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VERSLAG van de hoorzitting d.d. 14 december 2016 met betrekking tot het PIP-Kantoren van de pro-

vincie Utrecht  

  
Aanwezig: 
 
Voorzitter: mw. drs. A. Dekker; 
 
P.S.-leden: drs. J.G. Boerkamp (D66), mw. H. Chidi (D66), R.G.J. Derksen (PVV), mw. ir. A.A. Ens (VVD), 
mw.drs. N. Eijsbroek (VVD),  mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), ir. H. IJssennagger (PVV), mw.drs. E. Kotkamp 
(GroenLinks), drs. C.J. van Kranenburg (ChristenUnie), drs. C. de Kruijf (PvdA), P.A. van Leeuwen (SGP), C. 
Westerlaken (CDA);   
 

Van ambtelijke zijde aanwezig: dr. R. Poort (griffier) en mw. G. van Weerd (verslag). 
 

 
De voorzitter, mevrouw Dekker, opent deze hoorzitting over het PIP-Kantoren van de provincie Utrecht. 
Er heeft zich een aantal gemeenten als inspreker aangemeld. Een ieder krijgt 10 minuten tijd om zijn 
reactie mondeling toe te lichten. Vervolgens krijgen de PS-leden de gelegenheid technische en verhelde-
rende vragen aan de insprekers te stellen. Het resultaat van de hoorzitting wordt meegenomen in de 
Nota Inspraak, die overigens pas in juni 2017 voorligt. Spreekster geeft het woord aan de eerste inspre-
ker.  
 
UTRECHT 
De bijdrage van de heer Bos (raadslid Stadsbelang) en mevrouw G. Bouazani (raadslid PvdA) namens 
de gemeente Utrecht wordt als bijlage 1 bij het verslag gevoegd.  
 
De voorzitter stelt de Statenleden in de gelegenheid om vragen te stellen aan de insprekers. 
 
De heer IJssennagger vraagt of beide raadsleden de gehele gemeenteraad van de stad Utrecht verte-
genwoordigen. Ook vraagt hij waarom de wethouder vanavond niet aanwezig is.  
Mevrouw Bouazani antwoordt dat de raadscommissie Stad en Ruimte van de gemeente Utrecht het PIP 
Kantoren heeft besproken. Afgesproken werd dat de heer Bos en zij de raad zouden vertegenwoordigen 
in deze hoorzitting: zij hebben toestemming om hier namens de gemeenteraad Utrecht in te spreken. 
Het gaat overigens om een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en niet van het college van 
B&W. 
 
De heer De Kruijf komt terug op de locatie Strijkviertel/Rijnvliet waar het kantoormetrage door de pro-
vincie tot nul is gereduceerd. Hij vraagt of de insprekers herkennen dat de behoefte aan kantoren aldaar 
op nul uitkomt. De insprekers gaven aan dat de provincie meer vertrouwen zou moeten hebben in de 
lokale overheid. Spreker wijst erop dat kantorenleegstand al 15 jaar speelt. De vraag is dan waarom er 
niet eerder is ingegrepen door de lokale overheid.  
De heer Bos gaat in op de tweede vraag. Zaken gaan zoals ze gaan en getracht wordt gezamenlijk met de 
beste intenties tot een plancapaciteit te komen die realistisch is. Tegelijkertijd gaan gemeenten onge-
wild met elkaar de concurrentie aan. Er was een wildgroei aan plancapaciteit in het land, maar ook in de 
provincie Utrecht. Dat moet beteugeld worden. De vraag van zojuist impliceert echter dat gemeenten 
dat niet kunnen en dat de provincie om die reden de regie maar naar zich moet toetrekken. De gemeen-
teraad van Utrecht heeft daar begrip voor. Echter, de stad Utrecht heeft altijd getracht met gemeenten 
in de regio tot afspraken over plancapaciteit te komen. Er ligt nog steeds een basis om tot afspraken te 
komen. Alle partijen voelen de urgentie om de kantorenleegstand aan te pakken.  
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Terugkomend op de eerste vraag van de heer De Kruijf, antwoordt de heer Bos dat er nu al potentiële 
huurders zijn voor Strijkviertel/Rijnvliet om tot volledige bezetting van de 20.000 m2 te komen. Hij her-
kent de behoefte van nul m2 in dit plangebied derhalve niet.  
 
De heer Van Leeuwen memoreert dat de insprekers refereerden aan eventuele financiële schade van de 
gemeente Utrecht. Hij meent dat de stad niet met een schadeclaim van een ontwikkelaar zal worden 
geconfronteerd, indien de provincie capaciteitreductie toepast. 
De heer Bos is als individueel gemeenteraadslid erg bang voor financiële schade, die uit het volgende 
kan bestaan: 

- een additionele investering in een geluidswerend scherm van € 6 ton 
- de reductie aan verdiencapaciteit van de gemeente ad € 12,5 miljoen 
- 4800 m2 land dat overblijft en waarvoor de provincie adviseert daar de bestemming Gemengd – 

1 van te maken. Het is de vraag of die bestemming te realiseren valt. Het betreft daar grasland 
van € 6 per m2. 

- Ook kan de gemeente Utrecht met mogelijke planschade worden geconfronteerd.  
De heer Van Leeuwen meent dat een ontwikkelaar geen schadeclaim bij een gemeente kan indienen, 
mocht de provincie het aantal m2 plancapaciteit aan kantoorruimte tot nul reduceren.  
De heer Bos heeft daar meerdere deskundigen over geraadpleegd. In dat geval is het zo dat de provincie 
in principe in een overeenkomst treedt, echter, de provincie is geen contractpartner. In dat geval kan 
het om een afgeleide schade gaan, die gaat lopen tussen de gemeente en de ontwikkelaar. De gemeen-
te zal dan bij de provincie moeten aankloppen met het verzoek de rekening te betalen. De gemeente 
Utrecht wil bij voorkeur niet met dergelijke problemen geconfronteerd worden.  
 
Mevrouw Ens stelt een vraag over de geluidswering die nodig zou zijn aan de oostelijke kant van Rijn-
vliet. Zijn daar woningen en zijn er afspraken op die locatie gemaakt voor een geluidswering? 
De heer Bos legt uit dat Rijnvliet een kom is, gelegen aan de snelweg. Getracht wordt een deel van de 
geluidswering met walwoningen te realiseren langs de snelweg. Een deel van de geluidswering zou wor-
den gerealiseerd door de bouw van een kantoor aldaar. De geluidswering is nodig om de woningen in 
het plangebied te kunnen bouwen.  Komt daar geen geluidswering tot stand, dan kunnen grote delen 
van de geplande woningproductie niet worden gerealiseerd.  
Mevrouw Ens begrijpt dat de stad Utrecht kantoormeters nodig heeft om een geluidswering te vullen. 
Zij vindt dat een moeilijke kwestie, immers, een geluidswering kan op vele manieren vorm krijgen.  
De heer Bos licht toe dat op die locatie een kantoor is gepland. Nu wordt de gemeente geconfronteerd 
met het feit dat het aantal m2 wordt gereduceerd tot nul. Dat betekent dat daar geen gebouw kan ko-
men, waardoor er geluidsoverlast in het plangebied gaat ontstaan, waar honderden woningen zijn ge-
projecteerd. De gemeente moet derhalve extra gaan investeren in geluidswerende maatregelen, het-
geen een gevolg is van het feit dat het kantoor op die locatie niet kan worden gebouwd.  
 
Mevrouw Kotkamp geeft aan dat in het PIP Kantoren op die locatie alleen de kantoorbestemming is 
weggehaald, maar dat alle ruimte wordt geboden aan vrijwel alle andere bestemmingen. In principe is 
daar alles toegestaan, met uitzondering van kantoren. Wellicht dat daar gebruik van kan worden ge-
maakt bij het nemen van geluidswerende maatregelen.  
 
De heer Boerkamp begrijpt dat er ten aanzien van Leidsche Rijn Centrum fouten in de metrage zitten en 
dat er onjuist kaartmateriaal is gebruikt. Heeft het college van B&W van Utrecht dit bij de provincie aan-
gekaart en heeft de provincie daar al op gereageerd? Hij gaat ervan uit dat een fout hersteld moet kun-
nen worden.  Voorts begrijpt hij dat er vraag is naar kantoren op de locatie Strijkviertel/Rijnvliet. Zijn dat 
nieuwe bedrijven of gaat het om bedrijven die elders kantoren achterlaten?  
De heer Bos heeft vernomen  dat de bedrijven die zich voor Strijkviertel/Rijnvliet hebben gemeld nieuwe 
toetreders zijn.  
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Mevrouw Bouazani zet uiteen dat het college van B&W de fout aan de provincie heeft doorgegeven, ook 
schriftelijk, maar tot op heden heeft de provincie daar nog niet op gereageerd. Het zou fijn zijn wanneer 
dat kan worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.  
 
NIEUWEGEIN 
De bijdrage van de heren H.J. Schat (raadslid VVD) en Van Dam namens de gemeente Nieuwegein 
wordt als bijlage 2 bij het verslag gevoegd.  
 
De voorzitter stelt de Statenleden in de gelegenheid om vragen te stellen aan de insprekers. 
 
De heer De Kruijf is ervan overtuigd dat de provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein dezelfde 
doeleinden nastreven. Buiten kijf staat dat Nieuwegein een zeer actieve gemeente is.  De insprekers 
stellen dat Nieuwegein door het PIP Kantoren beknot wordt in overige mogelijkheden, vanaf augustus 
2017 tot maart 2018. Half november 2016 hebben de gemeenten een brief ontvangen van de provincie 
waarin de mogelijkheden zijn geschetst die ook nog in die periode open staan voor de verdere planont-
wikkeling. Hij vraagt of dat voor Nieuwegein onvoldoende is.  
De heer Schat antwoordt dat het PIP vertragend werkt. Zodra het PIP in procedure is, kan de gemeente 
geen bestemmingsplan vaststellen. 
De heer De Kruijf wijst nogmaals op de brief die half november naar gemeenten is gestuurd, waarin tal 
van mogelijkheden worden geschetst voor planontwikkeling. De vertraging kan beperkt worden, wan-
neer voor één van die mogelijkheden wordt gekozen.  
De heer Van Dam merkt op dat de brief inderdaad bekend is bij de gemeente Nieuwegein. De mogelijk-
heden die nog bestaan binnen de voorbereidingsbescherming van het PIP zijn relatief lichte planolo-
gische procedures. In Nieuwegein gaat het in een aantal situaties om braakliggend land waar woningen 
kunnen worden gebouwd in plaats van kantoren, maar dat kan niet met een relatief lichte planologische 
procedure tot stand worden gebracht. Ook het revolving fund kan niet met een relatief lichte procedure 
worden aangepakt. Daar is het bestemmingsplan Rijnhuizen voor nodig, om een en ander juridisch te 
kunnen borgen.  
 
De heer Van Leeuwen begrijpt dat Nieuwegein het aanbod doet om een bestuursovereenkomst te slui-
ten met de provincie Utrecht. Hij vraagt wat de inhoud van een dergelijke bestuursovereenkomst zou 
moeten zijn. 
De heer Schat antwoordt dat daarin afspraken over het terugbrengen van de plancapaciteit kantoren 
kunnen worden opgenomen, zoals deze nu in het PIP staan. Nieuwegein wil het PIP in die zin ook gaan 
uitvoeren, maar dan bij voorkeur via een bestuurlijke afspraak en niet via een planprocedure voor een 
PIP. Door het maken van onderlinge afspraken wordt vertraging voorkomen. 
 
Mevrouw Ens verwijst naar Rijnhuizen. Zij kan zich voorstellen dat er een nieuw bestemmingsplan nodig 
is voor woningontwikkeling, en dat zo’n bestemmingsplan gedurende een korte periode niet kan wor-
den vastgesteld. Voor de herontwikkeling van Rijnhuizen kunnen kantoren ook op een andere locatie 
worden gepland dat waar ze nu gepland zijn. Is dat een optie? 
De heer Schat antwoordt dat dit niet het geval is. In het PIP Kantoren worden voor Rijnhuizen locaties 
genoemd, die nu nog braak liggen. Oorspronkelijk was er kantoorbouw gepland, maar dat zal worden 
omgevormd in het nieuwe bestemmingsplan tot woningen. 
Mevrouw Ens vraagt of er in Rijnhuizen geen kantoorlocaties meer komen.  
De heer Schat bevestigt dat er in Rijnhuizen geen kantoren meer worden gebouwd. Bestaande locaties 
zullen worden omgevormd, er worden bestaande kantoren gesloopt en daar komen huizen voor terug. 
Ook vindt er kantoortransitie plaats.  
 
Mevrouw Eijsbroek noemt het  een uitdaging wanneer meerdere gemeenten de provincie op dit punt 
zouden vragen om bestuurlijke afspraken. Zij hoopt dat gemeenten zich dat realiseren.  
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De heer Schat geeft aan dat Nieuwegein het aanbod doet om met de provincie Utrecht bestuurlijke af-
spraken te maken om zo uit de impasse over het PIP te kunnen komen. In die zin moet die suggestie als 
een handreiking worden beschouwd.  
 
De heer Boerkamp memoreert dat de thematische structuurvisie in 2015 is gepresenteerd. Nu is het 
2016 en in augustus 2017 is de provinciale besluitvorming voorzien. Hij vraagt wat de mogelijkheden 
waren om de kantorenbestemming er in de afgelopen periode af te halen, immers, het gaat om een 
periode van anderhalf jaar. Wat is er met die kennis gebeurt, wetende dat er in de zomer 2017 een 
deadline ligt, om te voorkomen dat de provincie in deze positie komt? 
De heer Schat antwoordt dat de gemeente Nieuwegein zijn eigen agenda volgt. De gemeente is voor de 
plangebieden al jaren bezig met planontwikkeling. Voornamelijk kijkt de gemeente naar de eigen be-
hoefte en de mogelijkheden die er binnen de plangebieden zijn. De gemeente heeft grote moeite gehad 
projectontwikkelaars te vinden die daar wat willen gaan realiseren. Pas het laatste jaar komt dat goed 
op gang,  maar in de afgelopen jaren heeft het veel moeite gekost om partners die vinden die in wo-
ningbouw geïnteresseerd waren. Nu pas ontstaat de situatie dat men op die locaties goed van start kan 
gaan.  
 
De heer De Kruijf begrijpt dat er in Rijnhuizen geen kantoren meer worden gebouwd. Waarom is die 
locatie dan nog onderdeel van het PIP? 
De heer Schat antwoordt dat er in het huidige bestemmingsplan locaties zijn aangewezen als kantoorlo-
caties, echter, die kantoren zijn nog niet gebouwd. De gemeente wil op die locaties nu woningbouw 
gaan plegen, maar daarvoor moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd. Wanneer het PIP in 
procedure komt, kan een bestemmingsplan met een woonlocatie niet worden vastgesteld.  
 
Mevrouw Kotkamp begrijpt van de gemeente Nieuwegein dat het niet zozeer gaat om de vraag of het 
PIP een goed instrument is voor de locaties Rijnhuizen en Centrum, maar dat het vooral gaat om het niet 
kunnen vaststellen van een bestemmingsplan. Als het gaat om Rijnhuizen, heeft het de gemeente veel 
moeite gekost woningontwikkelaars voor die locatie te interesseren.  
De heer Schat antwoordt dat dit correct is.  
Mevrouw Kotkamp merkt op dat het college van GS in een antwoord aangaf dat een postzegelbestem-
mingsplan wellicht een optie kan zijn. Belangrijk is het na te gaan of de timing synchroon kan lopen om 
voortgang te boeken, zonder dat er door de provincie een uitzondering behoeft te worden gemaakt, 
immers, uitzonderingen kunnen een juridisch risico opleveren.  
De heer Schat antwoordt dat er buiten de bestuurlijke overeenkomst nog een andere mogelijkheid be-
staat, nl. de planologische aanwijzing. 
 
De voorzitter geeft aan dat de nota van beantwoording van GS (als reactie op deze hoorzitting) pas rond 
de zomer 2017 verwacht wordt.  
De heer Boerkamp vraagt waarom dit niet eerder kan worden afgehandeld.  
De voorzitter zegt toe dat het tijdpad en de reden waarom dit pas rond de zomer wordt afgehandeld 
alsnog naar deze commissie zal worden gezonden.  
 
LEUSDEN 
De bijdrage van de heren J.R. Madiol en A. Dragt namens de gemeente Leusden wordt als bijlage 3 bij 
het verslag gevoegd.  
 
De voorzitter stelt de Statenleden in de gelegenheid om vragen te stellen aan de insprekers. 
 
De heer Boerkamp begrijpt dat Leusden geen bezwaar heeft tegen de witte vlekken, zoals deze in het 
PIP zijn opgenomen, maar wel tegen de groene vlekken. Er is een aantal oplossingen gesuggereerd door 
GS om de kantorenbestemming er met een postzegelbestemmingsplan af te halen. Zijn er mogelijkhe-
den om dat te doen, alvorens het PIP ter inzage ligt?  
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De heer Dragt merkt op dat Leusden dan kleinschalige plannen moet maken voordat het PIP kanto-
ren wordt vastgesteld. Dat betekent dat die plannen in juni 2017 door de raad moeten worden vast-
gesteld, nog net voor de in werking treding van het PIP, medio augustus. Echter, dat zet een enorme 
tijdsdruk op dergelijke postzegelplannen. Het maken van een bestemmingsplan en het zoeken naar 
een goede geschikte bestemming vraagt veel meer werk dan een streep halen door een bestem-
mingsplan. De witte locaties op de kaart hebben een dubbele bestemming, nl. kantoren en bedrijven. 
Komt de bestemming ‘kantoren’ te vervallen, dan kunnen daar nog steeds bedrijven gerealiseerd 
worden. Dat sluit aan bij de wens van Leusden. Leusden moet zorgen dat de bestemming ‘bedrijven’ 
op die locaties wordt vermeld, alvorens de provincie met zijn plan komt. Zo wordt grote vertraging 
voorkomen.   
Bij de locatie Princenhof is Leusden druk bezig met het bestemmingsplan Bedrijven. Dat gaat op tijd 
lukken maar waarschijnlijk niet voor de Buitenplaats. Dat gebied was oorspronkelijk een kantorenlo-
catie. Vroeger was het een glastuinbedrijf dat door Leusden is aangekocht om daar een bedrijventer-
rein te ontwikkelen. Kantoren willen zich daar niet vestigen, maar deze locatie ligt voor Leusden op 
een heel essentiële plek, nl. de entree van de gemeente. Daar moet geen loodsenterrein worden 
gevestigd. Zorgvuldig moet worden onderzocht wat mogelijk en passend is en waaraan in de regio 
behoefte is. Daarvoor zal de systematiek volgens de ladder van duurzame verstedelijking worden 
toegepast. Dat zoekproces wordt door het PIP van de provincie enorm onder druk gezet. Wil Leusden 
die locatie kunnen realiseren, dan moet er nu een bestemmingsplan komen. Dat maakt dat de afwe-
ging, die nodig is om tot een zorgvuldige procedure te komen en alle facetten met de raad te delen, 
onder zware tijdsdruk komt te staan. Met name de gevoeligheid van deze locatie maakt dat deze een 
goede afweging verdient. Om die reden heeft de gemeente daar meer tijd voor nodig. 
 
Mevrouw Ens begrijpt dat de te hoge tijdsdruk voor het vaststellen van een postzegelbestemmings-
plan maakt dat Leusden in ernstige problemen zou komen wanneer dat niet in het halfjaar na de 
zomer zou gebeuren. Dat komt op haar toch wat ongeloofwaardig over. 
De heer Dragt legt uit dat, wanneer het bestemmingsplan voor 17 augustus van kracht moet zijn, dat 
in juni door de raad moet worden vastgesteld. Als dat niet lukt en het ontwerp-inpassingplan wordt 
door de provincie in augustus vastgesteld, dan houdt dat in dat de provincie een proceduretijd van 
een halfjaar moet doorlopen en dat er in het voorjaar van 2018 een nieuw Inpassingsplan kan liggen, 
maar dan wel met de bestemming groen. Pas vanaf dat moment kan Leusden een nieuwe procedure 
gaan starten voor een andere bestemming. Leusden wil daar geen groen en heeft de grond ook niet 
voor die bestemming aangekocht. Leusden wil daar een bedrijventerrein realiseren, omdat daar 
daadwerkelijk behoefte aan is. Ook dat gaat weer proceduretijd en inspraaktermijnen kosten. Dat 
betekent dat Leusden in een situatie terechtkomt die de provincie onwenselijk vindt. Wellicht kun-
nen er dan ook planschadeclaims worden ingediend. 
Mevrouw Ens suggereert de procedure eerder voor te bereiden dan in het voorjaar 2018. 
 
De heer Van Leeuwen memoreert dat een jaar geleden besloten is een PIP Kantoren op te stellen. Nu 
is er gelegenheid voor inspraak. Hij vraagt wat de gemeente Leusden het afgelopen jaar dienaan-
gaande heeft gedaan.  
De heer Dragt licht toe dat het jaar benut is om een aantal varianten, mogelijkheden en marktbe-
hoeftes te onderzoeken. O.a. is een woonfunctie op die plek onderzocht. Nu is Leusden in de fase dat 
de varianten en alternatieven in discussie met de raad worden besproken en dat er gezamenlijk een 
keuze wordt gemaakt. De conclusie van het college zou zijn te kiezen voor een bedrijventerrein. Ech-
ter, om daar uitvoerig met de raad over in discussie te gaan in de fase voor het bestemmingsplan, dat 
kan nu niet meer.  
 
De heer Boerkamp begrijpt dat op de witte locaties reeds de bestemming bedrijventerrein zit en dat 
de bestemming ‘bedrijven’ moet worden toegevoegd aan plekken waar dat nu nog niet is. Is dat in 
overeenstemming met het convenant bedrijventerreinen in de regio?  
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De heer Dragt beantwoordt die vraag bevestigend. Over deze kwestie heeft in de regio afstemming 
plaatsgevonden. Samen met de andere gemeenten in de regio werd geconstateerd dat daar ruimte is 
voor een bedrijventerrein. 
 
De heer Madiol laat weten dat de inspraakreactie de gezamenlijke inbreng is van de gemeenteraad 
Leusden. Hij zal deze schriftelijke inbreng aan de voorzitter overhandigen.  
 
BUNSCHOTEN 
De bijdrage van de heer A. Blankestijn (raadslid ChristenUnie) namens de gemeente Bunschoten 
wordt als bijlage 4 bij het verslag gevoegd. Ook burgemeester M. van der Groep is aanwezig.   
 
De voorzitter stelt de Statenleden in de gelegenheid om vragen te stellen aan de insprekers. 
 
De heer Van Kranenburg begrijpt dat Bunschoten ruimte wil voor het faciliteren van lokale onderne-
mers, mocht die vraag er komen. Er is nog geen enkele aanwijzing dat die vraag er werkelijk gaat 
komen, zo begrijpt hij.  
De heer Blankestijn bevestigt dat die vraag er nu nog niet is. Echter, het gaat om een plan voor de 
komende 10 jaar. Het bedrijventerrein raakt redelijk snel vol door lokale ondernemers die uit hun 
jasje groeien. Tien jaar terug was bv. ook niet voorzien dat Heimen en Hopman zo groot zou worden. 
Dat bedrijf moest lokaal gehuisvest worden. Een dergelijk lokaal bedrijf wil zich niet in Leusden of in 
Amersfoort vestigen, maar wil een plek in Bunschoten. Dat is de reden waarom de gemeente met de 
1000 m2 vooralsnog niet uit de voeten kan, maar ook in de toekomst niet. 
De heer Van Kranenburg hoorde dat Bunschoten om een maatwerkoplossing vroeg. Wat houdt dat 
in? 
De heer Blankestijn antwoordt dat daarmee de mogelijkheid wordt bedoeld om, wanneer de nood-
zaak zich voordoet, samen met de provincie naar een maatwerkoplossing te zoeken en de kantoor 
plancapaciteit vooralsnog niet op 1.000 m2 dicht te timmeren.  
 
De heer Boerkamp meent dat hij zojuist een maatwerksuggestie hoorde, toen de inspreker begon 
over de definitie van een zelfstandige kantoorlocatie op 1.500 m2 die is geschrapt. Wordt daarmee 
gesuggereerd dat de provincie dat niet had moeten doen omdat daarmee problemen zouden zijn 
voorkomen? 
De heer Blankestijn antwoordt dat de maximering tot 1.000 m2. voor geheel Haarbrug/Zuid het grote 
probleem is. Voorheen was het 1500 m2 per kavel, terwijl het nu gaat om 1.000 m2 voor 13,4 ha uit 
te geven grond. De provincie heeft dit wel heel extreem gereduceerd. Bunschoten zou redelijk tevre-
den zijn wanneer 1.500 m2 per perceel wordt aangehouden.  
 
De heer De Kruijf kan zich voorstellen dat een maatwerkconstructie ook voor andere gemeenten 
aantrekkelijk zou zijn om het eigen midden- en kleinbedrijf te kunnen faciliteren. Echter, wanneer er 
voor meerdere gemeenten maatwerk wordt toegepast, zou de bodem onder dit PIP wegzakken 
waardoor de totale reductie aan kantoormeters onder druk komt te staan.  
De heer Blankestijn begrijpt dat wel, maar dat is niet de bedoeling van de gemeente Bunschoten. Het 
gaat erom dat de gemeente het lokale bedrijfsleven wil faciliteren en dat lukt met deze oplossing van 
de provincie niet. De provincie hoeft er niet bang voor te zijn dat dit ten laste gaat van de kantoren-
locaties elders. Het gaat om lokale bedrijven die in het `groene eiland´ willen blijven. 
 
De heer De Kruijf vraagt wat Bunchoten extra uniek maakt ten opzichte van andere gemeenten, zo-
dat in deze situatie maatwerk wel op zijn plaats zou zijn, zonder dat de provincie verplicht wordt dat 
op andere plekken toe te passen.  
De heer Van der Groep komt terug op de vraag wat Bunschoten zo uniek maakt. De bedrijven in de 
gemeente Bunschoten worden door de lokale cultuur gestempeld en zijn onderdeel van de identiteit 
van Bunschoten. Zij laten zich niet verplaatsen naar locaties in de regio, zelfs niet wanneer de prijzen 



 

7 
 

daar veel lager liggen. Zelfs dan kopen ze de dure schaarse grond in Bunschoten/Spakenburg. Er is 
nog geen rij bedrijven die van de kantorenlocatie gebruik wil maken, echter, eens in de paar jaar 
meldt zich een bedrijf voor een (grote) uitbreiding. De 1.000 m2 maakt dat dan onmogelijk. Bunscho-
ten heeft in dat geval van de provincie een muizengaatje nodig. Als dat muizengaatje voor dat mo-
ment werkt, dan kan verder het hele bouwwerk van het PIP blijven staan.  
 
De heer Boerkamp memoreert dat zojuist gemeld werd dat Bunschoten de meest MKB-vriendelijke 
gemeente van Nederland is. Bunschoten ligt niet op een eiland. De grond en de kantoorruimte is niet 
uitsluitend bedoeld voor de eigen bevolking. Zo wordt er toch geconcurreerd met kantorenlocaties 
buiten de eigen gemeente. 
De heer Van der Groep antwoordt dat dit niet juist is. Haarbrug-Zuid mocht Bunschoten met in-
stemming van de provincie ontwikkelen, uitsluitend voor lokale behoefte. De grond wordt uitsluitend 
aan lokale ondernemers verkocht. Er zijn ook bedrijven van buiten langs geweest die zich willen ves-
tigen op deze locatie, die vlakbij de A1 ligt. Echter, als een bedrijf geen lokale wortels heeft, wordt 
daarmee niet ingestemd.  
 
Op verzoek van de voorzitter gaat de heer Van der Groep nader in op het muizengaatje en maat-
werkoplossingen. PS kunnen speelruimte aan GS geven om samen met een gemeente te verkennen 
of de uitzonderingssituatie daadwerkelijk van toepassing is. Hij begrijpt heel goed dat de provincie 
niet voor Bunschoten apart een regel zal opstellen. Dat zal dan ook moeten gelden voor de andere 
unieke gemeenten in de provincie Utrecht (hoewel hij die niet kan bedenken). Gedacht kan worden 
aan een verantwoording aan PS of aan de Statencommissie. Een uitzonderingsregel is z.i. in het be-
lang van de economie en de werkgelegenheid van Bunschoten. Overigens spreekt hij nu niet over 
een locatie die al in de la ligt en overmorgen tevoorschijn wordt getoverd. Dit gaat over economie en 
ontwikkeling. Voorzien wordt door de gemeente dat de grote beperking aan kantoormeters volgens 
het PIP in Bunschoten gaat wringen. 
 
Mevrouw Ens memoreert dat in heel Nederland de gedachte leeft dat er minder kantoorruimte nodig 
is, terwijl Bunschoten ervan uitgaat dat er in de toekomst juist meer kantoorruimte nodig is. Men 
heeft nu te maken met een economie waar mensen op andere manieren werken, meer thuiswerken, 
minder op kantoor, flexwerken etc. De kans dat er meer meters nodig zijn voor uitplaatsing wordt 
daardoor steeds kleiner.  
De heer Blankestijn antwoordt dat er in Amersfoort op zo’n manier wordt gewerkt. Het gaat erom 
dat er volgens dit PIP slechts één kantoor van 1000 m2 wordt toegestaan. Voor een bedrijf als Heinen 
en Hopman is meer oppervlakte nodig. Zo’n bedrijf kan in de toekomst niet meer worden geholpen 
en dat kan weer ten koste gaan van de werkgelegenheid.  
 
De heer Van der Groep benadrukt dat andere oplossingen in Bunschoten zeker bespreekbaar zijn. 
Zou er bv. leegstand zijn die beschikbaar is, dan gaat dat voor. Bunschoten vraagt niet om toestem-
ming tot bouw van kantoren wat helemaal niet zou passen. Wel wil Bunschoten zoeken naar een 
oplossing indien een bedrijf zich meldt voor kantooruitbreiding, zoals dat zich in het verleden heeft 
voorgedaan.  Is dat niet (met argumenten) op te lossen, dan pleit Bunschoten ervoor dat GS van PS 
de ruimte krijgen om in gezamenlijkheid naar een maatwerkoplossing te zoeken. Het gaat dan om 
een uitzonderlijke situatie waarvoor een apart toetsingskader kan worden ontwikkeld.  
 
WOERDEN 
De bijdrage van mevrouw I. Berkhof-de Vos (raadslid VVD) en de heer J. Michel namens de gemeente 
Woerden wordt als bijlage 5 bij het verslag gevoegd.  
 
De voorzitter stelt de Statenleden in de gelegenheid om vragen te stellen aan de insprekers. 
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Mevrouw Ens begrijpt dat er in Woerden sprake is van leegstand. Het idee is op andere plekken dan 
waar nu kantoren gepland zijn, iets aan kantoorontwikkeling te doen. Dat heeft een kwalitatieve achter-
grond, bv. mogelijkheid kantoren te vernieuwen of verduurzamen. Heeft zij dat zo juist begrepen? 
Mevrouw Berkhof bevestigt dit. Samen met de provincie wordt aan de herstructurering van het kanto-
ren- en bedrijventerrein Middelland gewerkt. De bestemmingsplannen zijn flexibel gemaakt waardoor 
het eenvoudig wordt leegstaande kantoren een andere invulling te geven. De gemeente is in overleg 
met de eigenaren van de ontwikkellocaties van kantoren om een andere invulling aan deze gebieden te 
geven. De gemeente is erg terughoudend ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe kantoren. Samen 
met de U10 is dat aangepakt en dat lukt. Zo worden grote panden omgevormd tot appartementenge-
bouwen. De gemeente heeft zelf 200.000 m2 teruggegeven: dat wordt niet gebruikt. Het oppervlak van 
51.000 m2 blijft staan. Nu blijft er 3.000 m2 over voor kantoren en dat is beslist onvoldoende.  Als voor-
beeld voor wat je met 3000 m2 kan doen wijst zij op de modernisering van het stadhuis in Woerden. Het 
huidige pand is te groot en te oud en voldoet niet meer aan de huidige wensen. In dit renovatietraject 
worden m2 kantoorruimte opgeofferd voor een kleiner, duurzamer en kwalitatief hoogwaardig kantoor-
gebouw met de grootte van 3000 m2. Een voorbeeld van de gewenste upgrade van Middelland. 
 
De heer Van Leeuwen begrijpt dat er in de gemeente Woerden sprake is van leegstaande kantoren ter-
wijl er op een andere locatie kantoorruimte nodig is. Heeft de gemeente nagedacht over het rui-
len/inwisselen van kantoorruimte? 
Mevrouw Berkhof memoreert dat kantoorlocaties aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. De loca-
tie Snellerpoort is ideaal voor hoogwaardige kantoren naast het NS station. Zij herinnert eraan dat 
Woerden destijds met de provincie heeft afgesproken dat er 6 ha bedrijventerrein moest worden ge-
vonden. Woerden had polder Wulverhorst bestemd voor bedrijventerrein, echter, de provincie gaf 
daarvoor geen toestemming. Op dat moment wist Woerden dat er voor een bedrijventerrein geen an-
dere locatie voorhanden was. Tot op heden heeft de gemeente nog niets van de provincie gehoord, 
terwijl er veel behoefte is aan een bedrijventerrein. 
De heer Van Leeuwen begrijpt dat Woerden niet met een ruilvoorstel kan komen.  
De heer Michel antwoordt dat Woerden daarover graag het gesprek met de provincie wil aangaan. Het 
zou goed zijn in een constructief overleg met de provincie op zoek te gaan naar mogelijkheden, in plaats 
van nu geconfronteerd te worden met een PIP Kantoren. 
 
De heer De Kruijf begrijpt dat Snellerpoort een plancapaciteit heeft van 72.000 m2. De gemeente Woer-
den gaat uit van een behoefte van 51.000m2 terwijl de provincie uitkomt op een behoefteraming van 
3.000 m2. De insprekers vinden dit in strijd met eerdere cijfers die genoemd zijn. Hij vraagt of Woerden 
nader gaat onderbouwen waarom de 3.000 m2 kantoorruimte onjuist zou zijn. Zijn de cijfers onjuist of 
worden deze anders geïnterpreteerd?  
Mevrouw Berkhof antwoordt dat de provincie zich op een rapport van STEC uit 2015 heeft beroepen. 
Daar kwam de 3.000 m2 uit voort. Echter, STEC heeft ook in 2012 (de crisistijd) een onderzoek gedaan 
en dat resulteerde in 15.000 m2. Nu is er sprake van een sterke economie en zeker in Woerden trekt de 
economie aan. Gevraagd werd om een onderbouwing door Woerden. Zij wil die vraag omdraaien. 
Waarom komt de provincie niet met een goede onderbouwing voor de 3.000 m2? 
De heer De Kruijf weet dat het tweede STEC-onderzoek, dat uitvoeriger was dan het eerste onderzoek, 
zich concentreerde op kantoorruimtebestemmingen in bestaande bestemmingsplannen.  Zijn vraag blijft 
dat hij graag hoort waarom het aantal 3.000 m2 niet klopt.   
Mevrouw Berkhof beaamt dat het aantal van 3.000 m2 niet juist is. Zij vroeg de provincie zojuist om een 
onderbouwing daarvan. Al jaren is de gemeente bezig andere bestemmingen te geven aan Middelland, 
met in het achterhoofd dat er in Snellerpoort voldoende ruimte is. Had de gemeente vooraf de insteek 
van de provincie geweten, dan was het misschien anders gelopen. Zij blijft erbij dat kantoornieuwbouw 
nodig blijft. 
 
De heer Boerkamp vraagt hoe de insprekers de vraag naar aanvullende kantoorruimte zien. Het STEC- 
rapport hanteert de aanname dat het bruto vloeroppervlak per werknemer steeds kleiner wordt. Er 
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wordt nog uitgegaan van 29 m2, maar het moderne kantoor gaat gemiddeld uit van 15 of 16 m2. Er is 
steeds minder ruimte nodig. Waar komt dan de vraag vandaan die wel in Snellerpoort zou kunnen lan-
den en niet op andere locaties? 
Aansluitend op de vraag van de SGP, krijgt hij de indruk dat er in Middelland meer m2 worden ge-
schrapt, terwijl de insprekers niet van een uitruil willen spreken. Dat betekent dat er in Middelland kan-
toormeters zijn die niet geschrapt gaan worden. Dat blijven kantoren en dat zal ook tot leegstand leiden. 
Hij vraagt naar het verband tussen het nieuw toevoegen van kantoren, terwijl het oude grotendeels in 
stand blijft.  
 
De heer Michel antwoordt dat Snellerpoort een unieke locatie is, gelegen aan het station van Woerden. 
Gaat men Middelland wat indikken en daar locaties schrappen, dan kan men in Snellerpoort iets moois 
en moderns realiseren. Daardoor kan er capaciteit weg uit Middelland en kan op die plek een kwaliteits-
slag worden verwezenlijkt. 
De voorzitter begrijpt dat er toch wel een inwisselmogelijkheid bestaat.  
De heer Michel merkt op dat er tussen Snellerpoort en Middelland wel degelijk een verband ligt. Dank 
zij Snellerpoort kunnen de ontwikkelmogelijkheden op Middelland worden uitgebreid.  
 
Mevrouw Berkhof memoreert dat het PIP Kantoren een looptijd heeft tot 2027. Woerden wil graag 
maatwerk en wil graag met de provincie in overleg hoe men de knelpunten het beste kan oppakken. 
Belangrijk is wel dat de juiste cijfers naar boven komen. Het is volstrekt onduidelijk hoe de provincie tot 
de 3.000 m2 is gekomen: die aanname bevreemdt Woerden zeer en daar is absoluut niet op gerekend.   
 
AMERSFOORT 
De bijdrage van de heer R.K. Dijksterhuis (raadslid ChristenUnie) namens de gemeente Amersfoort 
wordt als bijlage 6 bij het verslag gevoegd.  
 
De voorzitter stelt de Statenleden in de gelegenheid om vragen te stellen aan de inspreker. 
 
Mevrouw Ens begrijpt dat uitplaatsing van bedrijven een probleem kan zijn, omdat elders niet altijd een 
geschikte locatie voor een bedrijf voorhanden is. In haar ogen is er in Amersfoort meer dan genoeg 
ruimte om te kunnen uitplaatsen. Daar kunnen bestaande lege kantoren voor worden gebruikt. 
Voorts sprak de heer Dijksterhuis over mogelijke grote financiële schade voor de gemeente. Zij vraagt 
waar dat dan door zou worden veroorzaakt.  
De heer Dijksterhuis antwoordt dat Amersfoort soms geheel of gedeeltelijk eigenaar is van de gronden 
waar kantoorbestemming op rust. Wanneer die bestemming komt te vervallen, betekent dat dat er op 
de grondexploitatie een tekort gaat ontstaan. Dat brengt kosten met zich mee.  
Mevrouw Ens geeft mee dat een kantorenbestemming, waar geen kantoor op gerealiseerd wordt, wel 
een fictieve waarde heeft, maar in de praktijk geen bijdrage aan de grondexploitatie gaat leveren. 
 
Voorts licht de heer Dijksterhuis toe dat er op de korte termijn inderdaad wel mogelijkheden voor uit-
plaatsing zijn. Echter, het bestemmingsplan De Hoef-West is slechts een eerste stap in het grootschalig 
bouwen van woningen binnen de rode contour. Amersfoort heeft een grote opgave als het gaat om het 
creëren van ruimte om binnen de rode contour te kunnen gaan bouwen. Dat vraagt om een grotere 
transformatieopdracht in de komende jaren. 
 
De heer De Kruijf constateert dat de inspreker stevige woorden gebruikte over de procedure. O.a. 
noemde hij “ordinair machtsmisbruik”, zijn gemeenten onvoldoende bij het provinciale beleid betrokken 
en liet de heer Dijksterhuis weten dat gemeenten er zonder interventie van de provincie gezamenlijk 
ook wel uitkomen. Dat roept bij hem vragen op. Kan worden onderbouwd dat gemeenten niet erkend 
en herkend zijn in hun inbreng, immers, er is over deze zaak die al vele jaren speelt veelvuldig contact 
geweest met gemeenten. Dit proces van leegstand tekent zich al af vanaf 2003/2004. Gemeenten zijn in 
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de afgelopen 12/13 jaar niet in staat geweest om daar een halt aan toe te roepen. Hij vraagt waarom de 
heer Dijksterhuis van mening is dat gemeenten daartoe nu wel in staat zouden zijn.  
De heer Dijksterhuis erkent dat de gemeente Amersfoort zeker in het begin van dit millennium steken 
heeft laten vallen en “een te grote broek heeft aangetrokken”. Vanaf 2011 is er wel een stevige kente-
ring merkbaar als het gaat om het opnieuw uitgeven van kantoorlocaties. O.a. worden daar veel stren-
gere eisen aan gesteld. Hij noemde zojuist de ladder van duurzame verstedelijking maar ook andere 
uitgangspunten worden gehanteerd voor nieuwe kantorenbouw. Eerst wordt bv. ook nagegaan of er 
bestaande kantoorruimte kan worden gebruikt.  
Wat betreft de rolopvatting van provincie en gemeenten en de duiding die de raad daaraan wenst te 
geven, merkt de heer Dijksterhuis op dat de informatie hierover richting college van B&W en de ge-
meenteraad als sterk eenzijdig wordt ervaren. De provincie grijpt naar een middel en legt gemeenten 
zaken op. Minder zware middelen zijn, voor zover de raad weet, niet onderzocht of worden door de 
provincie als minder effectief beoordeeld.  
 
De heer IJssennagger komt terug op de vraag van mevrouw Ens. De inspreker stelde dat Amersfoort 
gronden in eigendom heeft. Wanneer daarop geen kantoren kunnen worden gebouwd, verliest de 
grond zijn waarde, aldus de heer Dijksterhuis. Waarom kunnen daar dan geen woningen worden ge-
bouwd? 
De heer Dijksterhuis antwoordt dat woningbouw wellicht een mogelijkheid is, maar dan heeft men nog 
steeds te maken met eisen die daaraan vanuit goede ruimtelijke ordening moeten worden gesteld. Niet 
iedere kantorenlocatie leent zich nu voor woningbouw op korte termijn. In ieder geval is er sprake van 
vertragingsschade. Sommige kantorenlocaties hadden een dusdanig premium gehalte dat werd ver-
wacht dat deze meer zouden opleveren dan woningen op die locatie. Beide leiden tot kosten.  
 
De heer Boerkamp begrijpt dat er niets wordt verdiend wanneer er geen kantoren worden gebouwd. Hij 
meent dat er in Amersfoort enige discussie was over het percentage leegstand dat werd gesignaleerd. 
Indien er plancapaciteit is in de gemeente Amersfoort, kunnen daarover wel discussies worden gevoerd 
maar een eigenaar moet altijd een vergunning krijgen voor het bouwen van een kantoor. Er staat nog 
steeds een kraan open om kantoren toe te voegen.  
De heer Dijksterhuis antwoordt dat, indien iemand een omgevingsvergunning voor een kantoor aan-
vraagt, betrokkene die zal krijgen wanneer daar een kantoorbestemming op rust. 
De heer Boerkamp verduidelijkt dat de provincie met het PIP tracht de kraan wat betreft kantoorbouw 
voor een deel dicht te draaien. De gemeente onderschrijft wel het doel maar wellicht niet het middel 
dat de provincie heeft gekozen.  
Is de gemeente Amersfoort op een goed punt uitgekomen, kijkend naar maart 2018, als het gaat om de 
aanpak van kantorenleegstand? 
De heer Dijksterhuis antwoordt dat hij in maart 2018 veel verder zou willen zijn omdat er zoveel vraag is 
naar woningen. Amersfoort zet heel sterk in op de eigen transformatieagenda, niet alleen van panden, 
maar ook van gebieden. 
 
Mevrouw Ens begrijpt dat niet één gemeente maar alle gemeenten ruimte willen houden om hun plan-
nen te kunnen realiseren. Een rol van de provincie is nodig om, kijkend over gemeentegrenzen heen,  de 
kraan deels dicht te kunnen draaien, als het gaat kom kantoorbouw. Ziet de inspreker ook dat kantoren-
leegstand geen specifiek Amersfoorts probleem is, maar dat dit breder speelt? 
De heer Dijksterhuis erkent dat dit geen Amersfoorts probleem is. Niet voor niets is de regio bezig met 
een aanpak, over provinciegrenzen heen. Dat neemt nog steeds niet weg dat er minder zware middelen 
mogelijk zouden zijn geweest dan waar de provincie nu voor heeft gekozen. De alternatieven zijn heel 
snel gepasseerd en dat betreurt de raad.  
 
De voorzitter dankt alle insprekers hartelijk voor hun komst en bijdragen.  
Niets meer aan de orde zijnde, sluit zij de vergadering.  
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