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Onderwerp Statenbrief: Overeenkomst Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven met de gemeente Utrecht 
betreffende project Rotsoord 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 5 februari 2013 hebben wij besloten het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (FUHB) te verlengen en 
open te stellen voor nieuwe projecten die voldoen aan de doelstellingen van het Fonds. Deze projecten worden 
uitgewerkt in overeenkomsten met de gemeenten en worden ons separaat per project ter besluitvorming 
voorgelegd. Wij informeren u over het volgende project dat aan ons is voorgelegd: De onderhavige overeenkomst 
met de gemeente Utrecht betreffende het project Rotsoord in Utrecht. 
 
Aanleiding 
Het gebied Rotsoord langs de Vaartsche Rijn tot aan de Diamantweg is een herontwikkelingsgebied in de 
gemeente Utrecht dat is opgenomen in de Samenwerkingsagenda 2014-2015 Wonen en Binnenstedelijke 
ontwikkeling, die door gemeente Utrecht en de provincie is vastgesteld. De gemeente wil dit van oudsher 
bedrijventerrein transformeren naar een gebied met gemengde functies als wonen, culturele activiteiten, 
onderwijs en creatieve bedrijvigheid (ateliers, designbureaus, horeca, speeltuin etc.). Hiermee krijgt dit gebied 
een belangrijke kwaliteitsimpuls en wordt het een uitloopgebied van de binnenstad, met eind 2016 de opening 
van het nieuwe station Vaartsche Rijn.  
De provincie draagt in deze transformatie bij door met behulp van het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven 
één milieuhinderlijke bedrijf uit te plaatsen en de bedrijfsactiviteiten van een milieuhinderlijk bedrijf te beëindigen 
Hiermee wordt de herontwikkeling met woningbouw mogelijk.  
 
Voorgeschiedenis 
Op 23 juni 2008 hebben PS het beleidskader FUHB vastgesteld. Nadien zijn 24 kansrijke projecten geselecteerd 
binnen het beschikbare budget van € 15,0 mln. Na (bezuiniging)taakstellingen is dit inmiddels teruggebracht tot € 
9,139 mln. Op 23 juni 2009 heeft GS ingestemd met deze lijst. Met deze regeling wordt invulling gegeven aan de 
doelstellingen van het Fonds, zijnde reductie van milieuhinder en mogelijk maken van gewenste binnenstedelijke 
ruimtelijke ontwikkeling. In de periode vanaf 2009 tot nu toe zijn 14 projecten uitgevoerd. Op 5 februari 2013 heeft 
GS besloten de regeling binnen de kadernota WBO voort te zetten tot en met 2016 en open te stellen voor 
nieuwe kansrijke projecten. 
 
 
 
 



 

  

Essentie / samenvatting:  
Om de transformatie van Rotsoord mogelijk te maken is het voornemen van de gemeente Utrecht om de 
bedrijven die door hun milieubelastende activiteiten de gewenste ontwikkeling blokkeren, uit te plaatsen. Dit 
betreffen de lakspuiterij van meubelfabriek Pastoe en de autospuiterij van autoschadebedrijf Sham. De gemeente 
heeft voor de uitplaatsing c.q. beëindiging van betreffende bedrijven een tekort van 350.000,- in de 
herontwikkeling van Rotsoord en doet hiervoor een beroep op het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven 
(FUHB) van de provincie. Van dit bedrag is € 170.000,- bedoeld voor de uitplaatsing van Pastoe en € 180.000,- 
voor de bedrijfsbeëindiging van Sham. 
 
Door de beëindiging van autoschadebedrijf Sham is de bouw van 206 kleine appartementen op het Viconaterrein 
(hoek Rotsoord-Diamantweg), circa 12 grondgebonden woningen op locatie Rotsoord 5-7 en de snelle vestiging 
van de Hogeschool voor Kunsten mogelijk. Tevens wordt er ruimte geboden aan creatieve bedrijfjes in het 
Pastoepand.  
 
De ondersteuning die wordt geboden voldoet aan het beleidsdoel van het FUHB, namelijk reductie van 
milieuhinder en het mogelijk maken van de gewenste binnenstedelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Er is sprake van 
cofinanciering door de gemeente en de ontwikkelaar van het Viconaterrein Woonfront Rotsoord BV. Woonfront 
Rotsoord BV draagt bij in de aanpassing en inrichting van de kade op het Viconaterrein zodat deze locatie zodat 
deze openbaar beschikbaar wordt, een ondergrondse parkeergarage en herbouw van een reeds gesloopt 
monumentaal fabriekje in oorspronkelijke staat). Ook de financiële hulp die Pastoe krijgt van de oude en nieuwe 
gebouweigenaren draagt indirect bij aan de gebiedsontwikkeling. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen 
overheden en private partijen in een herontwikkeling. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Uitplaatsing/bedrijfsbeëindiging maakt een einde aan de voor de herontwikkeling belemmerende hindercontouren 
waardoor de bouw van 206 appartementen en circa 12 grondgebonden woningen mogelijk wordt. Tevens maakt 
het de weg vrij om de Pastoefabriek te transformeren tot een onderwijsinstelling en een locatie voor creatieve 
bedrijfjes. 
 
Financiële consequenties 

Voor het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (FUHB) is in een vorige collegeperiode € 15 mln. beschikbaar 
gesteld voor de periode 2007 t/m 2011. Van dit budget is in 2010 besloten tot een bezuiniging van 20% (€ 3.0 
mln.), een inzet van € 2.1 mln. aan de verdiepte aanleg van de N237 bij Soesterberg en in 2011 een taakstelling 
van nog eens € 761.000,- in het kader van het coalitieakkoord. Het totale budget voor de FUHB projecten is 
daardoor nog € 9.139.000,-     
Ten laste van dit budget komen de uitvoeringskosten, zoals de personeelskosten van de projectleiding, alsmede 
onderzoeks- en projectkosten (ca. € 0,15 mln. per jaar). Met het beschikbare budget zijn tot op heden reeds 14 
projecten uitgevoerd, totaal € 5.761.935,-. Voor het FUHB project Rotsoord wordt € 350.000,- aangewend. Het 
restantbudget (€ 3.027.065,-) blijft beschikbaar voor nieuwe kansrijke projecten. Van dit budget is € 300.000,- 
gereserveerd voor een FUHB overeenkomst in voorbereiding en naar schatting een bedrag van € 1.340.000,- 
voor reeds bestuurlijk geaccordeerde projecten waarover momenteel onderhandelingen plaatvinden met 
gemeenten. De nu bekende wijzigingen in het kasritme voor het FUHB en het voortzetten van de projecten tot en 
met 2016 zijn in de kadernota 2016 verwerkt. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

In de overeenkomst is voor de gemeente de verplichting opgenomen om uiterlijk 1 december van ieder jaar een 
voortgangsrapport aan de provincie te verstrekken over de uitvoering van de herontwikkeling.  
De voortgang van de FUHB projecten wordt jaarlijks gerapporteerd in de voortgangsrapportage Wonen en 
Binnenstedelijke Ontwikkeling.    
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  


