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ex. Art 47 RvO aan het college van GS, gesteld door
mevrouw T. Noorderbos van de SP fractie betreffende
kantorenslooP-regeling

Geachte mevrouw Noorderbos,

Toelichtinq:

de beantwoording'
Naar aanleiding van de door u gestelde schriftelijke vragen ontvangt u hierbij

om af te wijken van 30% sociale
ln het plan Bisonspoor 2020 in Maarssenbroek staat de volgende motivering
woningbouw:
1

.

is aan sociale
Ten eerste is er door gemeentelijk ondezoek gebleken dat er minder behoefte
woningbouw. ls de Gedeputeerde het hier mee eens?

Antwoord:

is groot. Dit blijkt ook uit onderzoek dat we
óffi-agop de gehele woningmarkt in de regio Utrechtonderzoek
wordt met name ondezocht hoe

momenteel uit la'ien voeren dõor bureau S¡te Ud. ln dit
deze
groot de totale woningvraag in de regio is en of er voldoende potentiele locaties zijn om
hiervan komende maand
resultaten
de
is
dat
venruachting
De
i"ä."oñmodereñ.
woningbouwvru"g
regio U16 in samenwerking met
bekend worOen. li opvolging van dit kwantitatieve onderzoek heeft de
de woningbehoefte. Hierin
naar
te
doen
onderzoek
kwalitatief
ook
or
de provincie oö¿iá"ht Sáé"ü"n
gekeken naar de behoefte
wordt gekeken n"a¡. dãvérschillende segmenten en wordt ook meer lokaal
kunnen daarom nog
We
niet
bekend.
nog
zijn
d¡t
ondezoek
op gelieenteniveau. De resultaten van
Vecht is.
gäe-n stelling innemen wat de behoefte aan sociale woningbouw in Stichtse

2.

kan, volgens afspraak met de
Ten tweede worden er twee leegstaande kantoren gesloopt en daardoor
provincie, afge,weken worden vãn de afspraak in de gemeente Stichtse Vecht voor 30% sociale
provincie, bij sloop v_an kantoren, hier
woningbouw . tìiâ ãirs¡ere tekst hieronder). Klopt ne[dat de
de gemeenten zelf gaan? Zo ja, hoe
binnen
de
afspraken
boven
die
afspraken ou"ì n"ãt õ"raakt,
gekomen?
z¡en d¡e afspraken eruit? Wanne er ziin ze tot stand

kantoortorens
Ieksf Brsonsp oor 2020: Hier wordt als volgt invulling aan geg.even: twee leegstaande
gesloopt'
worden
P1-locatie)
(toren 5 en toren 6 op respectieveliik P2- en
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Dit is een positieve
Hierdoor wordt 12.000 m2 ¡eegstaande kantoonuimte onttrokken aan de markt.
is nu 9m vgor de
Afgesproken
provincie.
gemeente
en
iit*ixx"tirg,passend ln het Ëeleid van de
Voor het
ziin.
laten
te
van
toepassing
niet
norm
sociãte
30%
de
m2
nieuwbouw
eerste 12.0ô0
foegepasf.
worden
wel
uiteraard
meerdere boven de 12.000 m2 zat de 30% socia/e norm

Antwoord:

past binnen
cursreye tekst staat terecht dat het onttrekken van leegstaande kantoom¡imte
structuurvisie
Thematische
het beleid van de provinãie. ln de provinciale Aanpak Kantorenleegstrand{waar de
aan kantoren én
Kantoren deelvan uit mãart¡ zãide provincie in oþ reductie van planologische overcapaciteit
gegn afspraken tussen provincie
zijn
kantoren..Er
léegstaande
bestaande
of tiãnJto*"tie/herbesteïñi"g
waar kantoom¡imte onttrokken
ãñ gemeenten of anoerã párti¡"ñ ou"r de altematievé invulling van locaties
Bisonspoor.
wordt. Zo ook niet voor de locatie

iñ-o-e@naabe
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Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris
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