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Motie lage Weide in ontwikkeling

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 november 2017,

Constaterende

- dat bij de behandeling van de kadernota in PS gesproken is over de uitdaging om aan de westkant
van Utrecht een samenhangende economische ontwikkeling a la Utrecht Science Park (USP) mogelijk
te maken, gericht op versterking van de relatie van (v)mbo met en de maakindustrie en logistiek zelf
- dat GS hier positief op heeft gereageerd

- dat vanuit lndustrie Vereniging Lage Weide plannen in die richting zijn gepresenteerd

Overuregende

- dat de Utrechtse kenniseconomie ook slimme en vaardige mensen en bedrijven nodig heeft die de

innovaties in denken en concepten kunnen omzetten in producten en werkwijzen
- dat ontwikkeling van het gebied, net als bij het USP, een boost kan geven aan het vestigingsklimaat
en aan de omgeving, die over de grenzen van de gemeente Utrecht heen reikt.
- dat het van belang is dat plannen voor deze ontwikkeling van onderop, ondernemers, komen en

zoveel mogelijk partners te betrekken bij de gebiedsontwikkeling
- de voornemens van de lndustrie Vereniging Lage Weide daarin voorzien en het directe belang van
de ondernemers overstijgen en, indien succesvol, net als het USP, van positieve betekenis voor een

veelbredergebied zijn

Voorts overwegende
- de provinciale ambitie om onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt, in het bijzonder
waar het gaat om (v)mbo

- de banenbehoefte in het recent gepresenteerde 'economisch beeld' in de logistiek

Verzoekt het college van GS

-positief te staan tegenover een mogelijk verzoek voor een financiële bijdrage om een dergelijke
campusontwikkeling mogelijk te maken, zoals het genoemde initiatief van lndustrie Vereniging Lage

Weide en te ondersteunen op een vergelijkbare wijze als de ontwikkeling van het USP, te dekken uit
het budget voor lntegrale gebiedsontwikkeling

En gaat over tot de orde van de dag

Niels Hoefnagels, D66u VVD
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