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De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat als centraie doelstellingen voor de aanwijzing tot
stadsgewest gelden de bundeling van verstedelijking en de (interge–
meentelijke) afstemming van wonen, werken en voorzieningen;

overwegende, dat daarmee wordt beoogd:
- het stedelijk draagviak voor voorzieningen te ondersteunen;
- de groei van de mobiliteit te beperken en het gebruik van fiets en

openbaar vervoer te bevorderen;
- verdere verstedelijking van het landelijk gebied te beperken;

overwegende, dat bij de selectie van stadsgewesten criteria met
maatstaven worden gehanteerd met betrekking tot het aantal inwoners,
voorzieningenniveau en woon-werk pendel;

overwegende, dat de hierbij gehanteerde maatstaf met betrekking tot
de hoogte van de pendel (meer dan 10 000 inkomende pendelaars
volgens de arbeidskrachtentelling 1985) verouderd is en dat niet op korte
termijn kan worden beschikt over actuele cijfers op basis waarvan een
uniforme landelijke herijking van de selectie van stadsgewesten mogelijk
zou zijn;

overwegende, dat de Vierde nota extra een aangescherpt restrictief
verstedelijkingsbeleid kiest voor het Centraal Veluws Natuurgebied en
het gebied van de Usselvallei;

overwegende, dat de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen
gezamenlijk voldoen aan de genoemde objectieve maatstaven en dat dit
naar verwachting zeker ook het geval zal zijn bij het beschikbaar komen
van nieuwe landelijke vergelijkbare pendelgegevens;
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van oordeel, dat bij een zorgvuldig tussen deze gemeenten onderüng
afgestemd ruimtelijk beleid, met gebruikmaking van het instrumentarium
voor intergemeentelijke samenwerking:

- een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het met kracht
verwezenlijken van het noodzakelijke restrictieve beleid ter bescherming
van de in de Vierde nota extra aangegeven open ruimten;

- voorkomen kan worden dat het gebied tussen deze drie gemeenten
onder geleidelijk toenemende druk van verstedelijking en infrastructuur
ten behoeve van verplaatsingen in het woon-werkverkeer met de auto
komt te staan;

- voordelen kunnen worden gecreëerd in de zin van een gezamenlijk
selectief promotie– en acquisitiebeleid;

verzoekt de regering de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen
gezamenlijk aan te wijzen als stadsgewest en deze aanwijzing te
verwerken op de kaarten en in de tekst van de PKB Nationaal Ruimtelijk
Beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Noord
Van Gijzel
Te Veldhuis
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