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Beantwoording schriftelijke inspraakreacties n.a.v. het ontwerp Economisch Beleidsplan 
provincie Utrecht 
 
Inleiding

Op 27 februari 2007 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht het ontwerp economisch 
beleidsplan 2007 – 2011 (EBP) vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Na te zijn gedrukt, heeft het 
EBP van 6 april t/m 18 mei 2007 ter inzage gelegen. Van de mogelijkheid om in te spreken hebben 10 
organisaties gebruik gemaakt (er hebben geen natuurlijke personen gereageerd). Hieronder zijn de 
inspraakreacties samengevat weergegeven, met daarbij (cursief gedrukt) het antwoord van 
Gedeputeerde Staten. Alle reacties zijn doorlopend genummerd, om verwijzingen tussen reacties van 
verschillende insprekers mogelijk te maken. Waar meerdere insprekers een reactie hebben gegeven 
met vergelijkbare strekking, is telkens verwezen naar de eerste keer dat deze reactie werd 
beantwoord. 
 
SER Provincie Utrecht

1. Inspreker deelt de ambitie van het provinciebestuur om de economie te verduurzamen en 
duidelijke keuzes te maken in het stimuleren van bedrijvigheid. 

 
Wij zijn verheugd dat inspreker deze ambities met ons deelt. 

 
2. Het beleid om in te zetten op kansrijke sectoren neigt naar “picking the winners”. Inspreker pleit 

voor een meer op diversiteit gericht stimuleringsbeleid. 
 

Wij hebben ervoor gekozen om inspanningen en middelen gericht op het stimuleren van 
bedrijvigheid te richten op sectoren die voor Utrecht de beste economische kansen bieden. Dat 
zijn sectoren die een hoge groeipotentie hebben voor de komende jaren en die goed aansluiten bij 
het economisch profiel van Utrecht (kennisintensief, weinig belastende voor de fysieke omgeving, 
beperkt ruimtebeslag). Daarnaast nemen wij een aantal maatregelen die alle vormen van 
bedrijvigheid ten goede zullen komen, op het gebied van bereikbaarheid, kwaliteit van de ruimte 
voor bedrijven, en het algemene vestigingsmilieu. Wij werken dus aan goede omstandigheden 
voor alle bedrijven in de provincie Utrecht, maar de sectoren waar wij de groei extra stimuleren 
zijn met zorg geselecteerd. 

 
3. Inspreker pleit ervoor om het economisch beleid meer af te stemmen op dat van omringende 

regio’s, het BRU, en “concurrerende” grote steden. Nu wordt alleen gekeken naar het beleid van 
andere overheidslagen (Europa, Rijk). 
 
Wij hebben het beleid van andere overheidslagen en ons eigen beleid op andere terreinen kort 
weergegeven in het ontwerp plan, omdat dit beleid een directe doorwerking kan hebben in ons 
economisch beleid (denk b.v. aan het programma Pieken in de Delta). Uiteraard hebben wij bij het 
opstellen van het beleidsplan ook rekening gehouden met ontwikkelingen die spelen bij andere 
regio’s en steden. Waar mogelijk zoeken wij de samenwerking met die regio’s (met name in de 
Noordvleugel van de Randstad). Omdat deze ontwikkeling echter van indirecte invloed zijn op ons 
eigen beleid, zou het te ver voeren dit beleid ook in ons economisch beleidsplan uiteen te zetten. 

 
4. De constatering dat voor de periode 2015 – 2030 de behoefte aan bedrijfsruimte naar beneden 

bijgesteld kan worden, baart inspreker zorgen. 
 
Voor de periode 2005 – 2015 gaan wij uit van realisatie van de hectares bedrijventerrein zoals die 
in het Streekplan voor deze periode zijn vastgesteld. Voor de periode na het Streekplan, 2015 – 
2030, wordt in het kader van de NV Utrecht (NVU) nog een keer kritisch onderzocht wat de 
behoefte voor die periode is. Door nieuwe inzichten (o.a. Bedrijfslocatiemonitor van het CPB) is de 
indruk dat de eerder gebruikte cijfers aan de hoge kant zijn. Eventuele afwijkingen zullen door ons 



onderbouwd worden. Vanuit het proces van de NVU wordt met diverse partijen gesproken over de 
resultaten van dit onderzoek. 
 

5. Inspreker vindt het teleurstellend dat het concept van “Groene Werklandschappen” en creatief 
economisch ruimtegebruik van voormalige agrarische gebouwen niet als kansen benoemd 
worden. 
 
Het concept van groene werklandschappen is verankerd in het Streekplan van de provincie. Het 
thema is niet expliciet genoemd, maar heeft nog wel onze aandacht. Wij zijn van plan dit najaar 
een bijeenkomst te organiseren vanuit ons kennisteam werklocaties waarbij ‘werken in het groen’ 
centraal staat. Hierbij is aandacht voor groene werklandschappen, maar ook voor andere vormen 
van werken in het buitengebied. 
 

6. De Taskforce Innovatie (TFI) dient een breder kader te krijgen. De eerste verkenningen naar een 
Utrechtse Maatschappij voor Economie en Innovatie (UMEI) bieden in dit kader een interessant 
perspectief.  
 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

7. Voor een vervolg op de TFI is in de begroting geen geld gereserveerd. Volgens inspreker kan het 
beschikbare budget voor Cultuur & Economie (ca. € 1 miljoen op jaarbasis) hiervoor worden 
aangewend, maar dat bedrag is aan de magere kant. 
 
Op dit moment is niet zeker of er een vervolg op de TFI komt, en welke vorm dit vervolg krijgt. De 
eerste verkenningen zijn net gestart. Het is daarom niet zinvol om op dit moment een bedrag voor 
dit vervolg te reserveren. Mocht er een vervolg komen, dan zullen wij op dat moment bepalen of 
en op welke wijze wij hieraan financieel willen bijdragen. 
 
De middelen die gereserveerd zijn voor het programma Cultuur & Economie, zijn specifiek voor dit 
programma bedoeld en niet voor het geven van een vervolg aan de TFI. Wel houden wij de 
mogelijkheid open dat de TFI of haar eventuele opvolger een rol kan spelen in de uitvoering van 
het programma Cultuur & Economie. 
 

8. De binnenhaven van Wageningen biedt kansen om vervoer over water vanuit Veenendaal te 
stimuleren. Hiervoor moet worden ingezet op verbetering van de wegverbinding tussen 
Veenendaal en Wageningen. 
 
Wij zullen deze suggestie meenemen bij ons project Blue Ports. 
 

9. Inspreker pleit voor een versterkte inzet op herstructurering van bedrijventerreinen.

Wij hebben de afgelopen jaren al veel aandacht besteed aan herstructurering en revitalisering van 
bestaande bedrijventerreinen. Het grootste gedeelte van de opgave wordt inmiddels via projecten 
opgepakt en opgeknapt (1200 van 1500 ha). De afgelopen jaren hebben wij wel gemerkt dat het 
bij herstructurering vaak beperkt bleef tot de openbare ruimte. Inmiddels zijn wij samen met de 
Kamer van Koophandel en de gemeente Utrecht begonnen met een pilot op Lage Weide waarbij 
ook de private ruimte wordt aangepakt. De ervaringen uit die pilot willen wij verder uitbouwen. 
Onze inzet de komende jaren zal zich dan ook vooral op dat type projecten richten. 
In het coalitieakkoord hebben wij reeds extra geld gereserveerd voor herstructurering. 

 
10. In vervolg op het bestuursakkoord met het Rijk over de verbetering van het hoofdwegennet, dient 

nu ook te worden geïnvesteerd in het onderliggend wegennet. Stop met het afwaarderen van 
het onderliggend wegennet. 
 
De regio Utrecht investeert tot 2020 samen met het Rijk maximaal 3,1 miljard euro extra om de 
bereikbaarheid van het centrum van Nederland te verbeteren. Deze gezamenlijke financiële 
inspanningsverplichting richt zich op extra investeringen in de Ring rondom Utrecht, evenals de 
Driehoek tussen Utrecht, Amersfoort en Hilversum (A1, A27 en A28). Voor de Ring en Driehoek 



worden vanaf medio 2007 twee gebiedsgerichte pakketstudies uitgevoerd. In deze pakketten 
komen maatregelen voor méér doorstroom op de rijkswegen en de regionale wegen, maar ook 
voor de verbetering van het openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement en fietsnetwerken. De 
nieuwe maatregelen op de rijkswegen worden vanaf 2014 uitgevoerd. Projecten voor het 
wegennet van de provincie Utrecht en de gemeenten worden zoveel mogelijk al eerder 
doorgevoerd. Ook de verbetering van het openbaar vervoer en de nieuwe investeringen in de 
fietspaden gaan voor 2014 van start. Afwaarderen van onderliggend wegennet is dan ook geen 
algemeen beleid van de provincie. 
 

11. Het kantorenhart van de provincie is gelegen in het BRU gebied en de gemeente Amersfoort. 
Beide zijn in staat om zelf kantorenbeleid te ontwikkelen. Inspreker pleit ervoor om geen 
provinciale kantorenvisie te ontwikkelen. 
 
Een provinciale kantorenvisie zal rekening houden met de gemaakte afspraken binnen het BRU. 
Wij zullen dit toevoegen in de tekst op p. 57 van het Economisch Beleidsplan. De grote 
gemeenten voeren daarnaast hun eigen kantorenbeleid. Dat gemeentelijke beleid respecteren wij.  
Wij constateren de afgelopen jaren dat de leegstand in de kantorensector enorm is toegenomen. 
Een aantal gemeenten in de provincie staat zeer hoog in de lijstjes over leegstand. Naar onze 
mening is hierbij niet alleen sprake van het effect van een economische recessie, maar is er ook 
structurele leegstand in de kantorensector. Ook lijkt dit probleem het lokale schaalniveau te 
overstijgen. Wij willen dan ook vooral kijken of en hoe we daar als provincie iets aan kunnen doen 
in samenwerking met gemeenten en andere partners. 

 
12. Inspreker mist aandacht voor de economische potentie van de zorgsector.

In het ontwerp plan is ons voornemen verwoord om een programma “Gezondheidseconomie” uit 
te werken. Inmiddels heeft een eerste verkenning naar de zorgsector plaats gevonden en 
momenteel wordt gewerkt aan het programma.  

 
13. De Utrechtse Heuvelrug biedt kansen voor het stimuleren van verblijfstoerisme. Inspreker daagt 

de provincie uit om met voorstellen te komen. 
 
Wij werken samen met een achttal gemeenten op de Heuvelrug aan het ontwikkelen van een 
marketing- en promotieplan voor dit gebied. Dit moet uiteindelijk leiden tot een meerjarig actieplan 
met concrete acties die o.a. gericht zijn op het stimuleren van verblijfstoerisme. 

 
14. Inspreker pleit voor het behoud van bestaande bedrijvigheid die niet tot de benoemde kansrijke 

sectoren behoort, met name de zwaardere milieucategorieën. Inspreker pleit ervoor om 
menskracht beschikbaar te stellen om bestaande bedrijven te helpen bij het efficiënt omgaan met 
ruimte danwel het zoeken naar alternatieve locaties.  
 
Behoud van bestaande bedrijvigheid is een van de belangrijkste uitgangspunten voor het 
provinciale economische beleid. Van de nieuwe bedrijventerreinen in de provincie is het grootste 
gedeelte bestemd voor het bestaande bedrijfsleven. Wij erkennen de moeilijkheden die er zijn 
rond de zwaardere milieucategorieën. Wij willen daarom onderzoeken welke rol de provincie kan 
spelen bij uitplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven naar locaties in de provincie waar de 
vestiging van dergelijke bedrijven niet tot problemen leidt. Zie ook reactie nr. 2. 

 
15. Inspreker mist aandacht voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Juist de kenniswerkers 

aan huis passen in het Utrechtse economisch profiel. ZZP’ers kunnen meer gestimuleerd worden 
tot deelname aan netwerken en samenwerking met kennisinstellingen. Ook mogelijkheden voor 
werken aan huis dienen te worden verbeterd (geen onnodig knellende bestemmingsplannen). 
 
ZZP’ers wijken op twee punten af van de meeste andere bedrijven: zij werken veelal vanuit huis 
en door hun kleinschaligheid zijn administratieve lasten voor hen extra belastend. Om een grote 
mate van diversiteit aan werklocaties te bieden, denken wij onder andere aan het creëren van 
nieuwe combinaties van wonen en werken. Daarnaast nodigen wij bedrijven en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit om voorstellen te doen voor het reduceren van 



administratieve lasten, en zullen wij ook zelf kritisch blijven kijken naar onze eigen regelgeving en 
de wijze waarop deze wordt uitgevoerd. Deze maatregelen zullen met name ten goede komen 
aan ZZP’ers. 
 

16. Het arbeidsmarktbeleid dient zich met name te richten op oudere werknemers.  
 

Een van de speerpunten van het arbeidsmarktbeleid is het verhogen van de arbeidsparticipatie 
door oudere werknemers door middel van sociale innovatie. Daarnaast zullen wij onze 
inspanningen in projecten om 45-plussers aan het werk te helpen en te houden, voortzetten. 

 
Universitair Medisch Centrum Utrecht

17. Inspreker heeft waardering voor het ontwerp Economisch Beleidsplan. 
 

Wij zijn verheugd over de waardering die inspreker kenbaar maakt. 

18. Inspreker vindt het essentieel om op de Uithof of in de onmiddellijke nabijheid 
vestigingsplaatsen te creëren voor kleine en middelgrote ondernemingen. Zonder attractief 
aanbod gaat Utrecht de slag om de Life Sciences verliezen. 

 
Wij werken samen met de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de gemeente Utrecht en 
het UMC aan de ontwikkeling van een Science Park op de Uithof. Wij vinden het van essentieel 
belang dat op de Uithof ruimte gecreëerd wordt voor Science gerelateerde bedrijven. Hiertoe dient 
zo snel mogelijk een bestemmingsplanwijziging te worden gerealiseerd. Overigens is het nu al 
mogelijk om binnen de bestaande bebouwing van de kennisinstellingen op kleine schaal ruimte te 
bieden aan bedrijven op de Uithof. 

 
Samenwerking Utrecht West
(Samenwerkingsverband van gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Lopik, 
Montfoort, Oudewater, Woerden) 
 
19. Inspreker waardeert de heldere opbouw en het feit dat er een concreet actieplan is opgenomen, 

en ondersteunt de vier ambities uit het ontwerp plan. 
 

Wij zijn verheugd over de waardering die inspreker kenbaar maakt. 

20. Inspreker mist aandacht voor de economische uitdagingen die in kleinere gemeenten in het 
landelijk gebied spelen. Nieuwe economische dragers zijn noodzakelijk nu het aantal agrariërs 
afneemt. 

 
De uitdagingen die op het landelijk gebied afkomen door vrijkomende agrarische bebouwing staan 
aangegeven in het streekplan (par. 7.10). Wij gaan hierbij uit van een bijdrage aan de vitaliteit van 
het landelijk gebied met behoud van kwaliteit, dat betekent dat niet alle functies zijn toegestaan. 
De mogelijkheden die er zijn om de vrijkomende bebouwing een nieuwe functie te geven kunt u in 
het streekplan terugvinden. Ook voor invulling met nieuwe economische functies zijn kansen 
aanwezig (kleinschalige bedrijvigheid, toeristische en recreatieve potenties). In de handleiding 
bestemmingsplannen is dit door ons verder uitgewerkt.  

 
21. Inspreker vindt dat de nadruk te weinig ligt op de bestaande bedrijvigheid. Alle aandacht gaat uit 

naar de kansrijke sectoren. 
 

Zie reactie nr. 2. 
 
22. Het op peil houden van het voorzieningenniveau in kleine kernen, met name in het Groene 

Hart, is essentieel voor de economische vitaliteit van deze kleine kernen. 
 

De terugloop van voorzieningen in de kleine kernen is voor de provincie één van de aanleidingen 
geweest om het project Leefbaarheid Kleine Kernen op te zetten. Dat heeft geleid tot 25 



deelprojecten in kleine kernen in de hele provincie, steeds erop gericht (ook) het 
voorzieningenniveau te verbeteren.  Nieuwe functies (bv een zorgsuper), combinatie van functies 
(bv een dorpshuis nieuwe stijl of een servicewinkel) of introductie van een nieuwe techniek zoals 
breedband zijn elementen die in die projecten worden meegenomen. Vaak wordt naast het 
voorzieningenniveau ook gekeken naar woningbouw, met name voor specifieke doelgroepen 
zoals lokale starters en ouderen. Voor dit beleid verwijzen wij naar onze Sociale Agenda.  

 
23. Inspreker verwacht creativiteit en flexibiliteit van de provincie bij het uitplaatsen van 

milieuhinderlijke bedrijven.

In het Streekplan is extra ruimte gereserveerd voor het uitplaatsen van bedrijven. Wij erkennen 
dat uitplaatsing een lastig traject is en willen daarom bekijken welke rol wij hierbij kunnen spelen. 

 
24. Inspreker kan volledig instemmen met de ambitie om de verkeersintensiteit op het wegennet te 

verminderen door het verschuiven van goederenvervoer naar water en spoor.

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

25. De paragraaf over arbeidsmarktbeleid is vrij beperkt. Dit onderwerp verdient meer aandacht. 
 

Het arbeidsmarktbeleid dat in het economisch beleidsplan is omschreven, is vooral gericht op het 
aanspreken van onderbenut arbeidspotentieel. Zowel het bedrijfsleven als de nu nog inactieve 
werknemers (het onderbenut arbeidspotentieel) hebben hier belang bij. Daarnaast voeren wij 
beleid om vanuit een sociale invalshoek aansluiting op de arbeidsmarkt te bevorderen voor minder 
kansrijken. Hiervoor verwijzen wij naar onze Sociale Agenda. 

26. De gemeente Woerden zal separaat nog een aanvullende inspraakreactie geven die specifiek op 
de situatie in Woerden ingaat. 

 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. Zie hieronder voor de inspraakreactie van de gemeente 
Woerden. 

 
Gemeente Woerden 

27. Inspreker pleit voor meer aandacht voor de bestaande bedrijvigheid, naast de inspanningen op 
het gebied van kansrijke sectoren.  

 
Zie reactie nr. 2. 
 

28. De behoefte aan bedrijventerrein is in Woerden groter dan de mogelijkheden die het Streekplan 
biedt. In een structuurvisie zal inspreker de afweging maken naar een geschikte nieuwe locatie 
voor de ruimtebehoefte van de bestaande bedrijvigheid. 

 
Wij gaan vooralsnog uit van de hectares en de locatie die in het streekplan zijn aangegeven voor 
de periode tot 2015. In het kader van de NV Utrecht wordt gekeken naar de mogelijkheden voor 
verstedelijkingsontwikkelingen (waaronder ruimte voor bedrijven) voor de langere termijn. Eén van 
de vervolgactiviteiten is een integrale (o.a. wonen, werken en groenblauw) gebiedsverkenning 
waarbij onder andere het gebied Oude Rijn (zone tussen Utrecht en Woerden) betrokken wordt. 
 

29. Inspreker herkent de problematiek van leegstand in de kantorenmarkt (27,5% leegstand in 
Woerden versus 14% Nederlands gemiddelde). Inspreker wil graag van gedachten wisselen over 
de aanpak van deze problematiek. 

 
Wij willen samen met gemeenten en andere partners een provinciaal kantorenbeleid ontwikkelen, 
zie ook reactie nr. 11. Aangezien de problemen in Woerden groot zijn, zal inspreker zeker 
betrokken worden bij dit beleid. 



30. Inspreker onderschrijft het belang van herstructurering van bedrijventerreinen. Ook in 
Woerden ligt een opgave. Inspreker wil graag van gedachten wisselen over de aanpak van deze 
problematiek. 

 
Inspreker is van harte welkom om met ons hierover van gedachten te wisselen. Zie ook reactie nr. 
9. 

 
31. De paragraaf over arbeidsmarktbeleid is vrij beperkt. Dit onderwerp verdient meer aandacht.  
 

Zie reactie nr. 25. 
 
32. Inspreker sluit zich nog eens expliciet aan bij de opmerking van het Samenwerkingsverband 

Utrecht West over het voorzieningenniveau in kleine kernen (zie reactie nr. 22). 
 

Zie reactie nr. 22. 
 
Gemeente Utrecht

33. Inspreker kan zich prima vinden in de ambities uit het ontwerp plan. De gezamenlijke inzet van 
inspreker in het kader van TFI en Science Park onderstreept het belang van het bevorderen van 
een kennisintensieve en creatieve economie.

Wij zijn verheugd over het feit dat inspreker onze ambiteis deelt. 

34. In relatie tot het project Blue Ports werkt inspreker aan de optimalisering van de havenfunctie van 
bedrijventerrein Lage Weide. Inspreker hoopt met de provincie afspraken te kunnen maken over 
de financiering van het uitdiepen van deze haven. 

 
De problematiek rond de havens op Lage Weide is bekend. Wij nemen dit mee in het project Blue 
Ports. 

35. In het kader van het Regionaal Structuurplan van het BRU zijn bestuurlijke afspraken gemaakt 
t.a.v. kantorenlocaties en volumes. Dit afsprakenkader dient te worden meegenomen bij het 
opstellen van een provinciale kantorenvisie.

Zie reactie nr. 11 

36. Bij het programma Cultuur & Economie kan Utrecht Toerisme en Recreatie (UTR) nog als 
belangrijke partner worden toegevoegd. 

 
Een belangrijk speerpunt van het programma Cultuur & Economie is het bevorderen van 
cultuurtoerisme. Uiteraard is UTR hierin een belangrijke partner. Dit wordt toegevoegd in de 
projectomschrijving. 

 
Gewest Eemland

37. Inspreker wil graag in overleg treden om te bezien in hoeverre de provincie een impuls kan geven 
aan regionale activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en economische 
ontwikkeling, en de voortzetting van het project Leren & Werken in Eemland. 

 
Inspreker is van harte welkom om met ons hierover van gedachten te wisselen. 



Gemeente Veenendaal

38. Inspreker mist de onderwerpen detailhandel en horeca.

Het beleid van de provincie Utrecht op het gebied van detailhandel is verwoord in onze provinciale 
visie detailhandel. De hoofdlijnen van dit beleid zijn vastgelegd in het streekplan (par. 6.5 en 
bijlage 3). In aanvulling op ons kennisteam werklocaties hebben wij sinds dit jaar ook een 
adviesteam detailhandel ingesteld. Gemeenten kunnen bij het kennisteam met al hun vragen over 
werklocaties terecht. Het adviesteam detailhandel is daar een onderdeel van. In het adviesteam 
detailhandel zijn ook een aantal specialisten van buiten de provincie actief. In 2004 hebben wij 
samen met provincie Zuid Holland, Kamers van Koophandel en diverse gemeenten een 
koopstromenonderzoek detailhandel uitgevoerd. Deze collegeperiode willen wij bekijken of er 
voldoende animo is om weer aan een dergelijk onderzoek deel te nemen. Wij zullen de gegevens 
over detailhandel aanvullen in het economisch beleidsplan. 

 
Horeca in het algemeen is geen provinciaal beleidsthema. Wel wordt vanuit het beleidsveld 
recreatie en toerisme (Actieplan ‘Uit en Thuis 2005-2008’) op bovenlokale toeristisch- recreatieve 
functies, zoals de hotels en congres- en vergaderaccommodaties, beleid gevoerd. Gezien de 
economische potenties van de toeristische sector is “zakelijk toerisme” als een van de kansrijke 
sectoren benoemd in het ontwerp plan. In het definitieve plan zullen wij dit nog verbreden. 

 
39. Inspreker mist Food Valley als onderdeel van Pieken in de Delta.

Wij erkennen dat Food Valley een belangrijk onderdeel is van Pieken in de Delta. Omdat de food 
sector geen speerpunt is in de provincie Utrecht, wordt Food Valley in het kader van Pieken in de 
Delta niet expliciet genoemd. Wij hebben echter de ambitie om in alle bedrijfssectoren de 
innovatiekracht te verhogen, dus ook in de food sector. Voorstellen om de innovatie in de food 
sector te bevorderen zijn dan ook van harte welkom.  

 
40. Inspreker mist de landelijke discussie over minder nieuw bedrijventerrein en meer 

herstructurering.

In het ontwerp plan verwijzen wij naar de landelijke discussie over hoe wij met onze ruimte 
omgaan. Wij hebben ervoor gekozen deze discussie hier niet te herhalen, maar de uitkomsten wel 
mee te nemen in de uitwerking van het ruimtelijk economisch beleid. Verder staat in het 
coalitieakkoord 2007-2011 dat de provincie extra investeert in herstructurering en dat bestaande 
bedrijventerreinen eerst duurzaam worden ingericht voordat tot nieuwe locaties wordt besloten. 

 
41. Inspreker mist het onderwerp werklandschappen. 

Zie reactie nr. 41 
 
Gemeente Woudenberg

42. Inspreker vindt dat ook de problematiek op de N-wegen in het economisch beleidsplan een plaats 
moet krijgen en vraagt met name aandacht voor de slechte doorstroming op de N224.

Zie reactie nr. 10. Wij weten dat er in de spitsperiodes sprake is van congestie op de N224. De 
provincie neemt momenteel deel aan een werkgroep op initiatief en onder voorzitterschap van de 
inspreker die de knelpunten op de N224 nader onderzoekt. 
 

43. Inspreker roept de provincie op de ontsluiting (omlegging N224) van het bedrijventerrein 
Parallelweg te realiseren en daarmee de in het streekplan gewenste uitbreiding mogelijk te 
maken.  

 
Op verzoek van de inspreker is de uitbreiding van het bedrijventerrein Parallelweg in het 
Streekplan mogelijk gemaakt. Wij hebben daarbij de voorwaarde opgenomen, dat de ontsluiting 
van het terrein moet worden verbeterd. Inspreker heeft hierbij gekozen voor een variant met een 



omlegging van de N224. Voor ons is een eventuele omlegging van de weg niet noodzakelijk 
vanuit leefbaarheids- of verkeersveiligheidsknelpunten op de bestaande N224. De omlegging is 
primair bedoeld voor de ontsluiting van het bedrijventerrein en moet daaruit dan ook gefinancierd 
worden (veroorzakersbeginsel).  

 
44. Inspreker ziet een duidelijke rol voor de provincie bij het uitplaatsen van milieuhinderlijke 

bedrijven en roept de provincie op hier in het economisch beleidsplan geld voor te reserveren. In 
Woudenberg gaat het om de uitplaatsing van het bedrijf Primagaz. Dit is nodig om de uitbreiding 
van het bedrijventerrein mogelijk te maken. 

 
Zie reactie nr. 23 

 
Gemeente Baarn

45. Inspreker is het in grote lijnen eens met de uitgangspunten van het ontwerp beleidsplan. 
 

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

46. Inspreker heeft moeite met de keuze voor het aantrekken van hoogwaardige en 
kennisintensieve bedrijvigheid. Inspreker kiest op gemeentelijk niveau voor het creëren van 
meer werkgelegenheid voor lager geschoolden en wil dit uitgangspunt graag terug zien op 
provinciaal niveau. 

 
Wij hebben ervoor gekozen om inspanningen en middelen gericht op het stimuleren van 
bedrijvigheid te richten op sectoren die voor Utrecht de beste economische kansen bieden. Deze 
sectoren bieden ook werk aan lager geschoolden. Daarnaast zal de provincie innovatie in de 
maakindustrie de komende jaren extra stimuleren. Verder is ons arbeidsmarktbeleid erop gericht 
om de aansluiting op de arbeidsmarkt van met name lager opgeleide jongeren te verbeteren. 

47. Inspreker is geïnteresseerd in de te ontwikkelen kantorenvisie i.v.m. de ontwikkeling van een 
nieuw bedrijventerrein en leegstand elders in de gemeente. 

 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Gemeente Soest

48. Inspreker kan zich vinden in de grote lijnen van het ontwerp beleidsplan. 
 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

49. Inspreker kan niet goed inschatten welke mogelijkheden het beleidsplan biedt voor kleinere en 
middelgrote gemeenten en vraagt om concretisering in overleg met gemeenten en regio’s na 
vaststelling van het beleidsplan. Inspreker wil wel graag vervolgstappen voor concretisering 
opnemen in het definitieve beleidsplan. 

 
Het ontwerp beleidsplan bevat een overzicht van projecten en programma’s die de komende 2 
jaar verder uitgewerkt worden. We treden graag in overleg met de gemeenten en regio’s om de 
plannen te concretiseren. 

 
50. Inspreker vraagt meer aandacht voor lager opgeleide arbeidskrachten in het definitieve 

beleidsplan. 
 

Zie reactie nr. 47 
 


