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Onderwerp Statenbrief: Uitvoering motie 145 ‘ontwikkeling bedrijventerreinen’ 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
 
Aanleiding 
Tijdens de PS vergadering van 10 december 2018 is bij de vaststelling van de 2e partiële herziening van de PRS 
en PRV (Herijking 2016) is motie 145 ‘ontwikkeling bedrijventerreinen’ opgenomen. In deze motie heeft u ons 
college opgedragen op “om op korte termijn te komen tot oplossingen van de ontstane en eventueel nog te 
ontstane problemen met betrekking tot de noodzakelijke en door het College erkende problematiek van de 
uitbreiding van de in de oorspronkelijke tekst genoemde bedrijventerreinen.” 
 
De portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling heeft tijdens de bovengenoemde vergadering toegezegd PS in de 
eerstvolgende vergadering te zullen informeren over de mogelijke oplossingen voor de problemen die zijn 
ontstaan vanwege het niet in de 2e partiële herziening van de PRS/ PRV (Herijking 2016) kunnen opnemen van 
urgente kleinschalige uitbreidingen van bedrijventerreinen. Het betreft zowel nieuwe uitbreidingen in Bunschoten, 
Lopik, Montfoort, Rhenen en Renswoude en uitbreidingen in een grotere omvang in IJsselstein en  Woerden. 
Deze uitbreidingen waren bedoeld om urgente, lokale knelpunten op te lossen. 
 
Voorgeschiedenis 
Ten behoeve van de ontwerp-2e partiële Herziening is voor het onderdeel bedrijventerreinen niet bewezen dat op 
voorhand kon worden verzekerd dat geen significante negatieve effecten zou hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura-2000 gebieden. Daarmee is ten onrechte geen passende beoordeling 
als bedoeld in de Wet natuurbescherming gemaakt. Om die reden konden de bovengenoemde uitbreidingen in 
tegenstelling tot het ontwerp, niet langer onderdeel uitmaken in de 2e partiële herziening van de PRS en PRV 
(Herijking 2016).  
 
Essentie / samenvatting: 
In deze brief doen wij verslag van onze eerste bevindingen. Er lijken voor het oplossen van de lokale knelpunten 
met betrekking tot bedrijventerreinen vier potentiële varianten denkbaar, die op dit moment nader op haalbaarheid 
worden onderzocht. Hierbij merken wij op dat wij hierover zo snel mogelijk in overleg zullen treden met 
gemeenten. 
  



 

  

 

1. Verplaatsing c.q. uitbreiding o.b.v. kernrandzone-artikel 

Deze oplossingsrichting is alleen van toepassing op ontwikkelingen die als kernrandzone zijn aan te merken. 

Dat kan alleen als de ruimtelijke kwaliteitswinst voorop staat en niet zozeer de uitbreiding van het 

bedrijventerrein. Hiervoor is dan geen aanvullend ruimtelijk besluit van de provincie nodig. De onderbouwing 

voor dergelijke gevallen is de verantwoordelijkheid van gemeenten. 

 

2. Nieuwe procedure (derde) partiële herziening PRS/ PRV zonder plan-m.e.r. 

Gezocht wordt naar de mogelijkheid van een procedure waarvoor géén plan-m.e.r. opgsteld hoeft te worden, 

zodat de doorlooptijd enigszins beperkt blijft. Gezocht wordt naar een selectie van uitbreidingen waarbij 

aannemelijk kan worden gemaakt dat er op voorhand geen significante gevolgen voor Natura-2000 gebieden 

worden verwacht. Mogelijk dat kan dit al worden vastgesteld op basis van een (bovenwettelijke) voortoets. 

Wanneer deze verstoring of verslechtering niet op voorhand kunnen worden uitgesloten moet echter een 

passende beoordeling worden uitgevoerd. Mogelijk dat significante verstorende of verslechterende effecten 

op de Natura-2000 gebieden kunnen worden uitgesloten door voor de betreffende locaties in de PRV 

bepalingen op te nemen waarmee bepaalde (m.e.r. plichtige) activiteiten worden uitgesloten (zg. ‘Lage 

Weide-constructie’). Of gemeenten hiermee voor de door hen beoogde uitbreidingen geholpen zijn is nog niet 

duidelijk. Wij zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de voortoets.  

 

3. Nieuwe procedure (derde) partiële herziening voor met plan-m.e.r. 

Dit betreft een procedure inclusief passende beoordeling en plan-m.e.r. voor de zeven uitbreidingen. De 

doorlooptijd hiervan is minimaal een jaar, maar zeer waarschiijnlijk langer. 

 

4. Uitbreidingen mee laten lopen (evt. samen met andere uitbreidingen) in de Omgevingsvisie/ 

Verordening 

In deze variant wordt een integrale afweging gemaakt voor de hele verstedelijkingsopgave, inclusief 

eventuele aanvullende (regionale) locaties bovenop de knelpuntlocaties uit de ontwerp-2ePHPRS/PRV. Voor 

de Omgevingsvisie is de m.e.r.-procedure reeds aangevangen met de vatstelling van de nota reikwijdte en 

detailniveau. 

 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Invulling geven aan motie 145 ‘ontwikkeling bedrijventerreinen’.  
 
Financiële consequenties 
N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De varianten worden verder op haalbaarheid onderzocht. Wij zullen uw Staten de komende maanden op de 

hoogte houden van onze bevindingen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


