
 

 
 
 

Amendement Gastvrijheid zorgt voor banen  
 

 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 maart 2021, ter bespreking van de 
Economische Visie, 
 
Constaterende dat: 

• In de ‘box’ op p.66 onder de kop Ruimtelijke Economische Strategie (RESU) het beleid wordt 
geschetst t.a.v. bedrijventerreinen, waaronder “Bij het accommoderen van de 
bovenregionale behoefte aan bedrijfsvestiging zijn wij selectief. Aan nieuwe bedrijven van 
elders willen wij alleen ruimte bieden als deze een duidelijke meerwaarde opleveren voor 
ons economisch ecosysteem.”, “Niettemin zijn we zijn terughoudend met het mogelijk 
maken van de ontwikkeling van nieuw, nog niet gepland bedrijventerrein in de hele 
provincie.” en “Vooralsnog nemen wij geen zoekrichtingen op voor grootschaliger regionale 
bedrijventerreinen.” 

Overwegende dat: 
• Uit de op initiatief van Provinciale Staten gehouden consultatieronde over de Economische 

Visie blijkt dat ondernemers het gevoel krijgen dat bedrijven alleen welkom zijn als zij een 
bepaalde politieke agenda onderschrijven; 

• Uit de commissiebehandeling van de Economische Visie bleek dat dit niet de bedoeling van 
de gedeputeerde is; 

• Doelen ook (en effectiever?) gerealiseerd kunnen worden met positieve bewoordingen en 
houding van de provincie met oog voor de economische realiteit van het moment en het 
belang van werkgelegenheid; 

• De box op p.66 de indruk wekt dat deze tekst is overgenomen uit de RESU terwijl deze daarin 
niet terug is te vinden maar wel op p.36: “ Vanuit de hiervoor beschreven Strategielijnen, zijn 
dit de keuzes die Utrecht maakt: 
Werkmilieus: 
■■ Waar mogelijk het ruimtelijk faciliteren van (uitbreiding van) het bestaande bedrijfsleven; 
■■ Aantrekkelijke interactiemilieus creëren, met een goed aanbod aan voorzieningen, goed 
ontsloten, nabij knooppunten; 
■■ Specifieke bedrijvenlocaties: 
■■ Zorgvuldig omgaan met bestaande bedrijvenlocaties: 
sommige lenen zich goed voor transformatie naar een gemengd stedelijk (interactie)milieu, 
maar er blijft ruimte nodig voor economische activiteiten die zich niet laten mengen. 
Blijvende aandacht voor herstructurering zodat de terreinen up to date blijven. 
■■ Ontwikkelen van enkele grote regionale werklocaties op goed bereikbare plekken voor 
specifieke bedrijvigheid die een meerwaarde heeft voor de Utrechtse economie 
(bijvoorbeeld maakindustrie en nationale distributie logistiek en niches in logistiek, maar 
geen expliciete ruimte voor grootschalige (XXL) bedrijvigheid)” 

 
 



 
Voorts constaterende dat:  

• Op p. 67 van de Economische Visie staat: “Ook onderzoeken we of en hoe bestaande, lokale 
bedrijven waar mogelijk gefaciliteerd kunnen worden in hun uitbreidingsbehoefte. Voor de 
korte termijn meer lokaal en voor de middellange termijn gaat het om het zoeken naar 
mogelijke locaties voor specifieke bedrijventerreinen: regionaal, goed bereikbaar, bij 
voorkeur 1 aan westkant en 1 aan oostkant van de provincie.” 

 
Voorst overwegende dat: 

• Consistentie de duidelijkheid voor ondernemers en gemeente ten goede komt; 
 
Besluiten: 
 
Op p.66 in de tekst “Bij het accommoderen van de bovenregionale behoefte aan bedrijfsvestiging zijn 
wij selectief …..Vooralsnog nemen wij geen zoekrichtingen op voor grootschaliger regionale 
bedrijventerreinen.” 
 
als volgt te wijzigen: 
 
"Als het gaat om de bovenregionale ruimtevraag voor bedrijfsvestiging zien we graag bedrijven van 
elders die het economisch profiel ('groen, gezond en slim') van de regio verder versterken. Het kan 
dan bijvoorbeeld gaan om het creëren van toegevoegde waarde, het toevoegen van substantiële 
werkgelegenheid in bepaalde segmenten waar behoefte aan is of vanwege de toelevering van 
noodzakelijke diensten en producten voor de regio. De Regionaal Economische Agenda (REA) geeft 
daarvoor het kader aan. We proberen economische groei te realiseren in het aanpakken van 
maatschappelijke opgaven: 1. Toekomstgerichte leefomgeving, 2. Gezonde mensen en 3. 
Waardevolle digitalisering. Daarbij kijken wij tevens naar de verhouding ruimtebeslag/ 
arbeidsplaatsen, zonder dat meer altijd beter is dan minder. 
Vanuit dezelfde behoefte aan werkgelegenheid en opgavengerichtheid, realiseren wij ons dat wij niet 
altijd weten en kunnen plannen waar de maatschappij op dat moment behoefte aan heeft. Daarin 
hebben de ontwikkelingen in de markt een grotere invloed. Een economische crisis kan bijvoorbeeld 
de aandacht meer op het hier en nu en zorg voor behoud van werkgelegenheid richten. Want het 
hebben van werk draagt ook bij aan gezondheid. Dan hebben we minder oog voor toekomstige 
werkgelegenheid. Maar er kunnen zich ook kansen voor doen om juist ontwikkelingen die 
toekomstige werkgelegenheid betekenen, te helpen versnellen. Dit vraagt om monitoring en 
maatwerk. Dat maatwerk bieden wij graag vanuit een houding van gastvrijheid en samenwerking 
richting ondernemers. We onderzoeken of en hoe bestaande, lokale bedrijven waar mogelijk 
gefaciliteerd kunnen worden in hun uitbreidingsbehoefte. Voor de korte termijn meer lokaal.  

Niet alle bedrijvigheid laat zich mengen, bijvoorbeeld onderdelen van de maakindustrie en de 
logistiek. Ook deze bedrijven zijn noodzakelijk voor het economisch ecosysteem. Voor de vestiging 
van deze bedrijven blijft dan ook specifiek bedrijventerrein nodig. Om aan deze behoefte te voldoen, 
zetten wij in op herstructurering, revitalisering en eventuele herprofilering van en efficiënter 
ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen in stedelijk gebied. Daarbij bespreken we met 
gemeenten en ondernemers of dat tevens een kans biedt om te werken aan ambities op het gebied 
van energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid. Naar verwachting leiden deze 
opgaven namelijk ook tot extra ruimtebeslag. De provincie zet in op intensivering van bestaande 
bedrijventerreinen en de ruimte voor nieuwe terreinen moet passen binnen de omgevingsvisie en de 
kaders voor het regionaal programmeren. Door (waar dat niet ten koste gaat van bedrijvigheid) 
combinatie van functies en herstructurering van bedrijventerreinen proberen we zo efficiënt 
mogelijk met bestaande bedrijventerreinen om te gaan, maar staan waar dat nodig is open voor 
ontwikkeling van nieuw, nog niet gepland bedrijventerrein in de provincie Utrecht. Voor de 



middellange termijn gaat het om het zoeken naar mogelijke locaties voor specifieke 
bedrijventerreinen: regionaal, goed bereikbaar, bij voorkeur 1 aan westkant en 1 aan oostkant van de 
provincie." 
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