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• 3 Gespreksverslagen meest recent bestuurlijk overleg Lage Weide, Haarrijn/De 

Wetering 

Geachte heer Dercksen, 

 

Op 13 februari 2023 ontvingen wij uw schriftelijke vragen betreffende Intensiveren Lage Weide. Deze vragen zijn 

mede gesteld naar aanleiding van de behandeling van een motie in de vergadering van Provinciale Staten van 8 

februari 2023. Het college van Gedeputeerde Staten geeft onderstaande beantwoording (cursief) op de gestelde 

vragen. 

 

 

1. Wanneer zijn met de gemeente Utrecht en/of het parkmanagement van bedrijventerrein Lage Weide de 

beperkingen besproken die worden ervaren bij het intensiveren van de bebouwing? Te weten de restricties 

voor wat betreft de milieucategorieën en het toevoegen van het aantal vierkante meters, aangezien de 

gemeente dit lijkt te beperken omdat zij geen toename van het verkeer zou willen? 

 

1. Er bestaat een structureel bestuurlijk overleg over Lage Weide en Haarrijn-De Wetering. Hierin zijn 

verschillende betrokken partijen vertegenwoordigd, inclusief Parkmanagement Lage Weide (PLW). De 

problematiek die op dit overleg wordt besproken, is vooral ingestoken vanuit mobiliteit. In dit overleg is het 

onderwerp van restricties op uitbreidingsmogelijkheden niet geagendeerd. In het afgelopen half jaar is er 

meerdere malen contact geweest met PLW, met specifieke aanwezigheid bij het jaarcongres Lage Weide (20 

oktober 2022) en het bestuurlijk Captain’s Dinner (8 december 2022). Op beide gelegenheden is gesproken 

over de verschillende knelpunten voor bedrijventerrein Lage Weide, inclusief de gewenste verdichting en 

intensivering van het ruimtegebruik. Hierbij is door PLW onder andere aandacht gevraagd voor het feit dat het 

aantal vervoersbewegingen op Lage Weide op dit moment niet mag toenemen, waardoor bedrijven die wel 

willen verdichten en intensiveren (en verduurzamen) op dit moment alleen kunnen uitbreiden volgens de 10% 

uitbreidingsnorm (van bestaande bebouwing) in het bestemmingsplan. De beperkingen op het aantal 

vervoersbewegingen komen voort uit gewenste beperkingen door de Rijksoverheid en het vastleggen van een 

maximum aan vervoersbeweging in het bestemmingsplan van de gemeente Utrecht. Tevens lopen er 

contacten voor een aanstaande Green Deal Lage Weide. Die gaan met name over duurzame mobiliteit, 

klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. 
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2. Graag ontvangen wij van deze laatste 3 bijeenkomsten de gesprekverslagen ten einde vast te kunnen stellen 

of dit thema op de agenda staat in de overleggen tussen partijen. Wie waren daarbij aanwezig? 

 

2. De verslagen van de afgelopen drie bijeenkomsten van het bestuurlijk mobiliteitsoverleg over Lage Weide zijn 

ingesloten. Er zijn geen gespreksverslagen van het jaarcongres Lage Weide en het Captain’s Dinner. Wel 

staat op https://lageweide.nl/nieuws/  een verslag van deze bijeenkomsten. Voorafgaand aan het jaarcongres 

is een visiedocument gedeeld met daarin de paradoxen van Lage Weide (zie bijlage). Er was ambtelijke 

vertegenwoordiging op het jaarcongres en gedeputeerde Strijk was aanwezig bij het Captain’s Dinner.  

 

3. Was is de actuele stand van zaken? Wanneer kunnen de ondernemers van de gemeente Utrecht groen licht 

krijgen om te intensiveren of om hun nu leegstaande ruimten te gebruiken? 

 

3. De sleutel tot oplossing van de problematiek van het beperkte aantal vervoersbewegingen ligt bij de gemeente 

Utrecht. Ook de gemeente Utrecht wil graag dat de intensivering en verduurzaming van bedrijventerrein Lage 

Weide uitgevoerd gaat worden in de komende jaren en vindt dit een onwenselijke situatie. De gemeente zoekt 

naar oplossingen via het ruimtelijk planologisch instrumentarium. 

 

 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter,    Secretaris, 

mr. J.H. Oosters    mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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