
1. (D66) In welk stadium moet een gemeentelijke aanpassing zijn om een gebied niet mee te 

nemen  bij het inpassingsplan? Kunnen processen tegelijk lopen? 

 

Een bestemmingsplan moet in werking zijn getreden op het moment waarop het inpassingsplan in 

ontwerp tervisie wordt gelegd. Na vaststelling van de TSK wordt direct gestart met de 

voorbereiding van het inpassingsplan. Dit kan parallel lopen met de eventuele voorbereiding van 

een bestemmingsplan door de gemeente. 
 

2. (D66) Er wordt in de Nota van Beantwoording bij vraag 2.1 gesproken over de uitleg van 
‘zicht op gebruik als kantoor’. Dit zou kunnen blijken visies, onderzoeken of contracten. 
Aangezien er maar één moment is waarop we een inpassingsplan vaststellen, is mij nog 
niet duidelijk wanneer dit een ja of nee gaat worden met bijv. enkel een ontwerp van 
kantoor of visie. 
 
‘Zicht op gebruik als kantoor’ is afkomstig uit de PRV. De betreffende regel is uitsluitend van 
toepassing bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Het inpassingsplan zal een 
tussentijdse wijziging van de inhoud van bestemmingsplannen tot gevolg hebben, zonder dat een 
nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld.  Of en zo ja hoeveel plancapaciteit op een bepaalde 
locatie in het inpassingsplan wordt gereduceerd, zal gebaseerd zijn op de uitspraak over de 
betreffende locatie in de TSK. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan worden alle relevante 
feiten en belangen betrokken. 
   

3. (D66) Er wordt in de analyse gesproken over arbeidsplaatsen per locatie. Hebben we 
hiervoor inzicht in het daadwerkelijk aantal lokaal werkzame personen (FTE) danwel 
personen die deze locatie als thuisbasis hebben? Of betreft het slechts geregistreerd 
werknemers? 
 
Het aantal arbeidsplaatsen per locatie is afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 
(PAR). In het PAR staan alle werkzame personen (dus niet FTE's) geregistreerd die op of vanuit 
die vestiging werkzaam zijn. Het gaat hierbij om alle werkzame personen dus ook 
directeuren/eigenaars en zzp'ers.  
 

4. (D66) Onderzoek bevat wel cijfers over verhuizingen, maar ik mis inzicht in de eigenlijke 
beweging. Het zullen niet allemaal startende of stoppende bedrijven zijn. 
 
De inkomende verhuisbewegingen kunnen afkomstig zijn uit de eigen gemeenten, vanuit andere 
gemeenten in de provincie en van buiten de provincie. Er is geen onderscheid gemaakt tussen 
startende en reeds bestaande bedrijven. Stoppende bedrijven genereren geen inkomende 
verhuisbewegingen.  
 

5. (D66) Er wordt bij de locatie Station Driebergen Zeist gesproken over de bestaande 
voorraad, maar tegelijkertijd wordt melding gemaakt van leegstaande kantoren waarvan de 
bestemming recentelijk geschrapt is. Tellen die dan nog wel mee in de bestaande 
voorraad? 
 
Een deel van de panden die in het bestemmingsplan infra niet langer zijn bestemd als kantoor, is 
medio 2015 gesloopt. Zij maken vanaf dat moment niet langer onderdeel uit van de bestaande 
voorraad. De panden zijn in het Kantorenmarktmarkt 2015 niet meegenomen als aanbod.  
 

6. (D66) Bij Merwestein wordt gesteld dat door transformatie ‘economische kwaliteit’ afneemt. 
Hoe moet ik kwaliteit hier lezen? Ten opzichte van wat? 
 
In het algemeen wordt de economische kwaliteit afgemeten aan het aantal werkzame personen 
en vestigingen. In Merwestein heeft transformatie van kantoorpanden naar woningen 
plaatsgevonden. Door deze functieverandering is de economische kwaliteit van de locatie 
afgenomen. 

  



7. (D66) Is het (grotendeels) gesloopte kantoor van de Bankgirocentrale in Leusden 
meegerekend in de plancapaciteit of als bestaande bebouwing? 
 
De gronden van het in 2010 gesloopte kantoor zijn meegerekend als plancapaciteit. 

 
8. (D66) Zijn er vergelijkbare situaties in de provincie waarbij al voor 1-1-2014 heeft plaats 

gevonden om op termijn nieuw te bouwen 
 
Verondersteld wordt dat bedoeld wordt dat sloop heeft plaatsgevonden. Niet bekend is of er 
vergelijkbare situaties in de provincie zijn. 

 
9. (CDA) De Provincie Utrecht heeft een proactieve houding ten opzichte van de aanpak van 

leegstand van kantoren. Ik heb begrepen dat gemeenten nog een bepaalde tijd hebben om 
kantorenleegstand terug te dringen en daarna gaat de provincie het regelen via 
inpassingsplannen. De vraag van mevrouw Dorrestijn is hoe lang een de inpassingsplan geldig 
blijft? Wanneer heeft een gemeente weer de bevoegdheid om op een gebied/locatie waar een 
inpassingsplan geldt weer eigen beleid te voeren betreft kantoren? Het zou van belang kunnen 
zijn indien binnen 5 a 10 jaar toch wel weer behoefte komt naar kantoren. Kan de provincie 
dan besluiten (tussentijds) het impassingplan ongedaan te maken of kunnen gemeente 
toestemming krijgen alsnog kantoren op een plek neer te zetten waar een inpassingsplan 
geldt? 
 
Een inpassingsplan heeft een planperiode van tien jaar. Na deze tien jaar is de gemeenteraad 
weer  bevoegd om voor de betreffende gronden een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Bij 
het inpassingsplan dat voorziet in planreductie zal echter worden bepaald dat de gemeenteraad 
bevoegd is om na inwerkingtreding van dit plan (dat is na bekendmaking) weer een nieuw 
bestemmingsplan vast te stellen. De wet voorziet in deze mogelijkheid. Daarbij is de raad 
gebonden aan de PRV.  


