
Amendement Samen kom je verder  A17B 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter bespreking van de 
Omgevingsvisie en interim-verordening, 

Constaterende dat: 

• In de ontwerpvisie paragraaf 4.4.2. onder “specifieke bedrijventerreinen” staat verwoord:
" Om aan de behoefte te voldoen, zetten wij allereerst in op herstructurering, revitalisering
en eventuele herprofilering van en efficiënter ruimtegebruik op bestaande
bedrijventerreinen in stedelijk gebied. Daarbij kunnen tevens de ambities op het gebied van
energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid zo veel als mogelijk
geëffectueerd worden. Naar verwachting leiden deze opgaven ook tot extra ruimtebeslag.
Niettemin zijn we terughoudend met het mogelijk maken van de ontwikkeling van nieuw,
nog niet gepland bedrijventerrein in de provincie Utrecht."

Overwegende dat: 
• Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen zeker kan helpen om de ruimtevraag

voor bedrijvenlocaties te beantwoorden;
• Dat lang niet altijd in dezelfde gemeente of regio kan plaatsvinden voordat nieuwe bedrijven

moeten worden gehuisvest omdat praktische mogelijkheden, kansen die zich voordoen en
het behoud en uitbreiden van werkgelegenheid daarop van invloed kunnen zijn;

• Dat herstructurering alleen zal plaatsvinden als gemeenten en ondernemers daarbij
betrokken zijn;

• De tekst in de Economische Visie en de Omgevingsvisie uit oogpunt van duidelijkheid voor
ondernemers en gemeenten zoveel mogelijk overeen moeten komen;

Besluiten: 
De omgevingsvisie als volgt aan te passen: 

• Paragraaf 4.4.2. onder “specifieke bedrijventerreinen” wijzingen in: “Om aan de 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 hoe tevens stappen gezet kunnen worden in
de ambities op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid.
Naar verwachting leiden deze opgaven namelijk ook tot extra ruimtebeslag. Door combinatie
van functies en herstructurering van bedrijventerreinen proberen we zo efficiënt mogelijk
met bestaande bedrijventerreinen om te gaan, maar staan waar dat uiteindelijk nodig is
open voor ontwikkeling van nieuw, nog niet gepland bedrijventerrein in de provincie Utrecht.
Eventuele verkenningen voor nieuwe terreinen verlopen via de regionale programmering."

 Arthur Kocken, VVD 
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