
Amendement ‘Bredere bandbreedte werklocaties subregio Utrecht West van de U16’

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:

- GS in februari de terugkoppeling gaf aan PS 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 het GS standpunt over de 

mate waarin de provincie uitbreiding van bedrijventerreinen toestaat;
- dat het GS 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 subregio Utrecht West van de U16 juist dit type bedrijven 
huisvest;

- er behoefte is aan uitbreiding door deze bedrijven op korte termijn;
- de subregio Utrecht West van de U16 in het WLO laag scenario een uitbreidingsvraag van 

minimaal 19 ha heeft (Stec) maar in het kader wordt meegerekend met de plancapaciteit van 
de gehele U16, waar de regio Midden nog de nodige plancapaciteit heeft;

- dit er toe zou kunnen leiden dat een bedrijf uit Montfoort bij uitbreiding gedwongen is te 
verhuizen naar de oostkant van de U16  omdat ‘daar nog wel ruimte is’, wat rekenkundig kan 
kloppen maar voorbijgaat aan het belang van clustering van bedrijvigheid;

- de geboden uitbreiding dus onvoldoende is om tot 2030 in de lokale behoefte aan 
bedrijventerreinen te voorzien;

Besluit daarnaast de tekst op pagina 13, onder D. U16, de derde alinea (“Voor wat betreft 

….regionaal verband”) als volgt aan te vullen:

- Voor wat betreft werken hanteren we dezelfde onderverdeling in allianties als voor wonen 
omdat het karakter van de bedrijvigheid in West, Midden en Oost verschilt. Binnen Utrecht 
West kan tot 2030 minimaal 19 hectare nieuw bedrijventerrein worden ontwikkeld en 
binnen de U16 als geheel kan tot 2030 maximaal 43 hectare nieuw bedrijventerrein worden 
ontwikkeld, mits tegelijkertijd de mogelijkheden voor intensivering op bestaand terrein ook 
worden opgepakt. Hierover vinden al gesprekken plaats in regionaal verband.

Odile de Man, VVD


