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S T A T E N V O O R S T E L

Datum          : 20 december 2010 Nummer PS: PS2011MME03  
Dienst/sector           : - Commissie    : MME 
Registratienummer : 2010INT200270                                           Portefeuillehouder       : geen 

Titel         : Rapport Randstedelijke Rekenkamer “Regie op herstructureren bedrijventerreinen” 

Inhoudsopgave 
Besluit    pag. 3 
 
Toelichting                                                                                                         n.v.t. 
 
Bijlage(n):   - 

Inleiding 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin de vier 
Randstadprovincies, waaronder Utrecht, invulling geven aan de eisen die in het Convenant 
Bedrijventerreinen 2010-2020 aan de provinciale herstructureringsprogramma’s worden gesteld. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
De Rekenkamer concludeert dat de provincie Utrecht in zijn algemeenheid in geringe mate voldoet 
aan de eisen uit het convenant, mede a.g.v. het bevriezen van de herstructurering in afwachting van de 
oprichting van een herstructureringsmaatschappij. 
 
De Rekenkamer werkt haar conclusies (zie pagina 6 van het rapport) uit in een 7-tal aanbevelingen 
(zie pagina 9 van het rapport). 
 
In een reactie gaan GS inhoudelijk op een aantal punten in, maar constateren tevens dat zich recent in 
hoog tempo ontwikkelingen hebben voorgedaan, waardoor een aantal van de door de Rekenkamer 
geconstateerde punten reeds is opgepakt, of in een ander licht dienen te worden bezien. Tevens wordt 
gewezen op het intensieve traject dat door GS met de commissies MME en RGW is en nog zal worden 
doorlopen m.b.t. het dossier bedrijventerreinen. 
 
Anders dan gebruikelijk met rapporten van de Rekenkamer, zijn de aanbevelingen in dit statenvoorstel 
niet als afzonderlijke beslispunten opgenomen, maar wordt voorgesteld om kennis te nemen van het 
rapport en de conclusies en aanbevelingen onderdeel uit te laten maken van de voortgaande dialoog 
die de commissie MME (en RGW) met GS voert over het thema bedrijventerreinen en concreet te 
besluiten tot een bijeenkomst van de commissie MME met GS over de betekenis van het rapport van 
de Rekenkamer i.r.t. het lopende proces. 
 

Voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit.
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Besluit 

Besluit van 7 februari 2011 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie; 
 
Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Regie op herstructureren 
bedrijventerreinen” en de in dit statenvoorstel verwoorde toelichting; 
 

Besluiten:  
 

1. Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Regie op herstructureren 
bedrijventerreinen”, voor kennisgeving aan te nemen. 

2. De conclusies en aanbevelingen onderdeel uit te laten maken van de voortgaande dialoog die 
de commissie MME (en RGW) met GS voert over het thema bedrijventerreinen en concreet te 
besluiten tot een bijeenkomst van de commissie MME met GS over de betekenis van het 
rapport van de Rekenkamer i.r.t. het lopende proces. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


