
 
 

 

Amendement ‘Bredere bandbreedte regio Amersfoort’ 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 30 september 2020, ter behandeling van het 
statenvoorstel Kaderstelling regionale programmering wonen en werken (PS2020OGV02) 

Constaterende dat: 

- in februari gaf u ons de terugkoppeling op de omgevingsvisie en omgevingsverordening; 
- door gemeenten is daarin aangegeven dat er weinig ruimte is voor bedrijventerreinen; 
- er geen inhoudelijke wijziging is doorgevoerd zien ten aanzien van uw standpunt over de 

mate waarin de provincie uitbreiding van bedrijventerreinen toestaat; 
- dat uw standpunt voortkomt uit de wens tot minder ‘verdozing van het landschap’ en 

‘revitalisering’; 
 

Overwegende dat: 

- echter de lokale behoefte aan bedrijventerreinen voor de maakindustrie expliciet geen 
onderdeel uitmaakt van dat standpunt; 

- de kleine gemeenten in de regio Amersfoort juist dit type bedrijven huisvest; 
- er behoefte is aan uitbreiding door deze bedrijven op korte termijn; 
- de regio een uitbreidingsvraag van minimaal 31 ha heeft (Stec) wat ver ligt boven de door u 

gegeven bandbreedte van 22 ha;  
- dat de door u gegeven bandbreedte van 22 ha geen inhoudelijke onderbouwing kent; 
- door de 7 ha van Bunschoten als ‘een van de 7 bedrijventerreinen’ er feitelijk maar 15 ha 

overblijft voor alle andere gemeenten in de regio Amersfoort; 
- dit tot 2030 onvoldoende is om in de lokale behoefte aan bedrijventerreinen te voorzien; 

 

Besluit op pagina 10 de ‘tabel 3.2: Bandbreedte bedrijventerreinen tot 2030 (in netto hectare)’ het 
getal 22 in de derde kolom op rij 8 en rij 10 te vervangen door het getal 31. 

en 

besluit daarnaast de tekst op pagina 11, onder B. Regio Amersfoort, tweede paragraaf, eerste zin als 
volgt te wijzigen: 

- De bandbreedte voor werken biedt ruimte voor 7 tot 31 hectare nieuw bedrijventerrein te 
ontwikkelen tot 2030, mits tegelijkertijd de mogelijkheden voor intensivering op bestaand 
terrein ook worden opgepakt. 
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