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Geachte Leden van de Provinciale 
Staten 

U ontvangt hierbij ter kennisgeving de kopie van de brief, met kenmerk 19U.09204, die wij naar 
Gedeputeerde Staten verstuurd hebben. 

Mede namens de gemeenten Bunschoten, Usselstein, Lopik, Montfoort, Renswoude en Rhenen, 

Het college van burgemeester en wethouders, 
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Geacht College, 

U heeft op 5 december 2018 besloten om uitbreidingen van bedrijventerreinen uit de 2e  partiele 
herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening te halen. Deze is op 10 
december 2018 door Provinciale Staten als zodanig vastgesteld. Het gevolg hiervan is dat wij 
voorlopig geen uitbreidingen van bedrijventerreinen kunnen realiseren. Per motie (nr. 145) hebben 
Provinciale Staten u op 10 december 2018 opgedragen om op korte termijn met oplossingen te 
komen. 

De reden van uw besluit was dat er misschien een MER-beoordeling had moeten plaatsvinden. U 
onderzoekt nu of dat inderdaad het geval is. U heeft hiervoor bureau Tauw opdracht gegeven. 
Aangezien wij alien baat hebben bij een snel besluit voor een nieuwe partiële herziening hebben wij 
allemaal onze bijdrage geleverd aan het bureau Tauw. Tauw heeft inmiddels het concept rapport aan 
u opgeleverd. Het verbaast ons dat wij geen inzage in dit conceptrapport krijgen. lmmers, wij zijn van 
mening dat zowel de provincie als de gemeenten eenzelfde belang hebben, namelijk dat er snel 
duidelijkheid komt over de wijze waarop wij de ontstane impasse kunnen doorbreken. 

Op 11 maart zou er een ambtelijk overleg plaatsvinden met de betrokken gemeenten, op 14 mart 
gevolgd door een bestuurlijk overleg. Deze beide overleggen werden op het laatste moment afgezegd, 
zonder dat inzicht werd gegeven wanneer wij weer een reactie tegemoet kunnen zien. 
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Ondertussen is er door u ook opdracht gegeven voor een juridisch advies aan bureau Soppe 
Gundelach Witbreuk. Bij deze opdracht zijn wij niet betrokken, terwijl ook hierbij geldt dat wij elkaar 
juist zouden kunnen ondersteunen. 

Wij zijn nu inmiddels bijna een half jaar verder en wij maken ons ernstig zorgen over de voortgang en 
over de onderzoeken. Ook zijn wij niet tevreden over de wijze waarop de provincie met ons 
samenwerkt of, liever gezegd, niet met ons samenwerkt. Wij worden op dit moment op geen enkele 
manier betrokken. Dit vinden wij jammer, omdat wij u niet kunnen ondersteunen met onze kennis en 
kunde. 

Wij willen u daarom dringend verzoeken ons te betrekken bij de onderzoeken die nu lopen. Zo kunnen 
we met elkaar voorkomen dat er in de provincie de komende 4 jaar geen uitbreidingen van 
bedrijventerreinen kunnen plaatsvinden. 

Daarbij willen wij graag van u weten: 
Welke onderzoeken vinden nu precies plaats en wat is de opleveringsdatum van de 
resultaten? 
Betreft dit onderzoeken naar alleen de oplossing van de stikstofproblematiek of vindt er breder 
onderzoek plaats? Voorkomen moet namelijk worden dat in een later stadium alsnog nader 
onderzoek nodig blijkt te zijn, terwijI dit wellicht parallel aan het lopende onderzoek uitgevoerd 
had kunnen worden. 
Wat is uw onderzoeksopdracht richting Soppe Gundelach en Witbreuk? 
Kunnen wij ook inzicht krijgen in de tussenresultaten? 
Rekent Tauw met realistische toekomstscenario's per individuele gemeente? 

- 	Welke resultaten worden er verwacht? 
Wat is uw planning? 

Graag willen wij op korte termijn met u hierover in gesprek. 

Een afschrift van deze brief zenden wij aan Provinciale Staten van Utrecht. 

Mede namens de gemeenten Bunschoten, Usselstein, Lopik, Montfoort, Renswoude en Rhenen, 

Het college van burgemeester en wethouder 



• • 
f,  1 /4  k PostNL 

Port Betaald A  If 
gerneente Postbus 45 Port Pagé 

WOERDEN 3440 AA Woerden Pags-Bas 

L j 

MIX 

FSC' CO15269 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4



