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Onderwerp: Discussienotitie aanpak bedrijventerreinen 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Op 6 oktober hebben wij besloten: 
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde notitie over de aanpak van bedrijventerreinen; 
2. De statenbrief vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten als leidraad voor de 

themadiscussie over bedrijventerreinenbeleid in de commissie MME van 2 november 2009. 
 
Voorgeschiedenis 
In februari 2009 is het beleidskader Herstructurering-Plus door PS vastgesteld. In dit beleidskader is 
aangegeven hoe de provincie Utrecht omgaat met herstructurering van bedrijventerreinen. In de 
statencommissie MME is op 26 januari jl. uitgebreid gesproken over dit beleidskader. Door de 
commissie is destijds de behoefte aangegeven om later dit jaar een brede, meer fundamentele discussie 
te voeren over bedrijventerreinen- en herstructureringsbeleid.  
 
Essentie / samenvatting: 
Op verzoek van de commissie MME vindt in haar vergadering van 2 november 2009 een brede 
themadiscussie plaats over bedrijventerreinenbeleid. Ten behoeve van deze discussie is bijgevoegde 
notitie opgesteld die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen in het bedrijventerreinenbeleid van 
rijk, provincie en gemeenten. Voor deze bijeenkomst zijn ook de leden van de commissie RGW 
uitgenodigd. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het doel van de notitie is het faciliteren van een brede themadiscussie over bedrijventerreinenbeleid 
binnen de commissie MME. 
 
Financiële consequenties 
De discussienotitie heeft geen gevolgen voor de middelen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De resultaten van de themadiscussie bepalen mede de verdere uitwerking van het beleid en de naar 
aanleiding hiervan te treffen maatregelen.  
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Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij vragen u over de bijgevoegde discussienotitie met betrekking tot de aanpak van bedrijventerreinen 
een oriënterende bespreking te voeren. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


