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Voorstel 
1. De Herijking Nota Hoofdwegenstructuur vast te stellen; 
2. Het Actieplan Verbetering Luchtkwaliteit vast te stellen; 

 

Inleiding  

De concept-Herijking Nota Hoofdwegenstructuur en het concept-Actieplan Verbetering Luchtkwaliteit hebben 
ter inzage gelegen tot 30 oktober jl.. Tijdens de inspraakperiode zijn in totaal 7 reacties ingediend. Deze zijn 
in bijgaande reactienota van een antwoord voorzien. Geen enkele reactie heeft geleid tot bijstelling van de 
nota's. Wel zullen enkele voorstellen gebruikt worden bij de uitwerking van de nota.  
Verder zijn tijdens de behandeling in de Politieke Markt van 14 juni 2006 voorstellen gedaan, die hebben 
geleid tot bijstelling van Hoofdstuk 6 van de concept Herijking Nota HWS. de nieuwe tekst van genoemd 
hoofdstuk is bij dit voorstel gevoegd.  
 

Beoogd resultaat  

Definitieve vaststelling van de Herijking Nota Hoofdwegenstructuur en het Actieplan Verbetering Lucht-
kwaliteit.  
 

Kader  

De Herijking van de Nota HWS maakt onderdeel uit van het Collegeprogramma. De definitieve vaststelling 
markeert dan ook de afsluiting op dit onderdeel van het collegeprogramma.  
Op regionaal niveau wordt onder verantwoordelijkheid van de Regio Stedendriehoek als uitvloeisel van de 
Netwerkanalyse Stedendriehoek in de eerste helft van 2007 een gebiedsgerichte verkenning uitgevoerd voor 
de A1-corridor Apeldoorn – Deventer. Doel van deze studie is een gezamenlijke verkenning van de 
bereikbaarheidsproblemen op de wegen in genoemde corridor en het aangeven van oplossingsrichtingen. 
Hierbij zullen de diverse vervoersmodaliteiten en de milieueffecten worden meegenomen. 
Voor Deventer betekent de studie niet alleen duidelijkheid over oplossingen voor de bereikbaarheids-
knelpunten op de regionale verbindingen naar/door de stad. Ook de noodzaak van een derde IJsseloever-
verbinding bij Deventer wordt onderzocht. 

 

Argumenten  

Beide nota's vormen elk op eigen terrein een kaderstellend beleidsstuk voor de komende 10 jaar en dienen 
als input bij ruimtelijke ontwikkelingen en andere hieraan verweven plannen, op lokaal en regionaal niveau.  
 

Draagvlak  

Beide nota's zijn zowel in het voortraject als tijdens de ter inzage legging breed gecommuniceerd met 
diverse belangenorganisaties en bewoners. Hieruit bleek in algemene zin begrip en betrokkenheid voor/bij 
het voorgestelde beleid. Het aantal inspraakreacties is beperkt. De uitwerking van beide nota's tot 
programma's en maatregelen zal opnieuw een zorgvuldige communicatie vragen. 
 

Financiële consequenties  

De uitvoering van de maatregelen vraagt vooral op infrastructureel gebied forse investeringen. In het kader 
van de stedelijke programmering is er reeds prioriteit voor een aantal grootschalige infrastructurele werken, 
maar de totale financiele dekking hiervoor is nog onvoldoende. Daarom zal nadrukkelijk worden gekeken 
naar externe partners (w.o. op ander overheidsniveau) voor het daadwerkelijk realiseren van de doel-
stellingen. 
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Aanpak/uitvoering  

Als vervolg op de vaststelling van beide nota's zal een uitvoeringsprogrammering worden opgesteld, waarbij 
zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met andere reeds in uitvoering zijnde of geplande werkzaam-
heden. Voorbeelden hiervan zijn de herstructurering en het MJOP. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de Jeude 
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De raad van de gemeente Deventer, 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 december 2006, nummer 2006.19795,  
sector Ruimte, Milieu en Wonen. 
 
 

BESLUIT 
 
 
1. De Herijking Nota Hoofdwegenstructuur vast te stellen; 
 
2. Het Actieplan Verbetering Luchtkwaliteit vast te stellen.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 januari 2007 

De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 

drs. A.G.M. Dashorst drs. J. van Lidth de Jeude 
 
 


