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MOTIE Bedrijventerreinen

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 23 februari 2009

Kennis genomen hebbende van
o Beleidskader Herstructurering PLUS van januari 2009.
o Het rapport Kansen voor Kwaliteit, een ontwikkelingsstrategie voor bedrijventerreinen van de

Taskforce (her)ontwi kkelin g bed rijventerrei nen va n septem ber 2009.

Constaterende dat
o De Taskforce drie strategische lijnen benoemd om tot een succesvolle aanpak van de

bedrijventerreinenproblematiek te komen.
. In het nu voorliggende Beleidskader Herstructurering PLUS vooral ingezet wordt op de eerste

twee strategische lijnen van de Taskforce (een collectieve aanpak van de achterstallige
herstructureringsopgave etc) en de tweede strategische lijn (verzakelijking van ontwikkeling en
beheer van bedrijventerreinen).

. Dat de derde strategische lijn (Positionering van planning en uitvoering van de (her)ontwikkeling
van bedrijventerreinen in een regionale arena) onvoldoende tot uiting komt in het Beleidskader
Herstructurering PLUS.

. Er onvoldoende zicht is op een objectieve beoordeling van de bedrijventerreinen in onze provincie
en er in het Beleidskader Herstructurering PLUS daar geen voorstellen voor worden gedaan.

Ovenregende dat
o Ook mobiliteit, draagkracht van het milieu en aanbod van personeel onderdeel zijn van een

integrale aanpak om bedrijventerreinen (weer) aantrekkelijk te maken.
o Met een integrale visie de provincie een meerwaarde heeft in het aantrekkelijk maken en houden

van het vestigingsaanbod voor bedrijven in onze provincie.
o Een kwaliteitsscore systeem niet alleen inzicht geeft in de kwaliteit van de bedrijventerreinen in de

provincie maar ook in de ontwikkeling daarvan (dus in hoeverre de herstructurering tot de
gewenste resultaten heeft geleid).

Dragen het college van GS op
1. Uiterlijk najaar 2009 met een regionale visie op de (her)structurering en revitalisering van

bedrijventerreinen te komen.
2. Met behulp van een kwaliteitsscore systeem inzicht te geven in de kwaliteit(ontwikkeling) van de

bedrijventerreinen in de provincie.

En gaan over tot de orde van de dag
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