
Inspraakreactie commissie RGW 22 mei 2019 inzake ontwikkeling bedrijventerreinen 

 

Geachte commissie, 

 

Mijn naam is Petra Doornenbal, burgemeester van de gemeente Renswoude. Ik dank u voor de 

gelegenheid die ik krijg om op dit onderwerp in te spreken. Ik spreek hier namens de 7 

gemeenten Bunschoten, Lopik, Montfoort, Renswoude, Rhenen, Woerden en IJsselstein. 

 

Als vergaderstukken hebt u ontvangen de Statenbrief, de voortoets van Tauw, het juridisch 

advies van Soppe/Gundelach en een brief van de gemeente Woerden namens de 7 gemeenten. 

 

Zonder in herhaling te vallen over hetgeen uit die stukken al blijkt, wil ik kort even schetsen waar 

wij nu staan en dan met name vanuit het perspectief van de 7 gemeenten. 

Medio 2018 is een traject ingezet tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

(tweede partiële herziening PRV). Daaraan voorafgaand heeft gedeputeerde Van den Berg met 

alle gemeenten gesproken over de noodzaak tot uitbreiding van de 7 bedrijventerreinen. Die 

noodzaak hebben wij aangetoond en dat heeft het college van GS ertoe gebracht om deze 

uitbreidingen op te nemen in het ontwerp van de tweede partiële herziening PRV.  

Kort voor de statenvergadering van december 2018 kwamen, ingegeven door een 

inspraakreactie van een natuurorganisatie op het ontwerp, GS met het voorstel om de 

uitbreidingen van de bedrijventerreinen uit de partiële herziening te schrappen. Dit vanwege de 

eventuele verplichting om een passende beoordeling en plan-MER uit te moeten voeren voor de 

voorgenomen uitbreidingen.  

PS hebben vervolgens de tweede partiële herziening zonder deze uitbreidingen vastgesteld.  

Wel is motie 145 aangenomen, waarin het college van GS is opgedragen “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”. 

 

GS hebben u door middel van een statenbrief aangegeven welke oplossing zij voorstaan. 

Aangekoerst wordt op het meenemen van de 7 uitbreidingen in de omgevingsvisie en –

verordening die volgens het college vóór 1 januari 2021 zullen worden vastgesteld. 

 

Wij hebben grote moeite met dit voorstel en willen u verzoeken een andere oplossing te 

overwegen, namelijk een aparte partiële herziening van de huidige PRV voor de 7 uitbreidingen.  

 

De volgende argumenten hebben wij daarvoor: 

 

• Niet voor niets hebben wij de noodzaak van de 7 uitbreidingen bij het college van GS onder 

de aandacht gebracht. De problemen worden steeds nijpender, sommige bedrijven kiezen 

eieren voor hun geld en hebben al voor een andere vestigingsplaats gekozen. Funest voor 

bijvoorbeeld de werkgelegenheid die we graag in onze dorpen en steden willen behouden of, 

liever nog versterken. Er is nu al vertraging opgelopen en deze vertraging zou wat ons 

betreft zo kort mogelijk moeten duren. Wij vrezen veel meer tijdverlies met de voorgestelde 

optie van GS. Als met een derde partiële herziening van de PRV, puur gericht op de 

uitbreiding van de 7 bedrijventerreinen, een passende beoordeling en plan-MER uitgevoerd 

worden, dan kan deze herziening ruim voor de zomer van 2020 vastgesteld zijn. Zoals in de 

statenbrief al is aangegeven hoeft het ontwerp van een partiële herziening wellicht niet 

meer ter visie gelegd te worden, omdat het ontwerp, inclusies de 7 uitbreidingen vorig jaar 

al ter visie heeft gelegen. 



• Wij vrezen dat in plaats van uitstel afstel op de loer ligt. Het is de vraag hoe concreet en 

specifiek de omgevingsvisie en –verordening eruit zullen zien. Onzeker is of daarin 

concrete locaties benoemd worden of dat bijvoorbeeld met zoekgebieden gewerkt gaat 

worden. Wij kunnen ons voorstellen dat in het proces van totstandkoming van die 

beleidsdocumenten alles weer tegen het licht wordt gehouden. Het is dan ook zeer de vraag 

of de 7 uitbreidingen van onze bedrijventerreinen per definitie in de nieuwe omgevingsvisie 

en –verordening opgenomen zullen worden. Het valt niet uit te sluiten dat dan alle 

ruimtelijke opgaven die de provincie heeft met elkaar in verband worden gebracht en dat er 

ineens andere keuzes gemaakt zullen worden. 

• Wij stonden en staan nog steeds voorgesorteerd om de uitbreidingen op korte termijn te 

realiseren. Het kan naar onze mening niet zo zijn dat in het proces van totstandkoming van 

de omgevingsvisie en –verordening er nieuwe uitbreidingen voor de langere termijn 

voorgesteld worden (en dat zal ongetwijfeld het geval zijn) en dat dit ten koste gaat van 

onze 7 uitbreidingen die alleen nog op een passende beoordeling en plan-MER zitten te 

wachten. 

• Het klopt dat er waarschijnlijk twee sporen (deels) naast elkaar zullen lopen; passende 

beoordeling en plan-MER voor de partiële herziening als ook voor de omgevingsvisie en –

verordening. Naar ons oordeel is dat juist een voordeel. Het op korte termijn laten uitvoeren 

van een passende beoordeling en een plan-MER voor een partiële herziening voor de 7 

uitbreidingen kan dan als uitgangspunt dienen voor de passende beoordeling en plan-MER 

die dan uitgevoerd moeten worden voor de omgevingsvisie en –verordening. Daarmee zou 

het risico ondervangen worden dat de 7 uitbreidingen alsnog door nieuwe 

uitbreidingswensen worden heroverwogen. 

• De datum van 1 januari 2021 die het college van GS noemt om een vastgestelde 

omgevingsvisie en –verordening te hebben is de datum van inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. Er staan ons de komende tijd veel uitdagingen te wachten. Te denken valt 

aan de grote woningbouwopgave, de energietransitie en duurzaamheidsdoelstellingen.  

Het is voor ons sterk de vraag of die datum gehaald zal worden. 

Het valt daarnaast niet uit te sluiten dat ook de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

weer opgeschoven wordt. Gelet op het overgangsrecht is het ook geen must om op 1 

januari 2021 een omgevingsvisie en -verordening vastgesteld te hebben. Gelet hierop is het 

de vraag of deze datum niet te ambitieus is. 

 

Deze argumenten zijn inmiddels in een gesprek van de 7 portefeuillehouders met gedeputeerde 

Van den Berg gedeeld op 16 mei jl.. 

 

Concluderend wil ik namens de 7 gemeenten pleiten voor het op zo kort mogelijke termijn 

herzien van de PRS/PRV, indachtig de aangenomen motie van PS van december 2018. 

 

Ik dank u voor uw aandacht en ben graag bereid om eventuele vragen te beantwoorden. 

 

22 mei 2019 


