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VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 18 januari 2016 

in het Provinciehuis van Utrecht 

  

Aanwezig: 

Voorzitters: dr. I. Thonon, mw. ir.  J.V.C. Vaessen (vanaf agendapunt 3): 

Leden van GS: drs.ing. P. van den Berg en R.W. Krol:  

Commissieleden: mw. F.M. Arissen LLB (PvdD), drs. J.G. Boerkamp (D66),mw. E.J. Broere-Kaal (PVV), mw. 

drs. A. Dekker (D66), H. van Deún (PVV), mw. D.J. Dorrestijn-Taal (CDA), mw.drs. N. Eijsbroek (VVD), mw. 

ir.  A.A. Ens (VVD), ir. H.P. van Essen (GroenLinks), drs. J. Germs (VVD), drs. C. de Heer (ChristenUnie), 

mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), H. IJssennagger (PVV), mw. H.J. Keller (PvdD),  mw. T. Koelewijn-Koelewijn 

(CDA), mw. E. Kotkamp (GroenLinks), drs. C.J. van Kranenburg (ChristenUnie), dr. C. de Kruijf (PvdA), P.C. 

Kroon MSc (GroenLinks) P. van Leeuwen (SGP), ir. R.G.H. van Muilekom (PvdA), mw. M.G. Noordenbos 

(SP), ing. T. van Oosterom (CDA), P.D. Overkleeft (D66), mw. A.M. Poppe (SP), A.Ph.J. Richter (50Plus), 

drs. W.J. Ubaghs (PVV), drs. W. Wagenmans;   

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: E. Bok (griffier) en mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag); 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

1. ALGEMEEN 

 

1.1 Opening 

De voorzitter, de heer Thonon, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Gedeputeerden 

Pennarts en Verbeek-Nijhof hebben zich afgemeld voor deze vergadering aangezien er geen stukken van 

hen op de agenda staan. 

 

1.2 Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.   

  

1.3 Mededelingen 

Met betrekking tot de stand van zaken BOB Winkelleegstand licht de voorzitter toe dat op 25 januari a.s. de 

eerste, beeldvormende, bijeenkomst plaatsvindt.  Daarin wordt met raadsleden en winkeliersverenigingen in 

gesprek gegaan over de ernst en omvang van het probleem van de winkelleegstand. In een aantal 

deelsessies zal aan de slag worden gegaan met het probleem, zodat heel direct input wordt verkregen over 

het probleem van de winkelleegstand, hoe dit wordt ervaren en wat de rol van de provincie zou kunnen zijn. 

Die inbreng wordt meegenomen naar de oordeelsvormende bijeenkomst op 29 februari a.s.. Daarin zal een 

aantal door het College geschetste scenario’s worden voorgelegd aan een panel van deskundigen. Via hoor 

en wederhoor zal worden gevraagd naar hun mening daarover op basis waarvan partijpolitieke stellingen 

kunnen worden ingenomen. Net voor of na de zomer volgt de besluitvormende bijeenkomst, waarin tevens 

de herijking PRS/PRV plaatsvindt. Daarin zullen alle ruimtelijke consequenties met betrekking tot 

winkelleegstand hun beslag krijgen.  

 

1.4 Verslag vergadering Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 23 november 2015 

Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

1.5 Rondvraag 

De heer Van Kranenburg memoreert dat de voorzitter van Inretail, belangenvereniging voor woon- en 

modewinkels, op 14 januari jl. via de site van de NOS (voor een link zie het Stateninformatiesysteem) heeft 

gepleit voor een duidelijk handelende overheid ten aanzien van het bouwen van nieuwe 

winkels/winkelcentra. De ChristenUnie begrijpt daaruit dat de gemeenten een te groot financieel belang 

hebben om hierin altijd even verstandig te opereren. Zoals bekend ligt de nieuwe Omgevingswet op dit 

moment ter besluitvorming bij de Eerste Kamer. In die nieuwe wet verdwijnt de thans bestaande wettelijke 
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mogelijkheid voor de provincie om in te grijpen in de plancapaciteit, zoals de provincie thans reeds doet bij 

kantoren. Gedeputeerde Krol heeft reeds namens het IPO bij de Eerste Kamer ingesproken over de 

Omgevingswet (voor een link zie het Stateninformatiesysteem) en daarbij zowel de winkels als de kantoren 

benoemd. Van kringen van de Eerste Kamer heeft de ChristenUnie begrepen, dat een duidelijk signaal 

vanuit de provincies naar de Eerste Kamer toe om dit tij mogelijk nog te keren nog steeds zinvol kan zijn.  

Geïnformeerd wordt of het College bereid is een brief op te stellen aan de leden van de Eerste Kamer om 

hen daarin nogmaals te wijzen op de consequenties van deze nieuwe wet, die de provincie Utrecht 

beschouwt als een risico voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving op termijn.  

Voort informeert spreker of de overige fracties de visie delen dat de provincie moet kunnen blijven ingrijpen 

in de plancapaciteit van bv. kantorenbouw en winkelcentra. Indien dit het geval is, is de vraag of de fracties 

bereid zijn om gezamenlijk dan wel afzonderlijk de Eerste Kamer te benaderen over dit onderwerp met het 

doel om te komen tot behoud van de mogelijkheid voor de provincie om in te grijpen in de genoemde 

plancapaciteit. Een vervolgvraag daarbij is of enige coördinatie daarbij gewenst en noodzakelijk is. 

Gedeputeerde Krol zet uiteen dat de ChristenUnie de discussie rondom de nieuwe Omgevingswet in de 

Eerste Kamer correct heeft weergegeven; dit geldt eveneens voor de lobby die op dit onderwerp richting de 

Eerste Kamer wordt gevoerd.  De Eerste Kamer is in brede zin op de hoogte van de kwesties die daarbij 

spelen. De Eerste Kamer heeft geen mogelijkheid om te amenderen. De enige mogelijkheid om tegemoet te 

komen aan de opmerking van de provincie Utrecht is om de wet in zijn geheel af te wijzen. Zijn inschatting is 

dat dit niet zal gebeuren. Op grond daarvan is spreker van mening dat het aanvullend sturen van een brief, 

naast alle informatie die al naar alle Eerste Kamerfracties is gestuurd, weinig toevoegt.  

Overigens staat spreker op het standpunt dat het wel zinvol kan zijn dat de Staten dit punt via hun 

respectievelijke partijpolitieke contacten in de Eerste Kamer onder de aandacht brengen. Daarbij zou de 

vraag kunnen worden gesteld wat de Minister in de Nota van Beantwoording precies bedoelt met de uitleg 

over de werking van het projectbesluit in relatie tot met name de kantorenvraagstukken (nr. 64), die mutatis 

mutandis evenzeer over de detailhandelsvraagstukken gaat. De uitleg is nl. multi interpretabel als het gaat 

over het ingrijpen van de provincie in de plancapaciteit.   

Los van het vorenstaande memoreert spreker, dat hij bij het IPO woordvoerder Omgevingswet is en derhalve 

namens alle provincies moet spreken op dit onderwerp. De wijze waarop de provincie de werking van het 

projectbesluit zou willen gebruiken, wordt niet door alle provincies gedeeld. Op grond daarvan hecht spreker 

er, gezien zijn rol in het IPO, enige terughoudendheid te betrachten.  

Onder dankzegging voor de beantwoording memoreert de heer Van Kranenbrug zijn vraag aan de overige 

fracties die door de gedeputeerde wordt ondersteund.   

Mevrouw Kotkamp memoreert dat GroenLinks haar zorgen ook al heeft geuit toen de nieuwe Omgevingwet 

ter besluitvorming bij de Tweede Kamer lag. Op dit moment is GroenLinks hierover in discussie met haar 

Eerste Kamerfractie. Zoals al is aangegeven is het voor de Eerste Kamer lastig nu nog iets te doen, omdat 

er geen recht op amenderen is. GroenLinks is vooralsnog niet geneigd de nieuwe Omgevingswet af te 

wijzen. .  

Mevrouw Koelewijn deelt mede, dat het CDA het advies van gedeputeerde Krol zal volgen en haar Eerste 

Kamerfractie zal benaderen. 

De heer De Kruijf merkt op dat de PvdA al eerder richting haar Tweede- en Eerste Kamerfractieleden heeft 

aangegeven moeite te hebben met het feit, dat de provincie met de nieuwe Omgevingswet een belangrijk 

instrument wordt ontnomen. De PvdA heeft echter gemerkt, dat er weinig ontvankelijkheid was voor de wens 

om dat op een of andere manier terug te laten komen. Op grond hiervan is de inschatting dat dit derhalve 

ook niet zal gebeuren. Wat een signaal vanuit de provincie nog zou kunnen betekenen als het gaat om de 

toelichting erop en de uitleg neemt spreker terug naar zijn fractie. Als dat nog enig effect heeft, is de PvdA-

fractie bereid dat in te brengen.  

De heer Boerkamp is van mening dat niet geschoten altijd misgeschoten is. De Eerste Kamer roert zich de 

laatste tijd behoorlijk; wellicht is iets mogelijk zonder amendementen. D66 zal het punt inbrengen bij haar 

Eerste Kamerfractie. Ten behoeve hiervan verzoekt spreker de brief van het IPO en de Nota van 

Beantwoording aan de Staten te verstrekken, zodat dit kan worden meegenomen.  

De voorzitter zegt dit toe.  
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De heer IJssennagger deelt mede,  dat de PVV het advies van gedeputeerde Krol zal volgen en haar Eerste 

Kamerfractie zal benaderen. De PVV is zich daarbij echter wel bewust van het feit, dat het besluit door de 

meerderheid van de Tweede Kamer is genomen.  

De voorzitter concludeert, dat veel fracties hebben aangegeven hierover hun Eerste Kamerfractie te zullen 

benaderen. Met in achtneming van het antwoord van het College is een gecoördineerde actie vanuit de 

Staten wellicht minder effectief dan een actie via de respectievelijke partijlijnen.  

De heer Van Kranenburg sluit zich aan bij de conclusie van de voorzitter. Spreker zal de fracties informeren 

over hetgeen in de visie van de ChristenUnie de essentie van de tekst zou moeten zijn; iedere fractie is 

uiteraard vrij daarin haar eigen nuances aan te brengen.  

Op voorstel van de voorzitter wordt afgesproken dat de ChristenUnie haar aandachtspunten naar de griffie 

stuurt zodat deze,  met de overige toegezegde informatie, aan alle fracties kan worden toegezonden.  

 

De voorzitter memoreert dat aan de agenda de brief van de Minister aan de Tweede Kamer is toegevoegd 

betreffende het advies van de Ronde Tafel Paleis Soestdijk. Deze brief heeft de commissie op 21 december 

jl. per mail via de griffie ontvangen met het advies eventuele suggesties voor nadere invulling van de 

plannen via de partijlijn mee te geven aan de leden van de Tweede Kamer. De VVD doet via de rondvraag 

een oproep om toch een gezamenlijk standpunt in te nemen richting de Tweede Kamer. Het tekstvoorstel 

van de VVD luidt als volgt:”De planvoorstellen die de kans krijgen voor verdere uitwerking hebben een sterke 

combinatie van economische-, duurzame- en culturele elementen in zich. Graag zouden wij eraan 

toevoegen, dat de toekomstige invulling van Paleis Soestdijk een bijdrage levert aan de lokale economie en 

aan het visitekaartje van de provincie Utrecht. Zowel vanuit duurzaamheids- als vanuit 

werkgelegenheidsperspectief zien wij hierin een toegevoegde waarde. De provincie Utrecht hecht veel 

waarde aan de netwerkfunctie van bijzondere plekken en ziet meerwaarde in verbinding van bestaande 

bijzondere locaties in de omgeving en deze bijzondere plek in het bijzonder.” 

Geïnformeerd wordt of de commissie zich hierin kan vinden. 

Mevrouw Broere deelt mede dat de PVV zich hierin kan vinden maar voorstelt hieraan, in navolging van de 

gemeenteraden van Baarn en Soest, toe te voegen hierbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

goed te betrekken.   

Mevrouw Noordenbos deelt mede dat de SP zelf een aantal punten heeft dat zij richting haar Tweede 

Kamerfractie wil inbrengen. Zij hecht eraan het tekstvoorstel van de VVD terug te koppelen naar haar fractie 

om na te gaan of de punten van de SP eventueel kunnen worden meegenomen in een gezamenlijk 

standpunt van de Staten. De vraag is echter of daarvoor nog voldoende tijd is.   

De voorzitter deelt mede, dat de termijn op 20 januari a.s. sluit. Overigens stelt spreker vast dat de 

commissie zich kan vinden in het voorstel van de PVV; dat zal als zodanig aan de tekst worden toegevoegd.   

Mevrouw Kotkamp deelt mede enige moeite te hebben met de gang van zaken. GroenLinks wil het voorstel 

van de VVD zeker in overweging nemen, maar hecht aan een terugkoppeling naar de fractie alvorens een 

definitief standpunt in te nemen. Zij geeft de VVD mee dergelijke voorstellen in volgende voorkomende 

gevallen eerder aan de fracties voor te leggen.  

De voorzitter stelt vast dat de SP zich aansluit bij het betoog van GroenLinks.  

De heer Van Kranenburg deelt mede, dat de ChristenUnie zich aansluit bij het betoog van GroenLinks.      

De heer Van Leeuwen deelt mede dat de SGP zich kan vinden in het voorstel van de VVD, aangevuld met 

het voorstel van de PVV.  

Mevrouw Dekker deelt mede,  dat D66 zich aansluit bij het betoog van GroenLinks. D66 acht de formulering 

nogal open en algemeen. Geïnformeerd wordt wat precies het onderscheidende is richtinggevende aan deze 

formulering.   

Mevrouw Dorrestijn deelt mede, dat het CDA zich in grote lijnen kan vinden in het voorstel van de VVD. Het 

CDA heeft enigszins het gevoel dat als het niet baadt, het ook niet schaadt. Het CDA zou de definitieve tekst 

echter nog wel willen terugzien, alvorens hierover definitief te besluiten.   

De heer De Kruijf deelt mede, dat de PvdA zich aansluit bij het betoog van het CDA. Geïnformeerd wordt 

naar de verdere procedure.  

Mevrouw Ens deelt mede, dat de VVD de opmerking over het tijdstip ter harte neemt evenals het feit dat 

blijkbaar eerder is gecommuniceerd eventuele aandachtspunten via de partijlijn mee te geven. Het lijkt de 
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VVD echter wel sterk om met een gezamenlijke reactie te komen om te laten zien wat de provincie Utrecht 

van deze voorstellen vindt. 

In reactie op de vraag van D66 zet spreekster uiteen, dat de VVD in haar reactie met name aandacht vraagt 

voor het echte lokale component; dat mist de VVD in de voorstellen. 

De voorzitter stelt vast dat een aantal fracties zich aansluit bij het voorstel van de VVD, aangevuld met de 

suggestie van de PVV; hij bemerkt bij een aantal fracties echter ook nog enige aarzeling. Op zijn voorstel 

wordt afgesproken dat de tekst van de VVD, aangevuld met het voorstel van de PVV, aan de commissie 

wordt verstrekt; aan de individuele fracties wordt overgelaten om richting de VVD aan te geven of zij zich 

willen aansluiten bij dit initiatief. 

 

1.6 Termijnagenda (versie 12 januari 2016) 

De voorzitter deelt mede dat, naar aanleiding van de discussie in de vorige vergadering over de Statenbrief 

afhandeling moties en toezeggingen m.b.t. sociale woningbouw, niet duidelijk is wat de status is van de 

afhandeling. Het onderwerp afdoen van moties wordt na deze vergadering in het Presidium besproken. 

Voorgesteld wordt om daarin namens RGW in te brengen dat het Presidium erover gaat of een motie al dan 

niet is afgedaan en van de Termijnagenda verdwijnt, maar dat de voorzitters daarvoor de mening van de 

commissies pijlen of een motie al dan niet van de Termijnagenda kan en dat het Presidium dit derhalve pas 

besluit, gehoord hebbende de mening van de desbetreffende commissie.  

Mevrouw Noordenbos meent dat in een democratie een besluit, dat in meerderheid in een democratisch 

onderdeel van de gemeenschap wordt genomen, dient te worden uitgevoerd. De SP begrijpt derhalve niet 

dat iemand kan beslissen daar een streep door te zetten.  

De voorzitter onderschrijft, dat de meerderheid telt in een democratie. De commissievoorzitters doen hun 

best om die meerderheid te peilen en daarnaar te handelen. Wellicht is dat in het verleden soms niet gelukt 

en sluit de SP daarop aan. Thans wordt voorgesteld om namens RGW in het Presidium in te brengen om, 

pas nadat de mening daarover in een commissie is gepeild, te besluiten of een motie al dan niet is afgedaan 

en van de Termijnagenda kan. Indien een fractie zich daarin daarna alsnog niet kan vinden, dan zal worden 

verzocht een nieuwe motie in te dienen die hetzelfde bepleit.  

Mevrouw Kotkamp vestigt de aandacht op het concrete voorbeeld van de motie over de sociale 

woningbouw. Daarbij wordt thans expliciet de vraag gesteld of deze van de Termijnagenda kan worden 

afgevoerd. GroenLinks is het met de SP eens dat dit gezamenlijk moet worden besloten. GroenLinks kan 

zich wel vinden in de voorgestelde werkwijze en informeert of deze niet ook voor de SP voldoende waarborg 

biedt. Mevrouw Noordenbos wijst erop, dat juist in deze motie de woorden maximale inspanning staat. De 

SP vindt in de brief geen concrete acties terug, die tegemoet komen aan de woorden maximale inspanning.  

Mevrouw Kotkamp licht toe, dat dit wordt geadresseerd in het voorstel Herijking Binnenstedelijke 

Ontwikkeling. GroenLinks gaat er vanuit dat daarin de concrete voorstellen terug zullen komen, maar begrijpt 

dat de SP daarin niet voldoende vertrouwen heeft.  

Mevrouw Noordenbos antwoordt,  dat de SP zich kan voorstellen dat de motie pas van de Termijnagenda 

wordt afgevoerd op het moment dat die concrete voorstellen voorliggen.   

De heer De Kruijf merkt mede uit hoofde van zijn functie als voorzitter van het Presidium op, dat moties in 

beginsel gewoon dienen te worden uitgevoerd. Een motie wordt alleen van de Termijnagenda afgevoerd als 

deze elders een plek heeft gekregen dan wel in hoge mate tegemoet is gekomen aan de inhoud; het 

afvoeren van een motie van de Termijnagenda zal overigens altijd worden onderbouwd. Thans wordt 

voorgesteld het vorenstaande vooraf te laten gaan door in een commissie te verifiëren of aan die 

voorwaarde wordt voldaan.     

De voorzitter onderschrijft dat dit de bedoeling is van zijn voorstel. Spreker kan zich overigens vinden in de 

suggestie om de motie sociale woningbouw op de Termijnagenda te handhaven totdat de Kadernota er is en 

op dat moment te beslissen of de motie van de Termijnagenda kan worden afgevoerd. 

Mevrouw Hoek kan zich in grote lijnen vinden in het betoog van de PvdA.  

De voorzitter stelt vast dat 50PLUS vervolgens in haar betoog met name ingaat op het indienen van moties, 

terwijl het thans om de afdoening van moties gaat.    

Mevrouw Broere merkt op dat fracties wellicht een hand in eigen boezem moeten steken en niet moeten 

kiezen voor vage formuleringen zoals maximale inspanning. Uit dergelijke formuleringen  vloeien de 

discussies voort. De PVV pleit voor concreet en meetbaar geformuleerde moties.  
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De heer Van Kranenburg deelt mede dat het voorstel van de voorzitter, aangevuld met het betoog van 

GroenLinks, in de visie van de ChristenUnie tot een werkbare en democratische situatie kan leiden.   

De heer Germs deelt mede, dat de VVD zich kan vinden in de voorgestelde werkwijze. Het moet echter niet 

zo zijn dat moties, waarover een brief is ontvangen, eindeloos op de Termijnagenda blijft staan. Indien in 

meerderheid wordt geconstateerd dat een motie is uitgevoerd dan kan deze wat de VVD betreft van de 

Termijnagenda worden afgevoerd.  

De voorzitter concludeert dat een motie is afgedaan, indien dit door de meerderheid van de commissie als 

zodanig wordt vastgesteld; dat zal steeds door de commissievoorzitters worden gepeild. 

Ten aanzien van de motie sociale woningbouw stelt spreker voor deze op de Termijnagenda te handhaven 

totdat de Kadernota er is. 

Spreker stelt vast dat de commissie zich hierin kan vinden; het vorenstaande zal namens de commissie 

RGW in het Presidium worden ingebracht. 

 

De heer Van Kranenburg vestigt de aandacht op de toezegging een schematisch overzicht waarin duidelijk 

wordt welk uitvoeringsplan bij welk beleidsplan hoort en welke portefeuillehouder verantwoordelijk is. Deze 

toezegging is om allerlei redenen niet gestand gedaan voor de PS-vergadering van 2 november 2015. 

Spreker geeft het College mee dat het ontvangen Strategisch Kader 2015 – 2019 in grote lijnen tegemoet 

komt aan de vraag, mits het wat wordt verbreed.   

Gedeputeerde Van den Berg antwoordt dat wel enige voorzichtigheid moet worden betracht ten aanzien van 

het op elkaar leggen, omdat het een strategisch stuk is ten behoeve van GS, terwijl de toezegging aan PS is. 

Spreker zegt echter toe de suggestie te zullen meenemen.   

 

Gedeputeerde Krol  vestigt de aandacht op motie 82 d.d. november 2015 inzake duurzame toekomst voor 

agrariërs, waarin het College wordt opgeroepen om op alle plekken waar zij actief is de problematiek in de 

keten aan de orde te stellen. De motie zal uiteraard worden uitgevoerd. 

In dit kader hecht spreker er echter aan de initiatiefnota van Kamerlid Geurts ‘Een eerlijke boterham in 

omloop’ onder de aandacht van de commissie aan te bevelen. De inhoud gaat in zijn visie precies in op het 

vraagstuk, waarover in PS is gesproken en past goed in de opmerkingen die GroenLinks en D66 in PS 

hebben gemaakt.  

De voorzitter zegt toe dat deze initiatiefnota ter kennisneming via de griffie aan de commissie zal worden 

toegestuurd.  

 

2. TRANSFORMATIE 

 

2.1 Statenvoorstel Vaststelling Thematische Structuurvisie Kantoren (TSK) 

De voorzitter memoreert dat zich voor dit onderwerp twee insprekers hebben aangemeld, die hij vervolgens  

het eerst het woord geeft.  

 

De inspreektekst van de heer Dragt, wethouder gemeente Leusden, is als bijlage bij het verslag gevoegd. 

Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud.  

 

De heer Mars, AFAS, zet uiteen dat het bedrijf sinds 1996 is gevestigd op bedrijventerrein De Hoef in 

Leusden. Inmiddels is het bedrijf een keer verhuisd van twee losstaande panden naar de Philipsstraat 9. Aan 

het pand valt op dat het een hele specifieke bestemming heeft  m.n. als het om de invulling van het pand 

gaat. AFAS heeft een groot theater met bijna 300 zitplaatsen, een aantal auditoria en een groot restaurant. 

AFAS ontvangt jaarlijks ca 20.000 gasten. Dat aantal groeit nog steeds en AFAS tracht die 

experience/klantbeleving terug te laten komen in haar pand. 

AFAS is sterk groeiend; al jaren 12 – 15%. De verwachting is, dat deze groei de komende jaren doorzet. Dat 

geldt ook voor het aantal medewerkers en bezoekers. Toen AFAS de mogelijkheid kreeg om de Olmenlaan 

te kopen, had het bedrijf  in eerste instantie belangstelling voor een gedeelte van de kavel. De toenmalige 

eigenaar Equens gaf echter aan, dat zij het object alleen als geheel wilde verkopen. Op dat moment stond 

het oude gebouw er nog op. Dat pand was echter dermate specifiek, dat AFAS dit niet kon inzetten voor 
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haar bestemming. Het pand kon niet tijdelijk worden verhuurd, omdat dit specifiek was gemaakt voor de 

toenmalige bestemming, het verwerken van acceptgiro’s.  

Op grond van het vorenstaande heeft AFAS de keus gemaakt het pand te slopen. Dit had eveneens te 

maken met het vandalisme en de hoge exploitatiekosten, omdat het pand zeer energie onzuinig was. 

Besloten is op basis van de doelstelling van AFAS, groei, een plan uit te werken voor de Olmenlaan. 

Daarvoor is het plan de AFAS experience gekomen. Op de website olmenlaan.afas.nl staan de plannen  in 

detail uitgewerkt. Het doel is om in 2021 de overgang te maken van het bestaande pand naar de nieuwe 

locatie. Het bestaande pand is op dit moment al te klein. In 2021 zal er echt een noodzaak zijn om te 

verhuizen. 

Het bestaande pand is inmiddels niet meer van AFAS. AFAS is met de eigenaar in gesprek om het pand 

terug te kopen. Als dat niet mogelijk is, dan wil AFAS met de eigenaar samen kijken of zij partners van AFAS 

kan huisvesten op die locatie. Tevens is AFAS nog met andere partijen in gesprek om te kijken of het 

mogelijk is om het contract voort te laten zetten door een partij, die al in Leusden is gevestigd. 

 

De voorzitter stelt de commissie in de gelegenheid vragen te stellen aan de insprekers.   

 

De heer De Heer merkt op dat de TSK voorzienbaarheid creëert; er is echter nog een periode van anderhalf 

jaar, waarin plancapaciteit kan worden benut.  Geïnformeerd wordt of het mogelijk is de plannen voor de 

locatie van de bankgirocentrale binnen anderhalf jaar rond te krijgen (nieuw bestemmingsplan, 

vergunningaanvraag en -verlening).  

De heer Dragt antwoordt dat een reguliere procedure binnen die anderhalf jaar kan worden afgerond, omdat 

de gemeente al begonnen is met het bestemmingsplan; het ontwerp ligt op dit moment ter inzage. Op het 

moment dat hiertegen in bezwaar en beroep wordt gegaan, loopt de gemeente wel een risico omdat zei die 

termijnen van afronding niet in de hand heeft.   

 

De heer IJssennagger merkt op dat de gemeente een aantal zienswijzen heeft ingediend ten aanzien van de 

TSK, maar geen die specifiek op dit onderdeel is gericht. Geïnformeerd wordt naar de reden.  

Voorts merkt spreker op, dat de gemeente zich sterk focust op AFAS. De PVV onderschrijft dat dit een mooi 

bedrijf is met veel kansen. Dat geldt echter voor meer bedrijven in het land. Ook die bedrijven zullen het 

moeten doen met het oordeel dat de provincie velt over de bestaande capaciteit en de 

uitbreidingsmogelijkheden. Wat de PVV mist in het betoog is dat het gaat om een ondernemer, die 

begonnen is, heeft geïnvesteerd en halverwege het project wordt gestopt.  

De heer Dragt merkt op, dat de gemeente zich in dat geval niet duidelijk heeft uitgedrukt. Juist voor die 

situatie wordt aandacht gevraagd. De kern van het verhaal is dat de gemeente te maken heeft met de TSK 

die kijkt naar de bestaande situatie op 1 januari 2014. Het pand was op dat moment al gesloopt in 

afwachting van de nieuwbouw. Als AFAS dit had geweten, had het bedrijf het pand laten staan totdat de TSK 

van kracht zou zijn geworden. Vanaf dat moment zou het nl. niet gaan om 110.000 m2 plancapaciteit maar 

om 96.000 m2. Wat de gemeente aan de provincie vraagt is om met die al in gang gezette vernieuwbouw 

rekening te houden. Op het moment dat de Staten hierover besluiten is dat nl. ook een bestaande situatie, 

omdat AFAS daarmee al is begonnen.    

Spreker is van mening, dat de gemeente Leusden op dat punt wel een zienswijze heeft ingediend. In de brief 

aan de provincie staat, dat de gemeente aandacht vraagt voor de bestaande situatie van het kantoor van de 

Bankgirocentrale; dat dit kantoor er qua plancapaciteit nu even voor een deel niet is; dat het kantoor niet is 

gesloopt omdat de gemeente er wat anders wilde, maar omdat zij daar een ander kantoor wil realiseren.   

 

De heer De Kruijf merkt op dat de gemeente Leusden actief is als het gaat om zaken in de sfeer van de TSK, 

hetgeen de PvdA verheugt. De PvdA onderschrijft voorts dat AFAS een mooi bedrijf is. Er liggen echter ook 

cijfers. Uit recent onderzoek blijkt, dat alleen de bestaande capaciteit al meer is dan in de komende jaren tot 

2027 nodig is. 

Geïnformeerd wordt welke alternatieven AFAS heeft overwogen om goede huisvesting te vinden in plaats 

van nieuwbouw op de plek van de Bankgirocentrale. 

De heer Mars licht toe, dat AFAS het pand heeft gekocht als zijnde bestaande kantorenlocatie. AFAS 

besloot het object te kopen op grond van het feit dat de organisatie groeide en de bestaande huisvesting 



7 
 

binnen afzienbare tijd te krap zou worden. Op dat moment was AFAS nog totaal niet bezig met een 

toekomstgerichte oriëntatie op wat de organisatie wilde.  

Zoals gezegd was AFAS niet voornemens om het pand te slopen; dit moest noodgedwongen op grond van 

vandalisme en de hoge energiekosten. 

Voorts hecht spreker eraan aan te geven dat het pand dat AFAS thans bezit met een theater en een groot 

atrium heel specifiek is. Een dergelijk pand is in de regio nagenoeg niet te vinden. Op grond hiervan is 

besloten alleen na te denken over nieuwbouw.  

Desgevraagd door de heer De Kruijf bevestigt spreker, dat  AFAS wel degelijk impliciet/expliciet heeft 

gekeken naar alternatieven; deze waren er echter niet.  

 

Mevrouw Dorrestijn informeert wat er gebeurt als het niet doorgaat. 

De heer Mars antwoordt dat AFAS op grond van haar groeistrategie een drietal afhankelijkheden heeft: het 

familiebedrijf, de productie en de dienstverlening richting de klanten, de huisvesting. AFAS gaat voor behoud 

en doorgroei van het bedrijf. Die groei is noodzakelijk. AFAS wil uiteindelijk een internationale speler worden. 

Als AFAS niet in Leusden kan bouwen, zal zij op zoek gaan naar een locatie elders. AFAS zou dit wel 

betreuren, omdat de meerderheid van de medewerkers in Leusden e.o. woonachtig is; daarvoor zal een 

alternatief moeten komen. Daarnaast is het object aangekocht, het pand gesloopt en wordt de locatie op dit 

moment onderhouden. AFAS heeft intussen derhalve wel te maken met een enorme kostenpost; met  de 

gemeente zal wel een voorziening moeten worden getroffen hoe daarmee om te gaan. 

Duidelijk is echter dat AFAS een ambitie heeft en het bedrijf zich in deze niet laat beperken door een 

mogelijke keuze die op bestuurlijk niveau wordt gemaakt.  

 

Mevrouw Kotkamp merkt op dat GroenLinks heeft begrepen, dat een bestemmingsplanwijziging niet nodig is 

vanwege het feit dat de bestemming Kantoren er al op ligt. Het zou dan in principe om een 

Omgevingsvergunning kunnen gaan, waarmee de vertraging door procedures wellicht tot een minimum 

beperkt zouden kunnen blijven.  

De heer Dragt antwoordt dat een bestemmingsplanwijziging wel nodig is, omdat in het vigerende 

bestemmingsplan alleen de Kantorenbestemming is vastgelegd. In het AFAS experience centre worden ook 

een theater en restaurant gerealiseerd. Bovendien verschuiven de hoogtes; dat zal echter op gemeentelijk 

niveau geregeld moeten worden. 

 

Mevrouw Hoek heeft het gevoel enigszins voor het blok te worden gezet. Niet alleen in Leusden, maar in de 

hele provincie Utrecht en ook daarbuiten is sprake van dergelijke situaties. Als gevolg van de werkwijze tot 

nu toe is er sprake van een groot overschot aan kantoren dat leeg blijft staan. AFAS is in 2012 begonnen, 

terwijl er ook toen al kantorenleegstand was. Als het in Leusden niet lukt, is de vraag of AFAS elders dan 

dezelfde weg gaat bewandelen.  

De heer Mars antwoordt dat een ieder weet dat er veel leegstand is, ook in de provincie Utrecht. Spreker 

vraagt zich echter af of AFAS kan worden vergeleken met andere situaties. Wat AFAS heeft gedaan, bewust 

het pand slopen, ziet spreker in de omgeving niet terug. Dat wijkt af van vele andere eigenaren die vanuit 

een bestaand pand iets anders gaan doen.  

Spreker benadrukt nogmaals dat, als AFAS niet de mogelijkheid krijgt om haar groei op de locatie in 

Leusden te realiseren,  zij dit elders zal gaan doen. Het doel van AFAS is klanten naar zich toe te halen; 

daarvoor is een eigen theater en de voorzieningen, zoals geschetst, nodig. Op dit moment is in deze regio 

en naar verwachting in de hele provincie Utrecht geen locatie te vinden waar AFAS genoemd doel kan 

verwezenlijken.  

AFAS voelt zich sterk verbonden met Leusden en heeft haar plannen al in een vroeg stadium met de 

gemeente besproken. AFAS zou het betreuren als zij uit Leusden zou moeten vertrekken.  

Ook AFAS betreurt, dat er veel leegstand is en voelt een verantwoordelijkheid op dat punt. Het maximale dat 

het bedrijf kan doen is te proberen om het bestaande pand weer te voorzien van een nieuwe eigenaar. 

Spreker benadrukt nogmaals dat AFAS de huidige eigenaar meermalen heeft gevraagd om het pand te 

mogen terugkopen, waarbij is aangegeven dat AFAS zelf de verantwoordelijkheid neemt om het pand te 

vullen.  Tot op heden is dat nog niet gelukt, maar AFAS is nog steeds met de huidige eigenaar in gesprek.  



8 
 

De heer Dragt voegt hieraan toe van mening te zijn, dat de situatie van AFAS wezenlijk anders is dan bv. 

een KPMG die drie nieuwe kantoorgebouwen neerzet en deze vervolgens leeg achterlaat. Het gaat niet om 

een ontwikkelaar, maar om een bedrijf dat voor zichzelf met het oog op de toekomst met eigen middelen en 

voor eigen risico een nieuw pand wil neerzetten. .  

 

De heer Boerkamp memoreert dat de huidige Statenzaal bij de voormalige eigenaar van dit gebouw, Fortis, 

een theater was.  Geïnformeerd wordt of AFAS een dergelijke ruimte niet binnen de vigerende 

kantoorbestemming  kan realiseren, waardoor een veel snellere procedure zou kunnen worden doorlopen 

door middel van een Omgevingsvergunning voor een iets andere vorm van het gebouw met andere hoogtes.  

De heer Dragt antwoordt, dat het huidige bestemmingsplan niet precies passend is op de kantoorfunctie; er 

is sprake van enige verschuiving van de gebouwen. Voor de start van deze procedure is nagegaan of een 

volledig nieuw bestemmingsplan voor deze locatie inclusief een Omgevingsvergunning, die daar onmiddellijk 

achteraan kan komen, de snelste weg is; dat bleek het geval. Spreker zal nagaan of de suggestie van D66 

tot een nog sneller resultaat kan leiden. Hierbij zij wel opgemerkt, dat de bestemmingsprocedure inmiddels is 

gestart en derhalve sprake is van een lopende trein. .  

 

Mevrouw Poppe informeert wat het voor Leusden zou betekenen als AFAS verdwijnt. 

De heer Dragt antwoordt dat, zoals al door de heer Mars gezegd, het bedrijf zich sterk verbonden voelt met 

de gemeente Leusden. AFAS is sponsor van bijna alle sportverenigingen en allerlei activiteiten, die in 

Leusden plaatsvinden. De eigenaren en het grootste deel van haar medewerkers wonen in Leusden. AFAS 

is een belangrijke speler in het sociale-, maatschappelijke- en culturele gebeuren in Leusden.   

 

Mevrouw Eijsbroek informeert of de gemeente Leusden eventueel nog de mogelijkheid heeft om de meters 

anders te regelen.  

De heer Dragt antwoordt, dat op basis van de bestaande bestemming een bouwvergunning wordt verleend 

voor het kantoorgedeelte.  Voor het theater/restaurantgedeelte zal toch een bestemmingsplan moeten 

worden gemaakt op basis waarvan een bouwvergunning kan worden verleend. Het past niet precies op 

elkaar; de m2 verschuiven enigszins. Spreker zal nagaan of er een andere mogelijkheid is om sneller te 

kunnen anticiperen; dat was ook de vraag van D66.  

 

De heer Van Leeuwen gaat er vanuit dat er contact is geweest met de gemeente Leusden toen AFAS 

besloot het pand te kopen met het doel om het te slopen en nieuwbouw te plegen. Geïnformeerd wordt of er 

op dat moment met de gemeente afspraken zijn gemaakt.  

Het is de heer Dragt niet bekend wat zijn voorganger heeft afgesproken; daarover is niets vastgelegd. Er ligt 

echter een bedrijfsbestemming op die locatie. In het bestemmingsplan moeten de zaken enigszins worden 

verschoven ten opzichte van elkaar, maar dat is niet wezenlijk anders dan datgene dat er ligt; er zit een 

bedrijfsbestemming op en er komt een bedrijfsbestemming op. Op grond van het vorenstaande kon AFAS 

erop vertrouwen dat hetgeen ze daar wilde realiseren mogelijk was.  

Vanaf het moment dat spreker wethouder is, is richting AFAS aangegeven dat de gemeente zal meewerken 

aan de plannen die AFAS wil realiseren. Er was toen nog geen sprake van een TSK, maar wel van 

leegstand en de druk om iets aan die leegstand te gaan doen. De gemeente heeft daarin ook een aantal 

grote stappen gezet en doet dat nog steeds. De gemeente was zich ervan bewust dat de plannen van AFAS 

in de bestaande situatie nergens realiseerbaar was en dat, indien de gemeente voorstaat het bedrijf te 

accommoderen om de groei te realiseren, AFAS iets anders en iets dergelijks als een experience centre 

moet gaan bouwen. Dat is in 2014 met elkaar besproken.  

De heer Mars bevestigt, dat de gesprekken met de gemeente zo zijn gelopen. AFAS heeft eerst gesproken 

over het noodzakelijk slopen i.c. demonteren van het pand. Daarna is pas de visie ontstaan om wat met 

nieuwbouw te doen in de zin van wat wil AFAS, wat kan AFAS en hoe kan zij daarin de groei verwezenlijken. 

De gemeente is als eerste geïnformeerd over de plannen en heeft ook als eerste de plannen van het 

nieuwbouw concept gezien. AFAS en de gemeente zijn in deze derhalve altijd intensief met elkaar 

opgetrokken.     
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Gedeputeerde Krol memoreert dat in de provincie Utrecht sprake is van 1 mln. m2 fysieke leegstand en ca. 4 

mln. m2 plancapaciteit. Op grond daarvan hebben de Staten op enig moment gezegd daarop een rem te 

zullen gaan zetten. Een rem op iets dat als een groot maatschappelijk vraagstuk wordt ervaren, doet altijd 

ergens pijn. AFAS is wellicht een van de pregnantste voorbeelden dat in dit kader wordt tegengekomen.  

De Staten hebben het College al in 2013 de opdracht gegeven om in deze met beleid te komen. In februari 

2014 hebben PS unaniem aan het College opgedragen aan de gang te gaan met dit vraagstuk. De 

samenleving wist derhalve al vanaf dat moment, dat er echt iets aan ging komen.  

Naar aanleiding van het PS-besluit in 2014 heeft het College het Stec onderzoek laten actualiseren. Daaruit 

blijkt dat er in Leusden nog ca 16000 m2 vraag is en 25000 m2 aanbod. Daar komt de formulering 

‘negatieve vraag’ vandaan. Feitelijk is er in Leusden, macro gezien, geen vraag naar snelweglocaties. Micro 

gezien ligt dit veelal anders, hetgeen hij de inspreker namens AFAS ook hoort zeggen.  

De gemeente Leusden heeft wel degelijk een zienswijze ingediend tegen de plannen. De strekking van de 

zienswijze was echter met name  om de regio Amersfoort zelf de regie te geven ten aanzien van een aantal 

vraagstukken dat zich in de regio voordoet.  

Afgesproken is een de serieus onderzoek te doen en deze een op een in het ruimtelijk provinciaal beleid, de 

TSK,  aan te kondigen en vervolgens een op een in het PIP op te nemen. Er moet voor worden gewaakt het 

vorenstaande te laten beïnvloeden door lokale- of politieke overwegingen, omdat daarmee de juridische 

basis van plan in het geding kan komen.  

Een en ander tot stand brengen via een snellere procedure is mogelijk. Marcro gezien zou echter moeten 

worden vastgesteld dat dit ongewenst is.   

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de heer Boerkamp antwoordt spreker, dat met alle 

verantwoordelijk wethouders is gesproken. Een vergelijkbare situatie met AFAS is hem niet bekend.  

Met betrekking tot de kantorendefinitie licht spreker toe dat, indien het voormalige bankgirocentrale 

kantoorpand als bestaande kantoorruimte was meegerekend als bestaande kantoorruimte, de getallen 

anders zouden zijn. De vraag was hetzelfde gebleven en het aanbod was met ca 14.000 m2 toegenomen i.c. 

de negatieve vraag was groter geworden indien de definitie anders zou zijn geweest. In het specifieke geval 

van AFAS had dit derhalve niet geholpen. 

Het theater en het restaurant spelen in het kader van de TSK en het PIP geen rol; die kunnen altijd worden 

gerealiseerd.  

Het PIP heeft alleen effect op de kantoormeters. Dat betekent dat de gemeente ter zake van AFAS zou 

moeten regelen, dat er voordat het PIP over anderhalf jaar in werking treedt een bestemmingsplan en/of 

omgevingsvergunning met werking is. Volgens de provinciale juristen kan een dergelijke procedure binnen 

anderhalf jaar afgerond zijn.     

Desgevraagd door mevrouw Kotkamp bevestigt spreker dat als het hier gaat om een 

bestemmingsplanwijziging van kantoren naar horeca en theater deze problematiek überhaupt niet meer 

geldt.   

 

De voorzitter bedankt de insprekers voor hun komst en inbreng; hij stelt vervolgens de Thematische 

Strategische Kantorenvisie  (TSK) inhoudelijk aan de orde. 

 

Mevrouw Poppe deelt mede, dat de SP onderschrijft dat er wat moet worden gedaan aan de leegstand en 

spreekt waardering uit voor het voorliggende plan. Er wordt thans alleen gesneden in nieuwbouw. De SP 

pleit ervoor voor de bestaande leegstand alternatieve bestemmingen te zoeken (bv. woningbouw, ZZP’ers, 

kleine bedrijven).  

 

Mevrouw Kotkamp merkt in reactie op het betoog van de SP op te hebben begrepen,dat het in het 

voorliggende stuk niet om de transformaties gaat maar specifiek om het reduceren van de plancapaciteit en 

het voorkomen van eventuele planschade hierin; de transformatie is reeds opgenomen in de eerdere 

aangenomen aanpak kantorenleegstand.  

GroenLinks sluit zich aan bij de waarderende woorden voor het voorliggende plan. Er is sprake van een 

probleem dat moet worden aangepakt. Er ligt een stevige ambitie en er wordt pittig richting de gemeenten 

opgetreden. Op grond van het laatste vindt GroenLinks het aantal zienswijzen en de inhoud daarvan 
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meevallen met uitzondering van Leusden/AFAS.  GroenLinks spreekt ook daarvoor waardering uit, omdat 

daaraan ongetwijfeld veel overleg en afstemming vooraf is gegaan.  

Het huidige voorstel is aangepast op basis van de zienswijzen. GroenLinks vraagt zich af of dit formeel 

opnieuw ter inzage moet worden gelegd en wellicht tot nieuwe zienswijzen zou kunnen leiden. Indien het 

vorenstaande niet het geval is, is de vraag wat er verder nog moet gebeuren.  

GroenLinks gaat er vanuit dat de risicotermijn van anderhalf jaar gaat lopen na vaststelling van dit plan door 

PS.  

Op basis van de discussie voorafgaande aan de inhoudelijke behandeling van dit stuk stelt GroenLinks vast, 

dat belanghebbenden tot de vaststelling van dit plan nog gelegenheid hebben om bestaande bouw- en 

gebruiksmogelijkheden te benutten. 

Het plan wordt gebruikt om plancapaciteit te reduceren. Met de nieuwe Omgevingswet kan het Inpassingplan 

als zodanig niet meer als instrument worden gebruikt. Op grond hiervan is de vraag of het lukt de 

verschillende Provinciale Inpassingplannen voor 2018 af te ronden. Indien dat niet het geval is, wordt 

geïnformeerd naar de consequenties. 

Gesteld wordt dat bij bestemmingswijzigingen andere stedelijke bestemmingen en functies kunnen 

plaatsvinden. In hoofdstuk 6 staat, dat het hierbij gaat om stedelijke functies die qua ruimtelijke 

uitstralingseffecten vergelijkbaar zijn met kantoorgebouwen. Geïnformeerd wordt wat dit precies inhoudt in 

de zin van welke ruimte gemeenten dan hebben wat te doen met die reductie op de plancapaciteit als het 

gaat om gewijzigde bestemmingen. 

 

Mevrouw Dorrestijn deelt mede, dat het CDA het debat met name in de Staten zal voeren. 

In algemene zin merkt spreekster op dat het lijkt alsof het voorliggende plan vooral gaat over de beperking 

van de aansprakelijkheid in de zin van hoe ervoor kan worden gezorgd, dat er geen planschade wordt 

verkregen. Daar ligt echter een belangrijk punt onder nl. dat de vorige Staten hebben aangeven de 

ingeslagen koers om te willen zetten in daden. Het CDA staat daar nog steeds achter en is op grond 

daarvan blij met het voorliggende plan. Het verheugt het CDA eveneens te zien dat o.a. uit de zienswijzen 

blijkt dat het plan ook wordt gedragen door de gemeenten. Dat is voor het CDA een belangrijk uitgangspunt, 

omdat het ingrijpend is iets te doen met een gemeentelijke autonomie.  

Inhoudelijk is het CDA van mening, dat de Staten qua  informatie goed zijn meegenomen (o.a. Stec rapport).  

Ook gemeenten en andere partijen zijn goed meegenomen via expertmeetings. Tegelijkertijd maakt het CDA 

zich enigszins zorgen over de vraag of de provincie niet teveel bezig is het spoor naar de knooppunten toe 

te faciliteren (alle kantoren naar de knooppunten) en te weinig toekomt aan de andere gebieden. Op grond 

hiervan wacht het CDA het antwoord op de vraag of het stuk nogmaals ter inzage moet worden gelegd en of  

de termijn van anderhalf jaar niet te kort is met belangstelling af.  

De verhuisbewegingen zijn maatgevend om te bepalen welk marktaandeel een gemeente zou toekomen in 

de toekomst. Er zijn echter gemeenten die juist op aangeven van de provincie hun poorten gesloten hebben 

gehouden voor verhuisbewegingen van buitenaf. Nu een verhuisbeweging van buitenaf wel wordt 

meegenomen om te meten hoe aantrekkelijk een gemeente is, is de vraag of de knip er dan niet van twee 

kanten wordt opgelegd.  

Het CDA vraagt zich voorts af wat het gaat doen met de leefbaarheid. Er zijn wellicht gemeenten waar bv. 

een transformatie van een bestaand kantoor heel succesvol kan zijn en in overweging wordt genomen om 

de kantoorfunctie naar buiten te plaatsen op een nieuw stuk terrein. Die plancapaciteit verdwijnt nu. 

Geïnformeerd wordt of daarmee rekening is gehouden.  

Een vraag is eveneens of de toekomst in beton is gegoten. Dat het tij snel kan keren is een ieder bekend; de 

werkelijkheid kan anders zijn/worden. Enerzijds is voor de leefbaarheid van belang, dat er thans iets 

rigoureus wordt gedaan om de transformatiebeweging op gang te krijgen; anderzijds kan tegen situaties 

worden aangelopen dat een gemeente een goed kantoor naar zich toe kan trekken waardoor misschien de 

tweedeling, die kan ontstaan van kantoren bij knooppunten en in andere gebieden niet, meer kan worden 

doorbroken hetgeen eveneens goed kan zijn voor de leefbaarheid.   

Met betrekking tot de casus AFAS heeft het CDA het gevoel, dat dit kantoor mogelijk thuishoort in het 

hoofdstuk transformatie in plaats van in het hoofdstuk reductie plancapaciteit. Het CDA buigt zich in deze 

nog over haar uiteindelijke standpunt.   
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De heer De Kruijf merkt op dat sprake is van een uitermate boeiend maar ingrijpend proces, waarbij grote 

belangen op het spel staan. Op grond daarvan acht de PvdA het een goede zaak dat in deze uiterste 

zorgvuldigheid is betracht; een ieder heeft kennis kunnen nemen van de opvatting van de experts als het 

gaat om de inhoud van de onderzoeken en in de laatste update van Stec is nog concreter ingezoomd op 

verschillende situaties.  

De PvdA wil de lijn van dit voorstel overeind houden, maar tegelijkertijd inspelen op het in verbinding blijven 

met partijen/gemeenten. De vraag is hoe daarvoor kan worden gezorgd, zodat de provincie oog houdt voor 

de lokale aspecten zonder willekeur en afwijken van de grote lijn van het voorliggende voorstel.  

De PvdA sluit zich aan bij de vraag of er wel voldoende aandacht blijft voor de andere poot van deze aanpak 

(vernieuwing, transformatie) die in de toekomst zeker overeind moet worden gehouden.  

Geïnformeerd wordt of er op een speciale manier wordt omgegaan met grensgemeenten. Het moet niet zo 

zijn dat een grensgemeente garen spint bij wat er in een gemeente in de provincie Utrecht gebeurt. De vraag 

is of er contacten zijn met de grensprovincies en wat de resultaten zijn over dit specifieke punt.  

De PvdA staat op het standpunt, dat de provincie in dit proces transparant moet blijven. Een van de sterke 

punten van het proces tot nu toe is, dat alle partijen wisten of konden weten wat er gaande was. De 

komende tijd wordt spannend. De tijd, voordat de inpassingplannen voor zullen liggen, is kort. De vraag is 

hoe in de tussentijd wordt omgegaan met de informatie, zodat iedereen kan meebeleven/meebewegen met 

wat er aan ontwikkelingen gaande is.  

Over voornoemde specifieke punten zal de fractie zich nog buigen en hierop nader terugkomen. De PvdA 

kan zich echter in grote lijnen vinden in het voorliggende plan.  

 

De heer Van Leeuwen deelt mede dat een aantal vragen van de SGP al is gesteld. 

In de visie van de SGP zijn de kaders vrij strak. Geïnformeerd wordt of juridisch enige flexibiliteit mogelijk is. 

De SGP vraagt zich voorts af of nieuwe ontwikkelingen helemaal geblokkeerd moeten worden. Gezien het 

feit dat de economische tendens in een stijgende lijn is, is de SGP van mening dat nagedacht moet worden 

over de termijn dat het plan wordt geëvalueerd en eventueel wordt bijgesteld; tien jaar lijkt de SGP erg lang.   

Naar aanleiding van het betoog van de insprekers vraagt de SGP zich af hoe fatsoenlijk met dergelijke 

gevallen kan worden omgegaan. De SGP kan zich in deze voorstellen, dat een termijn van anderhalf jaar te 

kort is. De vraag is of daaraan een mouw te passen is.  

Voor het overige is de SGP van mening dat het proces zorgvuldig is gelopen, waarvoor waardering wordt 

uitgesproken.     

 

De heer Boerkamp deelt mede dat D66 de intenties van het voorstel om de kantorenleegstand op deze 

manier aan te pakken steunt. Er moet echter worden gewaakt voor overmoed. Eerdere plannen spraken 

over een periode van drie jaar voorzienbaarheid. Met de inmiddels vergevorderde plannen van de 

Omgevingswet bleek het ineens ook in anderhalf jaar te kunnen. De provincie heeft zich goed op dit dossier 

laten adviseren, maar geïnformeerd wordt of hierop ook een extern second opinion heeft plaatsgevonden. 

D66 wil voorkomen dat de provincie over enkele jaren met een enorme claim te maken krijgt conform het 

voorbeeld van Muiden.  

Daarbij is de vraag of het schrappen van 50% van de plancapaciteit in een bepaald gebied voorzienbaar 

genoeg is voor de eigenaren van die andere 50% om houdbaar te zijn.  

Bij het Stationsgebied van Utrecht lijkt sprake te zijn van meer vraag dan verwacht aanbod. Geïnformeerd 

wordt of die m2  verschuiven. Dat komt ook op andere plekken terug, waarmee spreker op het punt van 

Leusden komt. Blijkbaar komen daar tegen de verwachting in kantoorbanen bij. In het geval van dezelfde 

vraag wordt geïnformeerd ten koste van welk gebied dit gaat of dat het om nieuwe vraag gaat die niet is 

voorzien.  

Verzocht wordt om een schematisch overzicht van alle stappen die worden genomen en welke rol de 

gemeenten en provincie daarin hebben.  

Mevrouw Dekker vervolgt dat de voorliggende nota met name over het regulerende spoor gaat. D66 hecht 

eraan dit als geheel te zien met het faciliterende spoor. Vorig jaar is een aanpak over kantorenleegstand 

vastgesteld. Bij vrijvallende plancapaciteit wordt de mogelijkheid geboden voor alternatieve bestemmingen. 

Een van de bestemmingen waaraan daarbij bv. wordt gedacht is woningbouw. Geïnformeerd wordt of er al 

een beeld is op welke plekken dat mogelijk zou zijn en wat dat gaat opleveren.   
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In het afgelopen jaar is al ervaring opgedaan met het omvormen van bestaande kantorenlocaties naar 

andere bestemmingen. Geïnformeerd wordt wat de provincie van die ervaring kan leren voor de thans 

voorliggende plannen en de stappen die de gemeenten moeten zetten om tot een alternatieve invulling te 

komen.     

 

Mevrouw Eijsbroek deelt mede dat de VVD zich kan vinden in het voorliggende plan.   

In algemene zin informeert de VVD hoe innovatie, kwaliteitsverbetering maar vooral duurzaamheid worden 

gewaarborgd. Waar het gaat om hergebruik van oude panden leidt dat niet altijd daartoe. Het kan de 

ontwikkeling stagneren. 

Voorts vraagt de VVD zich af in hoeverre er ruimte is voor flexibiliteit, maatwerk. Er wordt weliswaar 

gesproken van een juridisch instrument, maar indien bv. wordt gekeken naar de situatie in Bunschoten m.n. 

Haarbrug Zuid speelt er toch een aantal vragen rondom de plancapaciteit in de zin van in hoeverre er ook 

ruimte is voor lokale ondernemers.   

 

De heer Van Kranenburg deelt mede dat een aantal vragen van de ChristenUnie al is gesteld.  

De ChristenUnie spreekt waardering uit voor het voorliggende voorstel, maar vraagt zich af of er wel genoeg 

wordt gereduceerd. De reducties in het plan zijn gebaseerd op de maximaal te verwachten vraag naar 

kantoren. Geïnformeerd wordt welke risico’s de provincie c.q. andere overheden in juridische- en/of 

financiële zin lopen, indien uitgegaan zou worden van een mindere vraag naar kantoren dan de thans 

geraamde maximale. 

De ChristenUnie vraagt hiervoor aandacht, omdat dit voor de provincie feitelijk de laatste kans is om in te 

grijpen in de plancapaciteit.  

 

De heer IJssennagger deelt mede dat de PVV zich op hoofdlijnen kan vinden in het voorliggende plan. 

De PVV stelt vast dat de kwestie AFAS op zichzelf staat, omdat er in de provincie Utrecht geen vergelijkbare 

situatie is. De PVV staat in deze op het standpunt, dat AFAS moet worden behandeld als zijnde een 

bestaande kantoorcapaciteit en voor wat betreft het plan wat soepeler zou kunnen worden omgegaan met 

de termijn van anderhalf jaar.   

De overige opmerkingen van de PVV zijn van algemeen politieke aard, waarop nader zal worden 

teruggekomen in PS.   

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat er al veel is gezegd. Voor 50PLUS is van belang, dat de provincie de regie 

houdt in deze. Dat houdt o.a. in dat de provincie scherp moet controleren dat er in bestemmingsplannen, die 

worden ingediend, geen zaken ‘doorglippen’ bv. dat nieuwbouw wordt toegezegd terwijl er veel leegstaat. 

Het doel is reductie.   

 

Gedeputeerde Krol zet uiteen, dat transformatie thans niet aan de orde is. Het sturende spoor en het 

transformatiespoor hebben echter wel veel met elkaar te maken. Indien de grote hoeveelheid nog te 

realiseren kantoren niet wordt gereduceerd, komt er van de transformatie niets terecht.. Door de zgn. 

provinciale kantoren coach- en loodsteams wordt samen met gemeenten en marktpartijen enthousiast en 

effectief gewerkt aan transformatie. De provincie beperkt zich in deze wel tot de gemeenten en marktpartijen, 

die hebben aangegeven iets te willen (Nieuwegein, Stichtse Vecht, Leusden). 

De technisch vragen wat het oplevert, of er voorbeelden kunnen worden gegeven waar dit al is gebeurd en 

wat de effecten daarvan zijn, prognoses over de transformatieopgave zal spreker voor de Statenvergadering 

schriftelijk beantwoorden.  

Het voorliggende plan behoeft niet opnieuw ter inzage te worden gelegd op grond van de wijzigingen die zijn 

aangebracht naar aanleiding van de zienswijzen, omdat er geen sprake is van een beleidswijziging; alleen 

de getallen zijn aangepast naar aanleiding van het geactualiseerde Stec onderzoek.    

Mevrouw Kotkamp meent, dat het voorliggende stuk thans eveneens specifieker is qua locaties en aantallen 

m2. GroenLinks kan zich voorstellen, dat dit wellicht aanleiding zou kunnen geven voor nieuwe zienswijzen 

zoals in het geval van AFAS.   

Gedeputeerde Krol licht toe, dat de TSK is voorgelegd aan de samenleving; daarop zijn reacties 

binnengekomen via zienswijzen. De TSK bindt de provincie. De werkingskracht op de respectievelijke 
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locaties ontstaat pas als de Staten het PIP vaststellen. Het PIP zal ook weer aan de samenleving worden 

voorgelegd. De provincie staat op het standpunt, dat de samenleving voldoende gelegenheid heeft 

gekregen/krijgt om te reageren. De provincie heeft de tervisielegging en de voorzienbaarheid termijn 

overigens extern juridisch getoetst.  

De heer Boerkamp merkt op, dat de concrete cijfers wellicht meer losmaken dan de algemeenheden van een 

paar jaar terug. Een aantal gemeenten, zoals Leusden, is daarin snel maar er wordt thans een pad 

ingeslagen waarop over anderhalf jaar niet kan worden teruggekomen. Voor de juridische houdbaarheid 

wordt nu het besluit voorbereid op basis waarvan dan wordt geschrapt. Op grond van het vorenstaande 

vraagt D66 zich af of er wellicht nog andere knelpunten in de pijplijn zitten, die in de komende weken op de 

provincie af kunnen komen.  

Gedeputeerde Krol memoreert, dat de provincie thans twee jaar met de gemeenten  in gesprek is over de 

locaties. Spreker onderschrijft, dat er sprake is van een niet gebruikelijke interventie door de provincie.  Een 

grote meerderheid van de gemeenten acht de interventie van de provincie echter een goede zaak en is blij, 

dat het op deze manier gebeurt. Er zijn ook gemeenten, die zelf aan de slag gaan met de reductie. Op grond 

van het vorenstaande schat spreker in dat een flink aantal locaties en bestemmingsplancapaciteiten, die 

thans nog in de TSK staat, er niet meer is bij de vaststelling van het PIP. In dat geval werkt het systeem. Het 

gaat er niet om wie het doet, maar dat het gebeurt.     

Het resultaat van een debat met de Staten en besluitvorming over het PIP staat niet van tevoren vast. Op het 

moment dat het PIP aan de Staten wordt voorgelegd zullen alle argumenten, feiten en cijfers beschikbaar 

zijn om een serieus, democratisch, besluit te nemen.  

Mevrouw Poppe informeert of de gemeenten, die de plancapaciteit afboeken, geen problemen hebben met 

de kosten. 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat de meeste wethouders, die nu bereid zijn om hun bestemmingsplannen 

aan te passen, dit doen omdat geen risico’s worden verwacht in de sfeer van planschade. De gemeenten 

waar sprake is van privaatrechtelijke overeenkomsten laten het reduceren over aan de provincie, zodat zij 

zich kunnen beroepen op overmacht en het risico daarmee niet bij de gemeente komt te liggen.  

Desgevraagd door mevrouw Poppe antwoordt spreker nooit te hebben gezegd, dat de provincie een privaat 

risico van de gemeente overneemt. Als gemeenten privaatrechtelijke overeenkomsten met ontwikkelaars 

hebben en zij niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen omdat een andere overheid, in dit geval de 

provincie Utrecht, zegt dat het niet meer mag kan die gemeente, zoals gezegd, een beroep doen op 

overmacht waarmee er voor de gemeente geen risico is.  

Er kan ook sprake zijn van een publiekrechtelijk risico t.w. het risico op planschade. In dat kader is de termijn 

van voorzienbaarheid relevant. De provincie kondigt aan, hetgeen overigens al jaren gebeurt, dat er iets gaat 

gebeuren en geeft aan dat als een gemeente nog wat wil met de mogelijkheden in het bestemmingsplan dit 

nu moet gebeuren omdat de mogelijkheid over anderhalf jaar verdwijnt. Dat beperkt het risico op 

planschade.  

De essentie van voorzienbaarheid is, dat gemeenten erop worden geattendeerd dat er wat aan komt en dat 

zij nog anderhalf jaar van de huidige mogelijkheden gebruik kunnen maken. Er kunnen in die anderhalf jaar 

derhalve nog dingen gebeuren die de provincie macro, vanuit het grotere beleid, niet wil.  

Indien PS op 1 februari a.s. instemmen met de TSK en met de voorbereiding van het PIP, zodat het College 

deze medio 2017 ter besluitvorming aan PS kan voorleggen, zit de provincie een kleine twee jaar voor het in 

werking treden van de Omgevingswet.   

Op sommige locaties schrapt de provincie binnen de rode contouren. Daar worden feitelijk de kantoormeters 

weggehaald en aan de gemeenten de ruimte gelaten om op die locatie alle andere stedelijke functies 

mogelijk te maken. Als het een locatie is, die op dit moment nog groen is (bv. een weiland buiten de 

contour), dan bestemt de provincie dit terug naar de feitelijke situatie van dit moment; het weiland, waarop 

een kantoorbestemming ligt, bestemt de provincie terug naar groen. Betreft het een locatie binnen de rode 

contour met allerlei andere voorzieningen, dan bestemt de provincie terug naar een mogelijkheid voor de 

gemeente om andere stedelijke voorzieningen in te vullen.   

De heer Boerkamp informeert of er wel een mogelijkheid is ingebouwd om bepaalde functies niet te 

accepteren zodat niet in een ander onderwerp, winkelleegstand, een nieuw probleem wordt gecreëerd. 

Voorkomen moet worden, dat de provincie een waterbed veroorzaakt.  
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Gedeputeerde Krol antwoordt, dat de provincie het zo clean mogelijk probeert te doen door een streep door 

kantoren te zetten. Aan gemeenten wordt de vrijheid gegeven om daaraan een andere invulling te geven.  

In het kader van de herijking van de PRS/PRV kan spreker zich voorstellen dat de Staten iets vinden van wat 

er al dan niet op dergelijke plekken kan worden gerealiseerd. Indien wordt voorgestaan in de periferie niet al 

te grote winkels te laten ontstaan, dan moet daarover in het kader van de PRS/PRV wellicht een afspraak 

worden gemaakt. Daarmee wordt voorkomen dat, wat in het voorliggende plan wordt geschrapt, daar weer 

boven komt.  

Niet alles gaat naar de knooppunten. In de rapporten van Stec staat dat er in de provincie Utrecht vraag is 

naar van alles (knooppunten op OV-locaties, snelweglocaties). Met behulp van het Stec onderzoek is de 

vraag/aanbodontwikkeling in de komende jaren naar beide milieus aangegeven.   

In Stec is rekening gehouden met verhuisbewegingen vanaf 2008. Voor 2008 was er feitelijk geen 

gemeentelijk-  maar ook geen provinciaal beleid die de poort op slot hield. Door hiermee vanaf 2008 

rekening te houden is een goed beeld verkregen van verhuisbewegingen en is zichtbaar wat er aan 

vraagontwikkeling over de grens heen is gegaan.  

In de visie van spreker is voor de leefbaarheid in het volle Nederland de beste stap om geen dingen te 

realiseren/mogelijk te maken, die het probleem alleen maar groter in plaats van kleiner maken. Leefbaarheid 

zit voor spreker juist in hetgeen in het voorliggende plan staat.   

Mevrouw Dorrestijn licht toe dat de intentie van de vraag van het CDA was dat,wanneer er sprake is van 

lelijke kantoren in de kern en er goede redenen zijn om voor te staan deze naar buiten te plaatsen. Nu wordt 

de plancapaciteit aan de buitenkant gereduceerd, waardoor de lelijke plekken in de kern wellicht niet kunnen 

worden opgelost. 

Gedeputeerde Krol merkt op dat door de transformatiemogelijkheid in de kernen de kans, dat het lelijke 

gebouw wordt gesloopt en daarvoor een mooier gebouw terugkomt, veel groter is geworden. De 

transformatie in die kernen wordt juist geholpen door het dichtzetten van de kraan.  

Mevrouw Dorrestijn merkt op dat door deze besluitvorming ook het risico bestaat, dat het kantoor in die kern 

blijft staan.  

Gedeputeerde Krol antwoordt dat zijn stelling is dat de kans, dat het gebouw wordt getransformeerd, 

toeneemt als er minder capaciteit is om iets anders te doen. Overigens faciliteert de provincie dergelijke 

transformaties, omdat zij hetzelfde wil.  

Met betrekking tot de vraag over de toekomst in beton antwoordt spreker dat, hetgeen op basis van Stec 

wordt besloten, wel een op een in het PIP moet worden vertaald. Daarnaast komt er een herijking van de 

PRS/PRV en een Omgevingsvisie. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten, dat daarna een locatie wordt 

tegengekomen waarmee eigenlijk ook iets zou moeten gebeuren. Helemaal in beton is het niet. Het zou zelfs 

kunnen, dat nog een aantal aanvullende stappen moet worden gezet als de huidige aanname te positief is.  

Mevrouw Dorrestijn memoreert dat aangegeven wordt dat daarover weer kan worden gesproken op het 

moment dat het PIP voorligt. Het gaat het CDA er juist om wanneer het andersom is en dan misschien niet 

macro maar wel micro. Het voorbeeld van Bunschoten is al genoemd. Daar wordt alles weggehaald. Indien 

een eigenaar daar in de toekomst toch een hoofdkantoor wil in de vorm van nieuwbouw is de vraag of die 

mogelijkheid na deze besluitvorming ooit nog aanwezig is. Het CDA begrijpt dat dit niet de insteek is van het 

voorliggende plan, maar de wereld kan veranderen.  

Op grond van de wijze waarop het Stec onderzoek is gedaan, schat gedeputeerde Krol in dat de 

vraagontwikkeling minder zal zijn dan begroot i.c. de kans dat er over een aantal jaren gemeenten, in groter 

regioverband gezien, bij de provincie komen dat zij meer vraag nodig hebben is klein; dit is wellicht wel 

mogelijk als het gaat om individuele gevallen. 

Met betrekking het voorbeeld Bunschoten licht spreker toe dat, op grond van het bestemmingsplan Haarbrug 

Zuid, ca 65.000 m2 kantoren op het bedrijventerrein kunnen worden gerealiseerd. De mogelijkheid van het 

neerzetten van zelfstandige kantoorruimte wordt geschrapt, maar er mogen nog steeds bedrijven worden 

ontwikkeld; in die bedrijven mogen ook nog steeds ondergeschikte kantoorruimten worden ontwikkeld.  

Op het moment dat het PIP is vastgesteld, kan dit niet meer en is het ook niet wenselijk of voorzienbaar dat 

gemeenten met die vraag bij de provincie komen. 

Het wil niet zeggen dat die zelfstandige kantoorruimte niet toch kan worden gerealiseerd, maar dan doet dit 

iets bij de problematiek van leegstand dus de ontwikkeling van vraag en aanbod in de omliggende 

gemeenten. Dat heeft Stec de provincie in de afgelopen periode geleerd.  
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Het concrete antwoord op de vraag is dat na vaststelling van het PIP geen zelfstandige kantoorruimte meer 

kan worden ontwikkeld.  

Spreker hecht eraan nogmaals te benadrukken dat het besluit om deze route in te gaan al veel eerder is 

genomen. Hij is slechts degene die het laatste stukje van deze route mag lopen, het onderzoek heeft mogen 

actualiseren en het nu mag verdedigen.  

In de afgelopen jaren is geprobeerd heel intensief met gemeenten te spreken. Toen voormalig gedeputeerde 

Van Lunteren enkele jaren geleden met de gesprekken begon, ontstond er wel enige commotie. Dat is nu 

niet meer aan de orde. Er zijn zoveel gesprekken en bijeenkomsten geweest, dat een ieder goed op de 

hoogte is van wat er gebeurt en dit ook vanuit macro perspectief begrijpt. Feitelijk vallen de reactie op het feit 

dat de provincie een buitengewoon ingrijpend instrument inzet dat iets doet met de gemeentelijke 

autonomie, hetgeen in Nederland op deze manier nog niet eerder is toegepast, spreker mee.  

De provincie heeft alle gemeenten gesproken en blijft daarmee ook in gesprek in het proces richting het PIP.  

De Staten hebben het College expliciet opgedragen om de risico’s van dit traject zoveel mogelijk te 

beperken en derhalve rekening te houden met planschaderisico’s. 

De voorzienbaarheid en de actualisatie van het Stec onderzoek zijn middelen om de houdbaarheid van dit 

proces zo stevig mogelijk te maken. Indien een uitzondering zou worden gemaakt, wordt er iets gedaan met 

de voorzienbaarheid en de juridische houdbaarheid van het voorliggende plan; daarmee zou de financiële 

kwetsbaarheid van dit proces worden vergroot, hetgeen niet wenselijk wordt geacht.   

Op grond van het  huidige provinciaal ruimtelijk beleid is de flexibiliteit 100%. Vanaf het moment dat het PIP 

is vastgesteld zal dit niet meer het geval zijn.   

De anderhalf jaar termijn, maar ook alle besluiten die tot nu toe zijn genomen, zijn ruim voldoende om aan 

de voorzienbaarheid te voldoen. Dat is breed bij deskundigen in Nederland gecheckt. 

Spreker onderschrijft dat er ten aanzien van het Stationsgebied Utrecht meer vraag dan aanbod is in het 

bestemmingsplan. Dat betekent concreet dat de gemeente Utrecht daar nog een aantal dingen zou kunnen 

doen. omdat de vraag zich daar harder ontwikkelt dan het aanbod. Indien de gemeente Utrecht op korte 

termijn een bestemmingsplan in procedure brengt waarin zij nog een aantal meters toevoegt in het 

Stationsgebied  kan dit op grond van Stec.    

Intuïtief bestaat de neiging om te zeggen dat, als er twee modellen vraagontwikkeling aan kantoormeters zijn 

(de minimale- en de maximale variant), de werkelijkheid voor de komende tien jaar zich ergens in het midden 

zal bewegen.  Dat is echter niet zeker; niemand weet het. Om de juridische houdbaarheid van het PIP te 

waarborgen en een gang naar de Raad van State te voorkomen, is er bewust voor gekozen om op de 

maximale variant te gaan zitten. De provincie weet daarmee bijna zeker, dat de kans het grootst is dat dit 

plan op deze manier ook functioneert; dat is juridisch extern getoetst. Er wordt rekening gehouden met een 

zeer positief geformuleerde ontwikkeling van vraag en aanbod in de komende jaren; alleen datgene wordt 

weggehaald, dat daar nog boven zit. Het gaat derhalve om het in bestemmingsplannen wegnemen van de 

mogelijkheid die boven de maximale vraagontwikkeling van de komende jaren zit.  

Spreker zegt een schematisch overzicht van de te nemen stappen toe.  

Er is in Leusden geen vraag; er is meer aanbod dan vraag.  

Spreker zegt toe alle informatie over de kwestie AFAS schriftelijk aan de Staten te zullen doen toekomen.  

De innovatie en verduurzaming van de kantorenmarkt kan nooit gelegen liggen in het feit dat er nieuwe, hele  

duurzame kantoren worden neergezet, waarbij tegelijkertijd leegstand wordt achtergelaten die weer ergens 

in de samenleving landt. Innovatie en verduurzaming kan ook in een bestaand kantoor. Ter illustratie wordt 

gewezen op de grootschalige renovatie van het ASR gebouw, dat nu qua energieconsumptie een van de 

duurzaamste kantoren van Nederland is geworden. ASR had ook naar een nieuw kantoor kunnen gegaan, 

maar heeft daarvoor niet gekozen. In de optiek van de provincie kan dat straks ook niet meer zo makkelijk. 

Daarmee worden situaties zoals KPMG (drie keer nieuwbouw, drie keer een leeg kantoor achterlaten) 

voorkomen. .  

In de TSK en het PIP is feitelijk geen ruimte voor maatwerk. 

Indien over tien jaar achteruit wordt gekeken heeft de provincie Utrecht waarschijnlijk niet genoeg 

gereduceerd. Indien het vanuit een ander perspectief wordt bekeken in de zin van of de provincie zorgvuldig 

heeft gewerkt met een zo beperkt mogelijk risico dan verwacht spreker te kunnen constateren, dat het op de 

goede manier is gedaan.  
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In overleg met de gemeente zal worden bekeken wat de (on)mogelijkheden zijn voor AFAS. Voorzieningen 

zoals het theater en het restaurant kunnen vanuit dit beleidsterrein altijd worden gerealiseerd. Het gaat om 

het kantorendeel. Het kantorendeel zou onherroepelijk in werking moeten zijn voordat het PIP wordt 

vastgesteld. De TSK beidt de provincie niet de mogelijkheid om voor bv. AFAS een uitzondering te maken. 

Het beleid geldt voor iedereen en een uitzondering daarop zou het beleid onderuit halen.  

 

De heer De Kruijf informeert of de laatste opmerking ten aanzien van AFAS een juridische- of een 

inhoudelijke beleidsmatige opmerking betreft. 

Gedeputeerde Krol antwoordt de opmerking in juridische zin te hebben gemaakt. Het is echter aan de 

Staten; die stellen het plan vast. Op de vraag, wat er gebeurt op het moment dat de provincie voor AFAS 

een uitzondering zou maken in het plan, is zijn antwoord dat daarmee de juridische houdbaarheid van het 

plan wordt ondergraven en daarmee wat de Staten feitelijk met het plan willen bereiken. 

 

De voorzitter sluit de discussie over dit onderwerp af met de conclusie, dat de commissie ermee instemt dat 

het voorliggende voorstel naar PS gaat met een normaal debat. 

 

3. RUIMTELIJKE ORDENING 

 

3.1  Statenbrief Evaluatie RAP2 2012 -2015 en startnotitie Innovatieprogramma Fysieke 

Leefomgeving (IFL) 2015-2019 

De voorzitter, mevrouw Vaessen, memoreert dat er op 15 januari jl. nog een ingekomen brief namens de 

Oostbroekorganisaties is verspreid.  

 

De heer De Heer deelt mede dat de ChristenUnie zich kan vinden in de hoofdlijnen van het nieuwe IFL. In de 

startnotitie staat een aantal thema’s. Geïnformeerd wordt of deze lijst nog kan worden aangevuld. De 

ChristenUnie heeft in deze geen concrete suggesties, maar de vraag is of de partners van de provincie 

hieraan nog thema’s kunnen toevoegen (o.a. PCL,NMU, EBU).  

De samenstelling van de Kompasgroep is flexibel. Geïnformeerd wordt of de partners van de provincie in de 

gelegenheid worden gesteld daar altijd bij te zijn. De EBU wordt bv. met name genoemd maar o.a. de LTO, 

NMU niet. 

 

De heer Van Deún deelt mede dat de PVV zich kan vinden in de voorliggende uitgangspunten, waarbij wel 

zij opgemerkt dat het RAP nog doorloopt. Ten aanzien van het IFL geeft de PVV de volgende 

aandachtspunten mee: 

- de bodemdaling, uitgebreid naar de andere omgeving van Utrecht (Mijdrecht en de noordkant); 

- de knooppuntontwikkeling m.n. leefbare landschappen en recreatiegebieden met publiekstrekkers. 

Geïnformeerd wordt wat een publiekstrekker is.  

- In het kader van de inspraak beschikt de provincie over het BOB-model, maar de PVV pleit ervoor 

dat de provinciale ambtenaren naar de burgers toegaan. In de gemeente Nieuwegein zijn daarmee 

aardige resultaten geboekt door ambtenaren het winkelcentrum in te laten lopen, te vragen wat er 

speelt en vervolgens met de mensen mee naar huis gaan om daar de discussie aan te gaan. Dat is 

in de visie van de PVV een goede vorm om te horen wat er leeft in deze provincie en om op basis 

daarvan prioriteiten te stellen. Dat mist de PVV in het plan.    

 

Mevrouw Ens merkt op, dat de VVD de startnotitie nogal abstract vindt. De VVD is benieuwd naar de cases 

die erbij komen te staan en is van mening, dat pas op dat moment hierover inhoudelijk iets kan worden 

gezegd. De VVD begrijpt dat dit een procesmatige notitie is, maar zij ziet wel dat in Kompasverband het een 

en ander besproken gaat worden. Geïnformeerd wordt of de commissie dit ook nog terug ziet in de loop van 

het traject. 

In het stuk staat dat de traditionele ruimtelijke ordeningsinstrumenten, de traditionele rol en gedragspatronen 

geen passend antwoord bieden. Geïnformeerd wordt wat het alternatief is. Het klinkt vernieuwend, maar de 

VVD is benieuwd hoe dat uitpakt en welke handvatten dat in de praktijk krijgt.  
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Tot slot informeert spreekster met hoeveel maatschappelijke opgaven of cases de provincie aan de slag 

gaat.  

 

De heer Overkleeft merkt op dat in de startnotitie staat dat de inwoners van de provincie op verschillende 

manieren zullen worden betrokken bij het IFL bv. via participatietrajecten of als mogelijke actoren in de 

verschillende programma’s, hetgeen D66 verheugt. Geïnformeerd wordt of ook een rol voor de inwoners 

wordt gezien bij de Kompasbijeenkomsten en of er wordt nagedacht over meer manieren van participatie. 

Spreker geeft namens D66 vervolgens de volgende inhoudelijke suggesties mee. 

- De groene contouren worden in de startnotitie genoemd als een mogelijk aandachtsgebied, hetgeen 

D66 ondersteunt. Zeker nu er 0,5 fte extra is geregeld voor groene contouren, acht D66 het een 

goed moment om daarop actie te ondernemen.  

- Er wordt gedacht aan het uitschrijven van prijsvragen. Wellicht is het een idee om slimme bedrijven 

op te roepen om nieuwe technieken te ontwikkelen voor duurzame wegverlichting. Dat is ook 

conform het Coalitieakkoord. Het lijkt D66 derhalve een goed moment en een goede gelegenheid 

om daarmee iets te doen.  

- Het innovatieve van IFL zou wat D66 betreft ook tot uiting moeten komen in de communicatie,de 

informatieontsluiting en de informatievoorziening richting initiatiefnemers (oa. bedrijven, overheden). 

De provincie kan niet blijven volstaan met een nieuwsbrief. De ontwikkeling van app’s en andere 

vehikels voor open data kunnen bijdragen aan de verbinding die de provincie zoekt. Bovendien zou 

iets dergelijks een goede input kunnen geven aan de laan van de leefomgeving, die onderdeel is van 

de Omgevingswet en Omgevingsvisie die hierop een vervolg zullen zijn. 

- Zonder al teveel vooruit te willen lopen op de uitkomsten van de BOB Energietransitie constateert 

D66, dat er een rol is weggelegd voor zonne-energie in de provincie Utrecht. Dat onderwerp verdient 

in de visie van D66 een plek in  het IFL. Wellicht dat binnen het IFL kader alvast in kaart kan worden 

gebracht wat in principe het potentieel is voor zonne-energie in de provincie Utrecht. Voorts kan 

wellicht worden gedacht aan een digitale handreiking zonne-energie waar initiatiefnemers 

(overheden, bedrijven en particulieren) de benodigde informatie kunnen vinden bv. wat er mogelijk 

is, waar mogelijke locaties zijn, wat de provincie kan doen, welke subsidies mogelijk zijn en welke 

spelers worden onderscheiden.  

De heer Van Muilekom informeert waarom D66 specifiek zonne-energie noemt en bv. geen aandacht vraagt 

voor windenergie.  

De heer Overkleeft antwoordt te hebben gezegd, dat zonne-energie een rol kan spelen. Hij zegt daarmee 

niet,  dat windenergie geen rol kan spelen. De provincie gaat in dat kader gewoon door met het invullen van 

de overeengekomen opgave (65,5 MW).   

 

Mevrouw Koelewijn deelt mede dat het CDA zich aansluit bij de inbreng van de VVD en de PVV. Ook het 

CDA heeft enige abstractie ervaren bij het lezen van het voorliggende stuk.  

Ter zake van het IFL geeft het CDA de volgende aandachtspunten mee. 

- Naast de aandacht voor bodemdaling mist het CDA de aandacht voor de fysieke aspecten van 

leefbaarheid m.n. op het vitale platteland. Er wordt voorbijgegaan aan de innovatieve mogelijkheden 

om bv. krimp te voorkomen. Het CDA krijgt het gevoel dat, wanneer het over de fysieke 

leefomgeving gaat, dit niet wordt gezien als een ontwikkeling die van groot belang is voor de 

leefbaarheid van een groot deel van de provincie Utrecht. Krimp is volgens het CDA overigens geen 

demografisch- maar een economisch verschijnsel. Het zou derhalve vreemd zijn wanneer juist de 

provincie Utrecht, die zich laat voorstaan op haar economische aantrekkelijkheid,  het voorkomen 

van krimp niet serieus neemt. Het CDA heeft het gevoel dat de nadruk teveel op de steden wordt 

gelegd, hetgeen een gemiste kans wordt geacht. Het CDA krijgt hierdoor het idee dat de provincie 

dan zelf de krimp veroorzaakt.   

- Overigens mist het CDA de fysieke vragen rond de grote behoefte aan betaalbare huurwoningen en 

de enorme opgave, die de provincie heeft, ten behoeve van de al dan niet tijdelijke huisvesting van 

statushouders en asielzoekers. Dit zijn volgens het CDA belangrijke ontwikkelingen, die hierin 

zouden moeten worden meegenomen.  
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De heer Van Leeuwen deelt mede dat de SGP zich aansluit bij de opmerking van de PVV, dat het 

raadplegen van de burgers een prominente plaats moet krijgen in het nieuwe beleid.  

De SGP sluit zich niet aan bij de opmerking van D66 om de extra 0,5 fte actief in te zetten in de groene 

contouren. De SGP pleit voor meer aandacht voor de landbouw en, in navolging van het CDA, voor het 

fysieke platteland.  

 

De heer Van Muilekom merkt op dat uit de evaluatie blijkt dat er een aantal belangrijke thema’s zijn 

opgepakt; daarvoor zijn voorstellen gemaakt, waarmee ze een stap verder geholpen zijn.  

De PvdA is op zoek naar de meerwaarde van de provincie bij dit onderwerp. Geïnformeerd wordt of er 

procesgeld is ingezet, specifiek kennis is ingebracht of een verbinding tot stand is gebracht. De PvdA acht 

die informatie van belang om een afweging te kunnen maken waarop de accenten de komende jaren zouden 

moeten worden gelegd. 

Het IFL bevat veel fysieke leefomgeving alsof het iets op zichzelf is. Dat is in de visie van de PvdA niet het 

geval. Er zijn veel ontwikkelingen in het sociale domein. De PvdA mist in het IFL de koppeling en de 

vraagstukken die er zijn op het raakvlak tussen het fysieke- en sociale domein. Naast de al door het CDA 

genoemde vraagstukken denkt de PvdA o.a. aan vraagstukken op het gebied van wonen en zorg en  

werkgelegenheidparticipatie.  

De PvdA geeft mee dat gewaakt moet worden voor overlap, waardoor een stapeling van rapporten ontstaat. 

Spreker noemt in deze een aantal voorbeelden w.o. de presentatie van de PCL.  

De PvdA sluit zich tot slot aan bij de opmerking over de abstractie van het voorliggende stuk en het pleidooi 

organisaties zoals de NMU een plek te geven in de vervolgstappen.  

 

Mevrouw Kotkamp deelt mede dat GroenLinks zich in grote lijnen aansluit bij de naar vorengebrachte 

aandachtspunten van D66. Namens GroenLinks geeft spreekster de volgende aandachtpunten mee. 

- De duurzame mobiliteit wordt zowel in de Evaluatie als in de begeleidende Statenbrief genoemd, 

maar in de startnotitie komt dit niet terug. Bij de urgenties wordt het wel genoemd. Naast duurzame 

energieontwikkeling zou duurzame mobiliteit, als het gaat om de inpassing van de infrastructuur, hier 

hoger op de agenda kunnen staan en ook als een hogere urgentie kunnen worden gezien. 

GroenLinks pleit er voor de link daarmee wat meer in het IFL te leggen.  

- Het uitgangspunt voor de Energietransitie acht GroenLinks veelbelovend in de zin dat 

Energietransitie nu als leidend kan worden gezien in plaats van passend of volgend van ruimtelijke 

plannen. GroenLinks is benieuwd naar de uitwerking daarvan. 

- Met dit idee in het achterhoofd staat GroenLinks op het standpunt dat het vinden van een goede 

balans tussen economische groei en bescherming van de fysieke leefomgeving wellicht ook anders 

zou kunnen worden bekeken, omdat deze benadering er vanuit gaat dat de economische groei ten 

nadele zou zijn van de fysieke leefomgeving. Op de wijze waarop dit in het verleden is gebeurd zou 

dit ook kunnen worden gevonden, maar met het oog op de toekomst zou naar een ander model 

kunnen worden gekeken waar juist duurzaamheid (duurzame energie, duurzame mobiliteit, natuur, 

de groene contouren) een versterking van de economische groei zou kunnen betekenen indien dit 

op een goede manier wordt ingericht. Geïnformeerd wordt of het College ruimte ziet om hiernaar op 

een andere manier te kijken en die twee juist elkaar te laten versterken in plaats van het bijna 

tegenover elkaar te zetten.  

- Het verheugt GroenLinks in de startnotitie te lezen dat in de verdere uitwerking de onderzoeken, 

aanbevelingen van de PCL en de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit een plek krijgen. GroenLinks sluit 

zich aan bij de opmerking van de PvdA ten aanzien van de overlap. Aandacht wordt gevraagd voor 

de samenhang tussen alles.  

- Over het proces is al het nodige gezegd. GroenLinks vindt het betrekken van de individuele 

inwoners in het voorliggende stuk juist wat minder terug. GroenLinks vraagt hiervoor aandacht. 

- De aandacht wordt gevestigd op klimaat en leefbaarheid bebouwd gebied. Hier ligt een steeds 

grotere uitdaging in het kader van de binnenstedelijke ontwikkeling mede, omdat bij een aantal 

gemeenten de leefbaarheid steeds zwaarder onder druk komt te staan door bouw en verstening van 

de openbare ruimten en daarmee bv. het afnemen van groen en biodiversiteit. Hieraan zouden ook 

inwoners een positieve bijdrage kunnen leveren. Geïnformeerd wordt of het College kansen ziet in 
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het IFL om bv. op het gebied van voorlichting en educatie bepaalde invullingen daaraan te geven om 

individuele inwoners de ruimte te bieden daarin iets te kunnen doen.  

- In de conclusie staat dat de provincie steeds meer van een einddoelgedreven werkwijze naar een 

procesgestuurde aanpak gaat. Dat klinkt mooi maar GroenLinks vraagt zich daarbij af door wie en 

hoe het eindresultaat wordt bepaald en wat de rol van GS en de Staten hierin nog is als deelnemers 

gezamenlijk het eindresultaat bepalen. GroenLinks is benieuwd naar de verdere uitwerking hiervan,  

hoe dat vorm zou kunnen krijgen en hoe de Staten hun rol daarin helder zouden kunnen krijgen.  

 

Mevrouw Keller deelt mede dat het de PvdD verheugt dat aandacht wordt besteed aan de bodemdaling. Zij 

hoopt, dat er concrete pilots op het gebied van de functie volgt peil en natte teelten zullen volgen uit dit IFL.  

In het vorige RAP 2012 – 2015 stond dat brochures ‘innovatieve stallen’ veehouders, die willen innoveren, 

praktische handvatten geven voor wat te doen en waar aan te kloppen. De PvdD hoopt dat er in het kader 

van het nieuwe IFL ook brochures zullen komen, waarin handvatten staan voor verduurzaming of 

omschakeling naar biologisch. De PvdD staat op het standpunt, dat dit ook past binnen het Coalitieakkoord. 

In dit kader memoreert de PvdD een tweet van de NMU over gedeputeerde Krol die op 14 december 2015 

bij een avond van de Utrechtse Melkveehouderij heeft gezegd, dat landbouw een stapje opzij moet zetten in 

plaats van blijven groeien.  De PvdD acht het wel goed indien daarbij een alternatief wordt geboden in de 

vorm van het opzetten van een biologisch bedrijf. 

Er zijn altijd opmerkingen te maken over wat beter dan wel anders kan, maar voor de PvdD zijn dit de twee 

belangrijkste aandachtspunten.   

 

Mevrouw Poppe deelt mede dat de SP de bodemdaling een belangrijk punt vindt. Geïnformeerd wordt in 

hoeverre de urgentie die de SP in deze voelt wordt gedeeld door diegenen, die het moeten gaan uitvoeren. 

Voorts wordt geïnformeerd hoe herkend wordt wat de provincie in de toekomst te wachten staat en hoe dat 

wordt vertaald naar concrete maatregelen.  

In het voorliggende stuk staat dat ervenconsulenten in het veld een brug slaan tussen beleid en praktijk. 

Geïnformeerd wordt naar het concrete resultaat daarvan.  

In het kader van wat verder op de provincie afkomt in het kader van transities van leegstand vraagt de SP 

speciale aandacht voor de woningvoorraad m.n. de sociale woningbouw.   

 

Gedeputeerde Van den Berg zet uiteen begrip te hebben voor de opmerking over het abstractieniveau van 

het voorliggende stuk en de geuite wens ten aanzien van nadere concretisering.  

Niet alleen in het Coalitieakkoord maar ook in de samenleving wordt geconstateerd dat er iets aan het 

veranderen is als het gaat om de legitimatie van de overheid in relatie tot de samenleving, die haar wijsheid 

wil inbrengen in processen om te komen tot een gedragen einddoel. Dat betekent concreet dat meer 

aandacht moet komen voor de hoe-vraag in de zin van door middel van welke vormen de provincie die 

wijsheid vanuit de samenleving kan binnenhalen en de wijsheid vanuit de provincie over beleidsdoelen bij de 

samenleving kan brengen om te komen tot een gedragen uitvoering van haar beleid. Dat is direct een 

legitimatievraag als het gaat om ‘wie is er nog van’ en wat is de rol van de provincie precies. Wat wordt 

voorgestaan is in faciliterende zin voorwaardenscheppende condities te creëren, waarmee niet alleen de 

provincie maar ook de samenleving invulling kan geven aan datgene dat hen bezighoudt op die 

desbetreffende plek. Daarvoor moeten vormen worden gevonden en daarvoor is het voorliggende 

programma bedoeld; het invullen van de hoe-vraag; de wat-vraag wordt voor een deel al in het 

Gebiedsprogramma vormgegeven.   

Mevrouw Kotkamp merkt op, dat het helder is dat het om de hoe-vraag gaat. Zij memoreert dat de 

deelnemers, in de brede zin van het woord,  zelf bepalen wat het eindresultaat is. De vraag is wat er gebeurt 

als het eindresultaat niet strookt met het door de provincie vastgestelde beleid en in hoeverre de kaders in 

het antwoord vinden op de hoe-vraag kunnen worden meegenomen, zodat het eindresultaat wel past bij wat 

door de provincie wordt voorgestaan.  

Gedeputeerde Van den Berg antwoordt, dat dit voor een deel zoeken blijft. In het voorliggende stuk is een 

aantal onderwerpen aangeven; in deze vergadering is een aantal concrete onderwerpen meegegeven en dit 

gebeurt ook vanuit de samenleving. Het gaat om de agendering van die vraagstukken. en wat de provincie 
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daarin wil gaan doen. De Staten zijn daar zelf bij. Als het programma een richting uitgaat dat contrair is aan 

het vastgestelde beleid, dan kunnen de Staten  dan zelf bijstellen.  

Spreker benadrukt nogmaals dat het IFL vooral is bedoeld om vormen te vinden om tot een gedragen 

eindresultaat te komen; in principe zoveel mogelijk conform het beleid dat de provincie voorstaat, maar het is 

mogelijk soms wel geven en nemen. Het zal niet altijd mogelijk zijn om een op een te herleiden wat de 

provinciale inbreng daarin is. Dat is part of the deal als het gaat om het zoeken naar dit soort vormen, 

waarvoor in deze vergadering ook een aantal suggesties wordt meegegeven.   

Mevrouw Hoek informeert hoe de provincie meedenkt over de wijze waarop bv. in het 4
e
 kwadrant van 

Kockengen zou moeten worden gebouwd, waarbij het van belang is dat het bestand is tegen bodemdaling.   

Desgevraagd door de heer Van Muilekom antwoordt spreekster dat de rol van de provincie in deze een 

initiatief zou kunnen zijn, maar de provincie zou bv. ook bij de controle op het bestemmingsplan kunnen 

kijken naar de uitvoering. De vraag is of er op dat punt een plan voor samenwerking is.  

Gedeputeerde Van den Berg geeft aan geen antwoord te hebben op de vraag op welke wijze zou moeten 

worden gebouwd om bestand te zijn tegen de bodemdaling. Er wordt wel nadrukkelijk gevraagd hoe het 

vraagstuk van de bodemdaling kan worden herkend, wat de rol van de provincie daarin zou kunnen 

betekenen en hoe urgent het is. Het IFL is bedoeld om met de samenleving vormen tot stand te brengen om 

dat vraagstuk te beantwoorden.   

De in het voorliggende stuk opgenomen lijst met onderwerpen is niet limitatief; deze is gebaseerd op de 

evaluatie van de RAP.   

Met betrekking de opmerkingen/suggesties ten aanzien van de Kompasgroep geeft spreker aan zich ook te 

kunnen voorstellen dat de provincie deze groep onderwerp specifiek ingevuld zou willen zien. Bodemdaling 

is een voorbeeld van een vraagstuk, dat de provincie op een innovatieve manier zou willen aanpakken. De 

samenstelling van Kompas staat niet vast. Spreker veronderstelt, dat de bv. waterschappen hierover ook 

een opvatting hebben maar ook andere partijen zoals bv. inwoners of de Staten.  

Dat geldt voor alle onderwerpen die in het voorliggende stuk staan, vanuit de samenleving komen en thans 

naar voren worden gebracht. Het aantal casussen is niet limitatief; de beschikbare financiële middelen en de 

aandacht, die de provincie daaraan wil/kan geven zijn bepalend. Spreker zal ten aanzien van de 

onderwerpen een voorzet geven. Hij stelt zich voor dat daaruit een top drie wordt gedestilleerd, waarmee 

een start wordt gemaakt. Vervolgens kan dit de komende vier jaar doorlopen met andere urgent geachte 

onderwerpen.    

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Ens merkt spreker op een thema zeker te 

willen relateren aan concrete projecten. 

Mevrouw Kotkamp gaat er vanuit, dat na de startnotitie een wat meer concretere uitwerking hiervan aan de 

commissie wordt voorgelegd.  

Gedeputeerde Van den Berg geeft aan dat hij in ieder geval op basis van de al in het voorliggende stuk 

genoemde, vanuit de samenleving en in deze commissie aangedragen onderwerpen een voorzet zal 

voorleggen met de vraag of dat, in het licht van de programma’s, de casussen zouden kunnen zijn om 

vernieuwend aan te pakken.  

Voor het overige memoreert spreker de zaken, die door de verschillende fracties als aandachtspunten 

worden meegegeven; deze zullen worden meegenomen. Op sommige vragen zal hij schriftelijk nader 

terugkomen.  

Op welke manier de provincie kan faciliteren is een zoektocht. Spreker verwacht geen blauwdruk te kunnen 

geven van de meest effectieve werkwijze. Hij acht het gewenst om niet alleen gebiedspecifiek maar op 

projectenniveau te kijken hoe de provincie kan bijdragen om de condities vorm te geven, zodat de 

doel/beleidsverwezenlijking versneld en meer gedragen kan plaatsvinden.   

De heer Van Muilekom informeert of de provincie nu zelf onderwerpen agendeert en daarbij de partijen zoekt 

of dat deze onderwerpen worden opgehaald en de provincie wat accenten legt zodat ten aanzien van die 

onderwerpen stappen kunnen worden gezet.  

Gedeputeerde Van den Berg antwoordt, dat een problematiek er veelal al ligt en zich vervolgens aandient 

als een concrete casus. Als een vanuit de samenleving aangedragen onderwerp echter past binnen de 

richtlijnen van de provincie en het wordt een interessante innovatieve werkwijze geacht dan stapt de 

provincie eveneens in.  
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Het gaat om de effectiviteit en uiteindelijk de doelverwezenlijking. Dit programma is om vormen te vinden, die 

de doelverwezenlijking versnellen of het mogelijk maken.   

 

De voorzitter memoreert, dat dit agendapunt was bedoeld om input te leveren op het voorliggende IFL. Het 

IFL zal voor de zomer terugkomen ter bespreking in de Staten. Spreekster sluit de discussie over dit 

onderwerp af.  

 

3.2 Ingekomen brief Gemeente Woerden betreffende schuifruimte Herstructurering Woerden 

De voorzitter memoreert, dat dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de VVD en het CDA.   

 

De heer Germs memoreert dat bij de vaststelling PRS in 2013 een bepaalde optie in Wulverhorst er door de 

Staten bij amendement is uitgehaald. Met Woerden is vervolgens een aantal opties bekeken. Enige tijd 

geleden heeft het College Woerden een brief gestuurd dat het Werklint Nieuwerbrug in verband met het 

Groene Hart ook niet kan. Geïnformeerd wordt wat er sindsdien vanuit de provincie is gebeurd om de 

toegezegde  schuifruimte mogelijk te maken. De VVD staat op het standpunt dat er thans actief doorgewerkt 

moet worden aan het beschikbaar stellen van de beloofde 6 ha, zodat in het kader van de herijking 

PRS/PRV een concrete locatie kan worden vastgesteld.  

 

De heer Van Oosterom deelt mede dat het CDA zich aansluit bij het betoog van de VVD. Het bieden van 

schuifruimte kan ook een oplossing bieden om leegstand op te heffen.  

 

De heer Van Muilekom informeert of de VVD en het CDA op het standpunt staan dat deze schuifruimte 

specifiek in Woerden moet worden gezocht of dat deze ook bij bv. de buurgemeente kan worden gevonden.    

De heer Germs antwoordt dat al geruime tijd geleden schuifruimte is gevraagd voor Woerden zelf. Dat wordt 

gezocht op het grondgebied van de gemeente Woerden, omdat zij de eigen bedrijvigheid wil blijven 

ontwikkelen. Er moet een goed bereikbare locatie worden aangewezen, die vervolgens in het kader van de 

herijking PRS/PRV wordt vastgesteld.  

De heer Van Oosterom bevestigt het betoog van de VVD. Het bedrijventerrein in Woerden is letterlijk 

‘uitverkocht’.  

 

Mevrouw Hoek informeert wat in deze context precies wordt verstaan onder ‘schuifruimte’.  

De voorzitter stelt vast, dat dit een technische vraag betreft; deze zal schriftelijk worden beantwoord.  

 

Gedeputeerde Van den Berg bevestigt dat het dossier al lange tijd loopt. Bij de vaststelling van de PRS in 

2013 is een fors amendement ingediend; dit amendement vervangt een tekst, die aanvankelijk in de PRS 

was opgenomen. Het amendement leidt ertoe dat er, al dan niet gebruik makend van de kennis en kunde 

van de OMU, gezocht gaat worden naar 6 ha  schuifruimte in de gemeente Woerden.  

Schuifruimte is in de visie van spreker een term, die alleen bij Woerden voorkomt. Spreker ziet dit niet als 

een extra toevoeging, maar als ruimte die nodig is om bedrijventerreinen te herstructureren. Daarover is 

intensief in gesprek gegaan met de provincie en de OMU. De OMU is, nadat zij haar bijdrage had geleverd, 

uit het proces gestapt; dat heeft overigens niet iets concreets opgeleverd. De Staten zijn eind 2014 door de 

toenmalig verantwoordelijk gedeputeerde schriftelijk geïnformeerd over de ontstane patstelling; daarin staat 

o.a. dat dit vraagstuk verder opgepakt zal worden bij de herijking van de PRS/PRV dat medio 2015 in gang 

wordt gezet. Dat heeft spreker overgenomen. De patstelling is mede ontstaan doordat de Adviseurs 

Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Zuid-Holland en Utrecht een negatief advies uitbrachten ten aanzien 

van de door Woerden gewenste locatie. Dat was op zich een logische locatie omdat dit tevens zou worden 

benut voor eventuele uitplaatsing van hinderlijke bedrijven uit Nieuwerbrug en Bodegraven. Uit recente 

informatie blijkt dat Nieuwerbrug en Bodegraven dat niet meer richting die locatie zullen doen. Dat versterkt 

feitelijk hetgeen het College al eerder kenbaar heeft gemaakt, dat die locatie niet de plek zou moeten zijn om 

de schuifruimte van 6 ha te realiseren. Er was een andere mogelijke en voor het College bespreekbare optie 

was Harmelen Putkop. De gemeente Woerden heeft echter aangegeven dat niet als een wenselijke locatie 

te zien mede op grond van het feit, dat daarvoor geen maatschappelijk draagvlak zou zijn. Dat is op dit 

moment de stand van zaken.  
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De heer Germs stelt vast dat thans de procedurele stand van zaken is geschetst. De vraag is wat de 

provincie in de komende periode nu concreet voor de situatie Woerden gaat doen, zodat er in de PRS/PRV 

ruimte komt en het bedrijfsleven in Woerden verder kan.  

 

De heer Van Oosterom deelt mede, dat het CDA zich aansluit bij het betoog van de VVD.  

 

De heer De Heer memoreert dat de term leegstand vaker is gevallen. Naast winkels en kantoren is er ook op 

bedrijventerreinen sprake van veel leegstand. Er is veel braakliggend terrein aangewezen en er zijn veel m2 

die moeten worden getransformeerd, ook in Woerden. De ChristenUnie heeft de indruk dat Woerden met 

schuifruimte wel extra m2 vraagt om te kunnen schuiven. Indien thans nieuwe m2  worden aangewezen en 

alles op een gegeven moment verschoven is, is er sprake van meer m2 dan de behoefte. Op grond van het 

vorenstaande is de ChristenUnie van mening dat voorzichtigheid moet worden betracht met het aanwijzen 

van nieuwe m2, omdat dit macro-economisch zal leiden tot een groter probleem in de toekomst.  

De ChristenUnie kan zich voorstellen dat het verstandig is te wachten op het nieuwe Stec rapport, dat de 

behoefte in beeld brengt en dat de Staten bij de herijking van de PRS/PRV de knoop doorhakt.  

De heer Van Oosterom zet uiteen dat het CDA van mening is dat, om bij de herijking van de PRS/PRV een 

gedragen besluit te kunnen nemen, de tijd tot de vaststelling daarvan nodig is voor overleg. Het CDA stelt 

derhalve niet voor om tussentijds een besluit te nemen.  

 

De heer Boerkamp deelt mede dat D66 zich aansluit bij de opmerkingen van de ChristenUnie over de 

behoefte en de vraag in Woerden. D66 heeft niet scherp of daar op het bedrijventerrein veel leegstand is van 

enig formaat. Op grond daarvan durft D66 daarover geen uitspraak te doen.  

Geïnformeerd wordt of de behoefte aan bedrijventerrein bij de vaststelling van de Kadernota over herijking 

van de PRS wel aan bod is geweest.   

 

De heer Van Muilekom deelt mede, dat de PvdA er vanuit gaat dat de schuifruimte nodig is. De PvdA is van 

mening dat economie vooral regionaal georiënteerd is. De vraag is of het College niet de ruimte moet krijgen 

om naast het grondgebied van Woerden ook te kijken naar ruimtemogelijkheden in de buurgemeenten.  

 

De heer Kroon deelt mede dat GroenLinks zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van de ChristenUnie en 

bij de inhoud van de brief van het College richting de gemeente Woerden. Indien het voor de voortgang van 

de herstructurering van het bestaande bedrijventerrein nodig is, lijkt het GroenLinks goed om op basis van 

die nieuwe behoefteraming en een voorstel waarin de verschillende mogelijke locaties worden afgewogen 

een besluit te nemen bij de vaststelling van de PRS/PRV. GroenLinks pleit ervoor daarbij rekening te houden 

met de ladder duurzame verstedelijking.   

 

Gedeputeerde Van den Berg memoreert richting de toenmalige wethouder van Woerden te hebben 

gecommuniceerd dat een en ander zou worden meegenomen in het kader van de herijking PRS/PRV. De 

wethouder heeft op dat moment meegedeeld, dat de gemeente Woerden de provincie een brief zou sturen 

om de problematiek te schetsen. Spreker heeft de wethouder eveneens aangegeven dat er binnen 

afzienbare tijd gegevens beschikbaar zouden komen rondom de nut, noodzaak en vraag in Utrecht-West. 

Dat neemt niet weg, dat er een amendement ligt op basis van de vigerende PRS dat de schuifruimte moet 

worden gevonden op het grondgebied van Woerden en niet in de regio, hetgeen overigens een oplossing 

zou kunnen zijn.  

Ten aanzien van de vraag welke concrete stappen er nu zullen worden genomen antwoordt spreker zich te 

kunnen voorstellen dat op basis van datgene dat straks beschikbaar komt vanuit de 

bedrijventerreineninventarisatie ambtelijk en bestuurlijk in gesprek wordt gegaan met Woerden om in het 

licht van het amendement te kijken waar eventueel schuifruimte gerealiseerd kan gaan worden.   

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de voorzitter zegt spreker toe de commissie te zullen 

informeren over de voortgang.  

 

De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
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4. TER INFORMATIE 

 

4.1 Memo GS gedeputeerde Verbeek-Nijhof betreffende wateroverlast Linschoten 

 

4.2 Memo GS gedeputeerde Van den Berg betreffende adviezen ARK 

 

4.3 Statenbrief Programma aanpak stikstof 2015 – 2021 (PAS0 2 

 

4.4. Voorstellen nieuwe adviseurruimtelijke kwaliteit 

 

4.5 Statenbrief Aanvraag extra budget voor uitvoering Convenant Bodem en Ondergrond 2015 – 2020 

voor waterbodemsanering van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  

 

4.6 Statenbrief Uitvoeringsagenda Bodem-, Water-, en Milieuplan 

 

4,7 Statenbrief Voorontwerp Inpassingsplan Prattenbburg 

 

4.8 Ingekomen brief betreffende advies van de Ronde Tafel voormalig Paleis Soesdijk 

 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.      
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Bijlage: 

 

Inspreekstekst bij agendapunt 2.1. Statenvoorstel Thematische Structuurvisie Kantoren door 

wethouder Dragt, gemeente Leusden 

 

Geachte Statenleden, 
 
Wij willen u bij deze graag uitnodigen voor gesprek over de AFAS plannen en de door u binnenkort 
vast te stellen Thematische Structuurvisie Kantoren 2016-2027. 
Gelet op de korte termijn daarvan nodigen wij u uit om op 14 januari om 13.30 uur naar het 
gemeentehuis in Leusden te komen voor dit gesprek en om vervolgens de betreffende locatie te 
bezoeken. Als u in de gelegenheid bent om te komen wilt u zich dan s.v.p. per mail aanmelden bij 
f.h.opdehaar@leusden.nl.  
 
Op 17 december jl. hebben wij voor het eerst kennis kunnen nemen van de Thematische 
Structuurvisie Kantoren. 
 
Wij onderschrijven van harte de hoofdlijnen van de structuurvisie en de reductie van de plancapaciteit 
van kantoorruimte. De gemeenteraad van de Leusden heeft in november 2014 De Visie werklocaties 
Leusden 2030 vastgesteld. Hierin hebben wij aangegeven een grote hoeveelheid plancapaciteit 
kantoren te gaan reduceren. Het gaat daarbij om gronden waar de bestemming kantoren op ligt maar 
waar nog geen kantoren zijn gerealiseerd. 
 
In de Thematisch Structuurvisie Kantoren 2016-2017 wordt echter een stap verder gegaan en worden 
vierkante meters geschrapt van een oud bestaand kantoor pand waar nieuwbouw voor in de plaats 
komt.  
 
Concreet betreft het hier het voormalige gebouw van de bankgirocentrale in Leusden. Dit gebouw 
stond leeg en is door de firma AFAS aangekocht (7 januari 2011) om te slopen en nieuwbouw te 
plegen om de groei van haar eigen huisvestingsbehoefte te kunnen opvangen. Deze nieuwbouw staat 
gepland voor 2020. Om verloedering en de daarmee gepaard gaande negatieve invloed op de 
omgeving tegen te gaan heeft AFAS besloten het pand tot maaiveld te slopen (2011/2012). De 
kelders, funderingen, parkeerplaats en waterpartijen zijn nog steeds in tact. Met de nieuwbouw 
worden minder vierkante meters kantoor gerealiseerd dan er waren in het pand van de 
bankgirocentrale.  
 
In het kantorenmarktonderzoek 2015 wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande gebouwen en 
plancapaciteit, dus plekken waar (nog) geen kantoorgebouwen staan op peildatum 1 januari 2014. Het 
bankgirocentrale perceel wordt daarom ingedeeld als plancapaciteit en niet als bestaande bebouwing. 
 
Wij zijn het met deze definitie beslissing niet eens. Indien AFAS het bankgiro gebouw leeg had laten 
staan en in het kader van herontwikkeling het bestaande gebouw pas had gesloopt na afgifte van de 
bouwvergunning voor een nieuw gebouw zou hierover geen discussie zijn in het kader van de 
thematische structuurvisie kantoren. 
 
Samenvattend gaat het volgens ons om een unieke situatie waarin een eigenaar gebruiker een 
verouderd kantoorpand heeft gekocht, maar dit gelet op de definities binnen de onderzoeksmethode 
te vroeg heeft gesloopt en door de TSK nu een risico loopt. Bij vertraging in de procedure, bestaat de 
kans dat hij uiteindelijk dit plan niet mag realiseren.  
 
Wij vinden dit een onaanvaardbaar risico en verzoeken PS om GS te verzoeken de reductie van de 
plancapaciteit kantoren voor Leusden te verminderen met 12.800 m2 ten behoeve van de realisatie 

mailto:f.h.opdehaar@leusden.nl
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van de vernieuwbouw van AFAS op de locatie van de voormalige bankgirocentrale. Meer informatie 
zie olmenlaan.afas.nl 

 

http://olmenlaan.afas.nl/portal-olmenlaan-2/algemeen

