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In de commissie is uitgebreid gesproken over dit Statenvoorstel. Over het algemeen was men enthousiast. Toch 
werden er door bijna alle fracties ook kritische vragen gesteld. 

Aan de ene kant waren er partijen die vroegen of de ambitie (20-30% intensivering) nog hoger kon. Aan de 
andere kant werd gevraagd waarom de provincie met dit voorstel komt (laat het over aan de markt).

Er kwamen vragen over de twee ambitieniveaus. Bij ambitieniveau 1 gaat het om individuele panden 
(‘laaghangend fruit’). Bij ambitiniveau 2 om meer meerdere panden, vaak een bredere gebiedsontwikkeling. De 
bijdrage van de provincie zal hier groter zijn om de ontwikkeling tot gang te brengen. Ambitieniveau 2 hangt 
samen met ambitieniveau 1.
Er kwamen ook vragen over de evaluatie. Is 4 jaar niet te vroeg? In hoeverre betekent de evaluatie een go of no-
go.Gedeputeerde Strijk antwoordde dat 4 jaar inderdaad snel is, maar dat het belangrijk is om de vinger aan de 
pols te houden. Je wilt weten dat het werkt of niet, dat dan ook met elkaar bespreken en hoe we verder gaan.
Wat is de rol van de gemeenten bij de aanpak van bedrijventerreinen? Dit was ook een vraag die regelmatig 
terugkwam. De rol van de gemeenten is cruciaal. Deze aanpak lukt alleen als de gemeenten ook meewerken. De 
gedeputeerde gaf aan al gemerkt te hebben dat de gemeenten echt een bijdrage willen leveren. Wat die bijdrage 
is, dat zal verschillen per gemeente of locatie.
Ook kwam er een vraag over de gehanteerde CO2-prijs. Gedeputeerde Strijk heeft toegezegd in bredere zin 
terug te komen op de CO2 beprijzing.
Verder kwam in het debat nog naar voren dat het voorstel in eerste instantie gaat om de intensivering van 
bedrijventerreinen. Maar dat het tegenwoordig ondenkbaar is om niet gelijk te verduurzamen als de 
mogelijkheden daar liggen.

Vanwege een geheime bijlage bij dit voorstel werd in aanloop naar het debat gekeken of het nodig was het hele 
Statenvoorstel geheim te bespreken. Uiteindelijk bleek dat niet nodig omdat de geheime bijlage alleen diende ter 
onderbouwing van de cijfers.

De VVD vroeg zich af of het mogelijk was eerst een principe besluit te nemen en later, als alles is uitgezocht, een 
besluit over de middelen. Gedeputeerde Strijk gaf aan hier geen voorstander van te zijn. De middelen horen bij dit 
Statenvoorstel. Na het PS besluit kan GS verder aan de slag.

De commissie adviseert het presidium dit als ‘Normaal debat’ te agenderen voor de vergadering van Provinciale 
Staten.
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