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Bijlage bij De Agenda Stedendriehoek

WE  WILLEN 
BETER WORDEN 
IN WAT WE 
SAMEN ZIJN



en Eindhoven. Doorstroming op onze 
stedelijke invalswegen verdient onze 
aandacht, naast een beter gebruik van 
het regionaal openbaar vervoer en de 
fiets op de kortere afstanden.

Opgave 4: leefomgeving met 
kwaliteit versterken
Als regio Stedendriehoek kiezen wij 
voor het regionaal afstemmen van 
ons gezamenlijk programma van 
wonen, werken en voorzieningen in 
de regio. Kwaliteit staat voorop in 
het verduurzamen van onze voorraad 
woningen en kantoren. En we zien 
nieuwe kansen voor een regionale impuls 
voor de herontwikkeling van verouderde 
plekken en delen in stad of dorp. Tevens 
willen we onze landschappen beter 
toegankelijk maken zodat deze beter 
beleefbaar en bruikbaar worden voor 
eenieder. Het versterken van de lokale 
identiteiten en onze cultuurhistorische 
rijkdom staat hierbij voorop.

Regio Stedendriehoek: andere rollen, 
anders sturen
Als regio Stedendriehoek vinden we 
alle vier opgaven van groot belang en 
nodigen anderen uit mee te doen bij de 
invulling en uitvoering. Hierbij zal onze 
rol telkens verschillen: soms agenderend, 
soms coördinerend, maar vooral ook 
stimulerend en faciliterend. En dat 
laatste is niet hetzelfde als achterover 
leunen. Integendeel! Faciliteren is hard 
werken. Het vraagt bestuurskracht, snelle 
besluitvorming, werken met mandaat. 
En voldoende inzet en middelen om die 
kansen daadwerkelijk te pakken. Als 
regio zijn we selectief en stellen scherpe 
prioriteiten. We doen alleen datgene dat 
bijdraagt aan de versterking van ons 
vestigingsklimaat.

Governance vergt inzet en middelen 
van markt en overheid
Governance is niet vrijblijvend. Wij geven 
partijen in de samenleving meer ruimte 
en ondersteuning. We verwachten dat 
zij ook verantwoordelijkheid nemen 
voor hun bijdrage aan de toekomst 
van de Stedendriehoek. Zo worden 
de opgaven voor innovatie en sociaal 
kapitaal uitgevoerd onder auspiciën 
van de publiek-private Strategische 
Board Stedendriehoek. Bedrijfsleven, 
onderwijs en overheden investeren hierin 
door eigen menskracht en middelen. 
Bereikbaarheid en leefomgeving 
zijn meer het werkveld van de 
samenwerkende gemeenten, maar 
worden wèl in nauwe samenwerking met 
maatschappelijke en private partners 
uitgevoerd.

Wij nodigen partners en andere 
partijen in de regio uit om met ons de 
samenwerking aan te gaan om uitvoering 
te geven aan deze vier opgaven. 
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Verklaring van de Colleges van 
Burgemeester en Wethouders van 
de gemeenten Apeldoorn, Brummen, 
Deventer, Epe, Lochem, Voorst en 
Zutphen over de ontwikkeling van de 
regio Stedendriehoek.

Doel: vestigingsklimaat versterken
Als samenwerkende gemeenten binnen 
de regio Stedendriehoek laten we met 
deze Bestuursverklaring zien waarvoor 
we staan. We zijn selectief en stellen 
scherp onze prioriteiten. We doen niet 
langer alles, we gaan niet overal in mee. 
We kiezen voor één centrale doelstelling: 
het versterken van de kwaliteit van het 
vestigingsklimaat van de Stedendriehoek. 
Dat staat centraal in alles wat we op 
regionaal niveau samen doen.

Onze troeven
We willen beter worden in wat we 
samen zijn. Het vestigingsklimaat van 
de Stedendriehoek kent vier belangrijke 
troeven: de robuuste, veerkrachtige 
economie, de menselijke maat en sociale 
betrokkenheid, de goede bereikbaarheid 
en de bijzondere kwaliteit van onze 
landschappen, dorpen en steden. Deze 
troeven gaan we nog beter uitspelen. We 
zien hiervoor volop kansen.

Samenwerken met maatschappelijke 
en private partners
En we gaan het anders doen! Onze inzet 
is ‘governance’: samenwerking faciliteren 
tussen marktpartijen, maatschappelijke 
instellingen, bedrijven en groepen 
burgers. Als regio zijn we één van de 
partijen. We nodigen maatschappelijke 
en private partners uit om concreet 
invulling en uitvoering te geven aan de 
regionale opgaven.

De opgaven en kansen
Wij zetten het vestigingsklimaat centraal 
in alles wat we als regio doen. We kiezen 
voor vier opgaven om dit te versterken. 
Hierin zien we volop kansen!

Opgave 1: innovatie krachtig maken
Als regio Stedendriehoek zien wij 
grote kansen door het verbeteren van 
het innovatieve vermogen van onze 
regionale economie. Innovaties in de 
(maak)industrie, zorg, ICT en zakelijke 
dienstverlening zijn stuwende krachten 
voor de ontwikkeling van onze regio. 
Het onderling verbinden en regionaal 
opschalen van onze innovaties is onze 
uitdaging. En het uitwisselen met andere 
kennisintensieve regio’s.

Opgave 2: sociaal kapitaal beter 
benutten
Als regio Stedendriehoek zien we 
kansen om de sociale betrokkenheid en 
participatie van mensen vergroten. In 
het onderwijs, op de arbeidsmarkt en 
in het maatschappelijk leven. Kansen 
door beter gebruik te maken van kennis, 
kunde en ervaringen van mensen in 
onze regio. En die kennis en talenten 
verder ontwikkelen via onderwijs, via 
werk en via sociale participatie. Het 
vasthouden en aantrekken van talent is 
een voorwaarde voor innovatie.

Opgave 3: blijven werken aan 
bereikbaarheid
Als regio Stedendriehoek zien we grote 
kansen voor het verbeteren van de 
externe en interne bereikbaarheid van 
de regio. Uiteraard via een verbeterde 
snelweg A1, maar ook via goede noord-
zuidverbindingen richting Zwolle-
Kampen en richting Arnhem-Nijmegen 




