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Concept Startnotitie Ontwikkelagenda netwerkstad

Aan de gemeenteraad.
Samenvatting voorstel
De colleges van de netwerksteden NT en de provincie Overijssel hebben het initiatief genomen om
Een strategische ruimtelijke visie te maken met een doorkijk naar 2040 en met een
uitvoeringsprogramma voor de korte termijn; samen te noemen “de ontwikkelingsagenda
Netwerkstad”. De startnotitie die daartoe is opgesteld, dient door de gemeenteraden en Provinciale
Staten te worden vastgesteld.

1 Inleiding
Sinds de ondertekening van de eerste Ruimtelijk-Economische Ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente
in 2005 (herijkt in 2010) hebben de Netwerkstadpartners, samen met de provincie Overijssel en met steun
van het Rijk, belangrijke stappen gezet in het realiseren van de gezamenlijke ambities, gericht op de
versterking van de ruimtelijk-economische structuur en de verbetering van het vestigingsklimaat. De
geformuleerde ambities zijn vertaald in een groot aantal projecten en programma’s, met de
Innovatiedriehoek als spil.
In de huidige dynamiek, met bijbehorende onzekerheden, is er behoefte aan een nieuw richtinggevend
perspectief met betrekking tot de opgaven van de Netwerkstad.

2. Toelichting
In de sterk veranderende context die zich nu en de komende decennia voordoet (zie de Startnotitie), is er
behoefte aan Twentse toekomstscenario’s, die de belangrijkste vraagstukken voor de Netwerkstad
benoemen, het ruimtelijk effect hiervan in beeld brengen en die kunnen helpen bij het ontwerpen van een
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actueel ontwikkelingskader. De noodzaak om voor de Netwerkstad als geheel, als stedelijke hart van
Twente, vanuit één visie te handelen, is niet eerder zo groot geweest. Bij het maken van de visie en
ontwikkelagenda is er nu de kans om een doorbraak in het denken vorm te geven. Het gaat dan om een
robuuste ruimtelijke hoofdstructuur voor de gehele Netwerkstad, met een aantal strategische
ontwikkellocaties voor bedrijven, wonen en voorzieningen en verbindende multimodale structuurassen
enerzijds en een stevige groene contramal met natuur, recreatie en agrarische functies anderzijds. Zo
ontstaat een duurzaam en samenhangend netwerk, een Netwerkstad.
De Ontwikkelagenda heeft mede tot doel om tot een investeringsvoorstel te komen voor de komende
periode, waarin ook de investeringsimpuls die in het kader van het coalitieakkoord “de kracht van
Overijssel” beschikbaar is voor de netwerksteden in Overijssel, wordt meegenomen.
In de Startnotitie worden de doelen, het gewenste resultaat en de aansturing van de proces om te komen
tot de Ontwikkelagenda geschetst. De inhoudelijke verdieping wordt georganiseerd met een aantal
bestuurlijke werkconferenties. Zo wordt tegemoet gekomen aan de wens inhoudelijke thema’s in een
bestuurlijk gesprek aan de orde te stellen.
Voorafgaand aan de opstelling van deze Startnotitie zijn gesprekken gevoerd met een aantal bestuurders
van provincie en de netwerksteden. De belangrijkste conclusies uit de bestuurlijke gespreksronde zijn
hieronder weergegeven.
− De behoefte aan een integraal (herijkt) ruimtelijk afwegingskader met 2040 als planhorizon.
− De veranderde economische situatie en de daaruit voortvloeiende noodzaak van het maken van
keuzes en het stellen van prioriteiten.
− Veranderingen in de verantwoordelijkheden van rijk, provincie, regio en gemeenten én nieuwe
inzichten in de rolopvatting van de overheden ten opzichte van elkaar, waardoor andere
samenwerkingsafspraken in beeld gebracht moeten worden.
− Commitment over urgentie en meerwaarde van de Ontwikkelagenda moet worden georganiseerd
langs de lijn van de inhoud, door de belangrijkste opgaven te benoemen. De thema’s die daarbij het
meest worden genoemd zijn: demografische veranderingen, herprogrammering, innovatie,
bereikbaarheid, aantrekkelijke binnensteden, leefkwaliteit.

3 Beoogd resultaat
Een door de gemeenteraden en PS vastgestelde Startnotitie Ontwikkelagenda Netwerkstad
De raden van de netwerksteden hebben in de radenbijeenkomst van 6 juni 2012 verzocht de
bestuursopdrachten van majeure netwerstadproducten in de raden vast te stellen. De Startnotitie wordt
daarom ter vaststelling aangeboden aan uw raad.
Tevens hebben zij de wens geuit in een vroegtijdig stadium ook inhoudelijk betrokken te worden bij
beleidsvisies.
In het proces wordt voorzien in meerdere bestuurlijke conferenties, waarbij ook het ruimtelijk kader
waarbinnen de keuzes gemaakt gaan worden aan de orde komt. Samen met de voorliggende startnotitie
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leidt dit tot een inhoudelijke geannoteerde inhoudsopgave, die in een radenconferentie eind oktober wordt
voorgelegd.

Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om:
De bijgevoegde concept Startnotitie Ontwikkelagenda netwerkstad vast te stellen.

Borne, 4-7-2012
Burgemeester en wethouders van Borne,
de secretaris,
de burgemeester,
J.H.R. Baveld
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