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DATUM 21-9-2020 

AAN Leden van Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Van Essen 

DOORKIESNUMMER 030 – 258 32 50 

ONDERWERP Afdoening motie 145 uitbreiding bedrijventerreinen 

 
In vervolg op mijn memorandum aan uw Staten van 4 december 2019 over de uitvoering van motie 145 met 
betrekking tot de uitbreiding van zeven bedrijventerreinen die niet in de 2e partiële herziening van de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening konden worden opgenomen, informeer ik u over de laatste stand van 
zaken. In de motie hebben uw Staten GS opgedragen “(…) 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.” 
 
Zoals aangekondigd in de Statenbrief van 23 april 2019 (kenmerk: 81EC3ADE) hebben het college van 
gedeputeerde staten (GS) aangegeven de zeven eerder voorgenomen uitbreidingen van bedrijventerreinen, 
onderdeel te willen maken van de totale verstedelijkingsruimte die mogelijk wordt gemaakt in de Omgevingsvisie 
en Verordening. Daartoe hebben GS de zeven uitbreidingen opgenomen in het Statenvoorstel kaderstelling voor 
de regionale programmering voor wonen en werken. Na vaststelling van dit kader kunnen deze locaties worden 
opgenomen in  het regionale programma voor wonen en werken, en vervolgens door ons in het provinciale 
programma. Voor dit provinciale programma wordt een passende beoordeling en een planMER opgesteld. De 
betreffende tabellen zoals opgenomen in het (concept-)Kader voor regionale programmering wonen en 
werkenzijn hieronder weergegeven (pag. 11 – 13). De betreffende terreinen zijn gemarkeerd met een rode pijl. 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2020/08-januari/09:30/Memo-Gs-gedeputeerde-Van-Essen-7-bedrijventerreinen-uitvoering-motie-145-2020RGW19
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtlqTfvu7rAhVRLewKHXi7DsYQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.stateninformatie.provincie-utrecht.nl%2FVergaderingen%2FCommissie-Ruimte-Groen-en-Water%2F2019%2F22-mei%2F09%3A30%2F2019RGW36-01-Statenbrief-voornemen-GS-vervolg-uitvoering-motie-145-ontwikkeling-bedrijventerreinen.pdf&usg=AOvVaw2I-bMwfaQcPoJ_xKJQhAje
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Omgevingsvisie/2020/23-september/09:00/SV-Kader-voor-regionale-programmering-wonen-en-werken-2020OGV29
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Omgevingsvisie/2020/23-september/09:00/SV-Kader-voor-regionale-programmering-wonen-en-werken-2020OGV29
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Stand van zaken planvorming bij gemeenten 
Op 7 september jongstleden heb ik overleg gevoerd met de wethouders van de betreffende gemeenten. De 
meeste gemeenten hebben voortgang geboekt in de planvorming. De gemeenten Woerden (De Voortuin) en 
Renswoude (uitbreiding Groot Overeem) hebben aangegeven dat inmiddels duidelijk is dat zij in het RO-spoor 
extra stikstofdepositie op stikstofgevoelige N2000 als gevolg van interne saldering kunnen voorkomen. De 
gemeente Woerden overlegt met de initiatiefnemers over de wijze waarop voldaan moet worden aan de 
bepalingen over detailhandel in de herijkte Provinciale Ruimtelijke Verordening. De gemeente Bunschoten 
meldde dat een deel van de gronden zijn aangekocht en op andere gronden voorkeursrecht is gevestigd en dat 
de planvorming gaande is, waaronder de mobiliteitstoets. De gemeente heeft aangegeven dat interne saldering 
mogelijk is. Ook in de gemeente Lopik is de planvorming gaande, gebaseerd op interne saldering. De gemeente 
is bijna klaar om het voorontwerp bestemmingsplan vast te stellen. De gemeente IJsselstein heeft aangegeven 
dat de raad een nieuwe Nota van Uitgangspunten voor het plangebied De Kroon heeft vastgesteld, nadat de 
uitplaatsing van een bedrijf uit de kern niet door ging. De gemeente Rhenen neemt de uitbreiding mee in een 
nieuw omgevingsplan voor het hele terrein Remmerden. De stikstofproblematiek stelt beperkingen aan de 
uitbreidingsmogelijkheden mogelijkheden. De gemeente Montfoort geeft op dit moment prioriteit aan de 
planvorming voor woningbouw. Voor wat betreft uitbreiding van bedrijventerrein wordt nadrukkelijk gekeken naar 
de afdwingbaarheid om lokaal gevestigde bedrijven voorrang te geven. 
Indien gemeenten ieder juridisch risico uit wil sluiten, wordt geadviseerd om niet eerder tot vaststelling van het 
bestemmingsplan over te gaan, voordat de interim-omgevingsverordening in april 2021 in werking is getreden. 
Gelet op de stand van zaken is dit voor alle gemeenten een werkbare termijn. Gemeenten zijn gewezen op de 
Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. De gemeenten zijn voor de zeven uitbreidingen van bedrijventerrein niet 
verplicht hierin mee te doen; zij kunnen saldering op planniveau regelen. Het is echter denkbaar dat bij externe 
saldering voor de uitbreiding van bedrijventerreinen sanering van bronnen voorzien is, die voor de 
gebiedsgerichte aanpak (kunnen) worden benut. Ik heb de gemeenten medegedeeld dat zij zich hiervan bewust 
zijn dat dit zich kan voordoen. Ook zijn de gemeenten erop gewezen dat er andere regels omtrent salderen in het 
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RO-spoor (bestemmingsplan) gelden dan in de vergunningverlening. Er zijn situaties denkbaar dat in het 
bestemmingsplan intern is gesaldeerd, maar dat bij de vergunningsverlening voor activiteiten binnen het 
plangebied aanvullende, externe saldering nodig is. 
Alle wethouders hebben gelet op de aanstaande borging in provinciaal beleid ingestemd met het beëindigen van 
de overleggen die specifiek over deze zeven uitbreidingen van bedrijventerreinen gaan. 
 
Tot slot 
De wethouders van de betreffende gemeenten hebben tijdens het overleg op 7 september jl. aangegeven 
tevreden zijn over de wijze waarop zij door de provincie zijn geïnformeerd op dit dossier. Gelet op het feit dat de 
uitbreidingen zijn opgenomen in het kader voor de regionale programmering voor wonen en werken, hebben zij 
aangegeven het niet langer nodig vinden om een apart voortgangsoverleg over de zeven uitbreidingen van 
bedrijventerrein te hebben. Ik zal de overleggen daarom beëindigen. Ik heb aangegeven dat wanneer de 
afzonderlijke gemeenten specifieke vragen hebben, zij uiteraard contact op kunnen nemen. 
 
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik ben van mening dat GS de motie 145 met de 
vaststelling van de Kaderstelling voor regionale programmering wonen en werken door uw Staten heeft afgedaan. 
 


