikbare daken geplaatst
worden. De deelnemers zijn zich ervan bewust dat dit
maar 5% van de benodigde capaciteit oplevert.
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In gesprek over de ambities:

‘Wentel de duurzaamheidsopgave niet af
op het buitengebied’
De deelnemers aan tafel missen de nuance in de
stellingen en kennen daarom geen waarde toe aan de
ambities door de verdeling van knikkers. Wel was er
overeenstemming over de ambities. Door hergebruik
van VAB’s (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) moet
er meer ruimte komen voor functiemenging en
-verandering. Voorwaarde is wel dat de
cultuurhistorische waarde en de economische
mogelijkheden van omliggende agrarische bedrijven
behouden blijven. Kijken we naar de cultuurhistorie,
dan wordt de houding van de gemeente soms als wat
rigide ervaren. Nieuw is niet perse slecht. Het behoud
van cultuurhistorische waarden hoeft ontwikkelingen
niet in de weg te zitten. En andersom.

‘Het buitengebied is geen openluchtmuseum’
Economische groei moet gestimuleerd worden, evenals
(starters-)woningen. Voor een duurzame toekomst
behoren energielandschappen tot de mogelijkheid,
als daar draagvlak voor is. Dit vraagstuk moet altijd in
een breder verband worden gezien. De deelnemers
roepen op niet voor de makkelijkste weg te kiezen en het
buitengebied vol te leggen met zonnepanelen. Kijk in
verstedelijkte gebieden welke oplossingen daar geschikt
zijn. Wentel de duurzaamheidsopgave niet af op het
buitengebied.

Verdeling knikkers over ambities
1. Cultuurhistorie aan de IJssel verrijken
2. Meer functiemenging van wonen,
werken en vrije tijd
3. Gezond economisch klimaat
4. Verbeteren vervoersverbindingen
tussen stad, dorpen en buitengebied		
5. Sociale en gezonde inrichting
leefomgeving
6. Duurzame toekomst
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#6
Buitengebied

Tafel 2

Aan tafel over het buitengebied:

‘In het buitengebied moeten landbouw en
natuur samengaan’

‘Het buitengebied moeten we koesteren.
Dat betekent niet dat we het moeten
behouden’

Hoe kun je het karakteristieke van het verleden en het
nieuwe van de toekomst zo goed mogelijk benutten?

De deelnemers aan tafel zijn absoluut voor een

Aan tafel zitten ook agrariërs. Zij willen vooral een

duurzame toekomst. Maar weloverwogen. Het gaat

economisch vitaal platteland overhouden, waar de

bovendien niet alleen om zonnepanelen. Denk ook aan

volgende generatie mee verder kan. Platteland waarin

circulaire economie. Het buitengebied is wél het gebied

natuur en landbouw samengaan. Het landschap moet

voor winning van duurzame energie, maar met behoud

ingepast worden, maar daar moeten we wel een weg in

van cultuurhistorische elementen en de identiteit.

vinden.

Dus goed ingepast. Het landschap moet herkenbaar
blijven. Als voorbeeld noemt een deelnemer de IJssel.

Er komt steeds meer druk op het buitengebied vanwege

Aan dat landschap is best veel veranderd en

het medegebruik, door bijvoorbeeld wonen. Volgens de

toegevoegd. Maar de cultuur is erin verweven.

deelnemers moeten we goed nadenken over wat we
toelaten. Probeer gebouwen aan te passen aan deze tijd.
Blijf niet hangen in het verleden. En zorg er bovendien
voor dat woningen levensloopbestendig zijn, zodat

Verdeling knikkers over ambities

jongeren en ouderen er kunnen blijven wonen. Ook wordt

1. Cultuurhistorie aan de IJssel verrijken 107
2. Meer functiemenging van wonen,
werken en vrije tijd
110
3. Gezond economisch klimaat
141
4. Verbeteren vervoersverbindingen
tussen stad, dorpen en buitengebied
54
5. Sociale en gezonde inrichting 		
leefomgeving
23
6. Duurzame toekomst
138

de IJssel nog aangestipt. Deze is beeldbepalend en
essentieel voor het buitengebied. Het is zowel een
scheidslijn als een verbinding. Een belevingsinstrument,
een levensader, die zorgt voor watertoevoer en -afname,
maar ook een rol kan spelen in het verwarmen en
verkoelen van de stad.

In gesprek over de ambities:

‘Niet alleen nee zeggen, maar ja tenzij’
Aan deze tafel worden de knikkers wel verdeeld.
De meeste knikkers gaan naar de ambitie ‘Gezond
toekomst’. Een combinatie van functies wordt in het

Verschillende inzichten aan de tafels
over het buitengebied

buitengebied als belangrijk gezien. Met behoud van de

De belangstelling voor het buitengebied was die avond

cultuurhistorie. Hiervoor is het nodig een klimaat te

groot. Er waren daarom twee tafels. Aan tafel 1

scheppen waarbij je mensen uitnodigt te investeren.

werden de knikkers niet verdeeld, maar de toelichting

Juist om die beweging te krijgen. Niet alleen nee

op de ambities toont toch grote overeenkomsten met

zeggen, maar ja tenzij. Dan krijg je die andere functies.

tafel 2. Concluderend kunnen we zeggen dat in het

economisch klimaat’, gevolgd door ‘Duurzame

buitengebied functiemenging, economie en
duurzaamheid de onderwerpen zijn waar het om draait.
Ontwikkeling is nodig, maar wel met behoud van
cultuur én natuur.
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De opbrengst en het vervolg
De opbrengsten uit deze bijeenkomst laten zien dat

Hoe nu verder?

ieder gebied zijn eigen uitdagingen kent en daardoor

De gemeente Deventer gebruikt de opbrengsten uit

ook andere ambities. Daar waar in de binnenstad de

deze bijeenkomst voor het verder uitwerken van de

focus ligt op functiemenging en het daarmee levendig

ontwerp Omgevingsvisie en gebiedsaanpak.

en aantrekkelijk houden van het centrum, gaat het in

De resultaten zijn dus zeker geen einduitkomsten.

de woonwijken en Voorstad vooral om een sociale en

In de routekaart, op de volgende pagina’s, geven we de

gezonde leefomgeving. Op de bedrijventerreinen en

vervolgstappen weer. Eerstvolgende moment waarvoor

in het buitengebied ligt de nadruk op een goed

wij u vragen mee te doen, is de commitmentsessie op

economisch klimaat en een duurzame toekomst.

donderdag 4 oktober 2018. Tijdens deze bijeenkomst

Deze laatste ambitie is overigens een ambitie die voor

presenteren we de ontwerp Omgevingsvisie en

bijna alle gebieden hoog scoort. Verduurzaming lijkt

gebiedsaanpak. Hierover ontvangt u te zijner tijd meer

dan ook meer een gezamenlijke opgave voor de stad

informatie.

(inclusief het ommeland), dan voor een gebied
afzonderlijk.
Wat deze avond ons ook laat zien, is dat het een het
ander niet uitsluit. Bij de verdeling van de knikkers is
dan ook enige nuancé geboden: het is niet zo zwart wit
als het lijkt. In veel gevallen is het toch én én en niet of
of. Bovendien moet er ook gekeken worden naar de
samenhang en dwarsverbanden tussen de gebieden.
Wat voor het ene gebied goed is, kan voor een ander
gebied nadelig zijn. Zo kan de bescherming van de
binnenstad bijvoorbeeld betekenen dat je geen
uitbreiding wilt op een bedrijventerrein.

Routekaart ‘Ontwikkeling Deventer Omgevingsvisie’ >>
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Ontwikkeling Deventer Omgevingsvisie

Gemeente

Gemeente

Partners

Gemeente

Bijeenkomst 5 juli 2018

Maart t/m juni 2018

Bijeenkomst 22 februari 2018

2016 - 2017

PERIODE

2004 - 2016

Routekaart

Partners

WIE
Ontwikkelen concept
Omgevingsvisie met
aandacht voor verzilveren
bestaand beleid, slim
verbinden en toekomstbestendigheid. Verwerken
opbrengst 22 februari

Structuurplannen:
huidig beleid als input voor
concept Omgevingsvisie

WAT

Start
inplementatie:
inrichten
Raadswerkgroep,
werksessies,
projectorganisatie
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Werken met dilemma’s op basis van
fictieve cases
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Ruimte voor verdere groei woningen
Deventer energieneutraal
Aantrekkelijke binnenstad Deventer
Ontwikkeling landelijk gebied
Ruimte voor functiemenging
Stimuleren van gezond gedrag

Delen concept Omgevingsvisie
en verdiepen per gebied
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Binnenstad
Woonwijken
Buitengebied
Dorpen
Bedrijventerreinen
Voorstad

SAVE THE DATE - Donderdag 4 oktober 2018
Commitmentsessie
Eerstvolgende moment waarvoor wij u vragen
mee te doen, is de commitmentsessie op
donderdag 4 oktober 2018.

Gemeente

Partners

Verwerken opbrengst
5 juli en ontwikkelen
visie per gebied.
Uitwerken witte
vlekken en dilemma’s

ontwerp Omgevingsvisie en gebiedsaanpak.

Gemeente

Gemeente
met
samenleving

Doorlopen
zienswijzefase

Gemeente
met
samenleving

Gemeente

Gemeente

Omgevingsvisie bijwerken
op basis van ontwikkelingen
en ervaringen

Omgevingsvisie binnen
het kader van de
Omgevingswet

Ontwerp Omgevingsvisie
in College en Raad

Ontwerp Omgevingsvisie en
gebiedsaanpak presenteren en
commitment vragen

2025

2019 - 2024

Begin 2019

Oktober - Begin 2019

Hierover ontvangt u te zijner tijd meer informatie.

Oktober 2018

Juli - augustus - september 2018

Commitment sessie sept-okt 2018

Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de

Vaststellen
Omgevingsvisie
versie juli 2018
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