
Polsbroek, 21 juli 2017 

Aan:   Commissaris van de Koning Provincie Utrecht 

Dhr. P. van den Berg lid van het college van gedeputeerde Staten van Utrecht 

Fractievoorzitters Provinciale Staten Utrecht 

Cc: Burgemeester Lopik 

 Wethouder Lopik Dhr. G. Spelt 

Onderwerp: Uitplaatsing loonbedrijf de Heer te Polsbroek 

Refertes:  

A - Brief aan de Commissaris van de Koningin Dhr R.C. Robbertsen d.d. 31 maart 2009 

B - Brief Commissaris van de Koningin nr. 2009INT202382 d.d. 20 mei 2009 

C - Brief aan Dhr P. van den Berg lid van het college van gedeputeerde staten van Utrecht d.d. 7 

september 2016 (gevoegd als bijlage) 

D - Brief Provincie Utrecht nummer 819BDCB4 d.d. 19 september 2016 

Met referte A hebben bewoners van Polsbroek (gemeente Lopik) de toenmalig Commissaris van de 

Koningin Dhr. R.C. Robbertsen verzocht op te treden tegen de gemeente Lopik om de illegale 

bedrijfsuitbreiding   van het loonbedrijf de Heer te Polsbroek te stoppen. Door persoonlijk ingrijpen 

van Dhr. Robbertsen is dit dossier vlot getrokken. Met referte B zijn de betrokkenen hierover door de 

Commissaris der Koningin geïnformeerd. 

Vervolgens is door onder andere het ingrijpen van het toenmalige Ministerie van Vrom, gevoerde 

rechtszaken door de Werkgroep Behoud Lopikerwaard en rechtszaken gevoerd door de bewoners 

met voor klagers gunstige uitspraken van onder andere de Raad van State, de verdere groei van het 

loonbedrijf de Heer op de huidige locatie te Polsbroek tot stoppen gebracht. Tot heden is het echter 

niet gelukt het al uit haar voegen gegroeide bedrijf uit het buitengebied van Polsbroek te 

verplaatsen. De overlast bestaat dan ook tot op vandaag.  

In 2015 is, met medewerking van de gemeente Lopik, een voorstel uitgewerkt om het bedrijf van de 

Heer te verplaatsen naar het industrieterrein De Copen te Lopik. Om e.e.a. ook financieel mogelijk te 

maken kon in combinatie met twee andere ondernemers een totaal pakket worden afgesloten. De 

ondernemers hebben hiertoe een wederzijds contract opgesteld en dit ondertekend. Tot 

verbijstering van de inwoners bleek dat na al die jaren van procederen en overleggen het nu de 

Provincie zelf was die in 2016 dreigde niet akkoord te gaan met de oplossing. Door de bewoners is 

hierop verzocht een onderhoud te hebben met de gedeputeerde Dhr. van den Berg. Dit gesprek werd 

afgewezen. Met referte C is vervolgens de geschiedenis, de in onze ogen onhoudbare situatie van dit 

bedrijf in het buitengebied en de status van het dossier aan de gedeputeerde kenbaar gemaakt. Deze 

brief is als bijlage bij dit schrijven gevoegd. 

Met referte D is antwoord van de gedeputeerde ontvangen. Vervolgens is in oktober de bewoners 

door de Provincie meegedeeld dat bij de besluitvorming over de ontwerp herijking PRS/PRV 2016 

voor de gemeente Lopik een uitzondering kan worden gemaakt voor uitbreiding van het 

industrieterrein. De voorwaarde hierbij was een aantoonbare kwaliteitsverbetering van de 

achterblijvende locatie in het bouwlint van Polsbroek.  Door middel van een partiële herziening zou 

de nadere invulling plaatsvinden. Dit is opgenomen in de Nota van beantwoording. Ons werd 



meegedeeld dat deze partiële herziening nog  circa een half jaar in beslag zou nemen. Bij de 

bewoners is haast letterlijk de vlag uitgegaan. 

Recente navraag bij de gemeente over de status van de uitplaatsing van het loonbedrijf en wanneer 

deze haar beslag gaat krijgen werd ons meegedeeld dat de Provincie wederom een nieuw beleid 

heeft afgekondigd. Daarbij blijkt dat het thans onzeker is wat de uitkomst van de uitplaatsing gaat 

worden. Het vanaf het begin bekende feit dat er 3 ondernemers zijn betrokken bij de oplossing lijkt 

nu plots blokkerend te zijn. Ook werd meegedeeld dat definitieve besluitvorming naar verwachting 

zeker nog twee jaar gaat duren als gevolg van een aangenomen motie in de Provinciale Staten m.b.t. 

industrieterreinen in het algemeen. Tot onze verbijstering vormt het bewonersbelang nergens meer 

een argument voor besluitvorming en is dit dossier in een politiek steekspel beland.  Voor de 

bewoners  is dit een zeer grote teleurstelling. Na jaren strijd en gewonnen rechtszaken  zijn we, voor 

alle belanghebbenden, waaronder de Provincie in haar rol als landschapbeschermer, het waterschap 

en  de gemeente, tot een goede oplossing gekomen die  vervolgens door de zelfde Provincie wordt 

getorpedeerd.   

Als bewoners menen wij dat wij recht hebben op een betrouwbare overheid. Daarnaast is door het 

feit dat nu al ruim acht jaar! dit dossier niet tot oplossing kan worden gebracht bijna sprake van 

bestuurlijke onmacht waarvan burgers het slachtoffer zijn. Dit terwijl de betrokken ondernemer 

bereid is te investeren in een oplossing en deze oplossing nu al twee jaar voorhanden is. Wij 

verzoeken de huidige patstelling te doorbreken .  De verstedelijking door de uitbreiding van het 

industrieterrein de Copen kan ruimschoots worden gecompenseerd  door de verbetering van de 

landschappelijke kwaliteit en leefbaarheid van de achterblijvende locatie in het bouwlint van 

Polsbroek.  Deze oplossing past in het kernrandzone beleid. Wij verzoeken dan ook met toepassing 

van deze regelgeving tot een snelle oplossing te komen. Mocht dit om enigerlei reden niet haalbaar 

zijn stellen wij als oplossing voor om op korte termijn een overleg met de betrokken partijen  t.w. 

Provincie, gemeente, Dhr. de Heer, Werkgroep Behoud Lopikerwaard en de bewoners te plannen en 

alsnog tot een invulling van het in 2016 genomen besluit op basis van een partiële herziening te 

komen. Mocht ook dit niet voor alle partijen haalbaar zijn dan verzoeken wij de Commissaris van de 

Koning om een externe onafhankelijke partij opdracht te geven om gestructureerd via overleg  

tussen de gedeputeerde, de politieke partijen in de Provincie en voornoemde overige 

belanghebbenden tot een oplossing te komen die op korte termijn uitvoerbaar is .  

Namens de betrokken bewoners van Polsbroek, met de meeste hoogachting, 

w.g. 

 

R.C.A. Meijer 

Noordzijdseweg 165 

3415RC Polsbroek 

06-83339566 

rca.meijer@online.nl 


