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Uiteindelijk is gekozen voor gebruik van de nationale raming.
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Inieiding
Vanuit de gemeenten van Regio Amersfoort bestaat de behoefte aan een gemeenschappelijke 
visie op bedrijventerreinen. De regio heeft Buck Consultants International (BCI) daarom 
gevraagd bouwstenen op te stellen voor een dergelijke visie. Die bouwstenen bieden een 
eerste stap in de regionale afstemming, maar ook voor de lokale omgevingsvisies en het 
gesprek met de provincie over de provinciale omgevingsvisie. In een later stadium zal de regio 
aan de slag gaan met het maken van concrete afspraken rondom programmering van de 
bedrijventerreinen in het proces van het'Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2020-2030'.

Centrale vraag
Gaat het college akkoord met bovengenoemde beslispunten.

Beoogd resultaat (wat)
Een eerste stap in het proces om te komen tot regionale programmering van 
bedrijventerreinen, zoals ook door de provincie is aangegeven in de (concept) POVI.

De regio heeft Buck Consultants International (BCI) daarom gevraagd om bouwstenen op te 
stellen voor een dergelijke visie. De regio gaat vervolgens aan de slag met het maken van 
concrete afspraken rondom de programmering van de bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen moeten in de toekomst passen bij een veranderende economie, 
veranderende maatschappelijke omstandigheden, technologische veranderingen als 
robotisering en automatisering en beschikbaarheid van arbeidskrachten. Een visie op 
bedrijventerreinen draagt bij aan:

•

Afgelopen jaar is er ambtelijk en bestuurlijk veel discussie geweest over de op te stellen visie. 
Voornaamste discussiepunt betreft de methodiek die gehanteerd zou moeten worden voor het 
berekenen van de benodigde hoeveelheid bedrijventerreinen in de toekomst, voor de hele 
regio, maar ook per gemeente. Verschillende bureaus hanteren voor de provincies 
verschillende berekeningssystematieken, daarnaast is recent ook een nationale raming 
gepresenteerd. Deze methoden zijn lastig met elkaar te vergelijken. Daarbij komt dat 
Barneveld en Nijkerk twee Gelderse gemeenten zijn in Regio Amersfoort. Deze twee 
gemeenten maken al bindende afspraken binnen FoodValley.

Argumenten
1 De regio heeft een visie nodig gericht op een complementair aanbod aan 

bedrijventerreinen passend bij de economische kracht van de regio, nu en in de 
toekomst.

het bieden van voldoende ruimte voor lokale ondernemers om groeiambities waar te 
kunnen maken;
het behouden van de juiste balans tussen wonen en werken; 
het behouden van de juiste balans tussen werken en natuur/milieu; 
het geven van invulling aan circulaire ambities en een duurzame economie; 
het positioneren van het belang van bestaande en nieuwe ruimte voor 
bedrijventerreinen ten opzichte van de groei van woningen en andere functies in kernen 
en gemeenten.

Deze visie is nodig om de ondernemers in de toekomst de juiste plaats voor hun bedrijven te 
kunnen bieden. Wanneer we zelf geen visie maken, dan lopen we (uiteindelijk) het risico dat 
de provincie voor de regio gaat bepalen.



De rapportage gaat in op:

A.

B.

C.
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Als gevolg daarvan is besloten de rapportage van BCI te spiitsing in bouwstenen voor beieid en 
de vraagraming. De vraagraming in de rapportage van BCI heeft alleen betrekking op de 
Utrechtse gemeenten. De Gelderse gemeenten zijn bij de ramingen buiten beschouwing 
geiaten, omdat het verschil tussen de Geiderse ramingen en de uitkomsten van BCI niet 
vergelijkbaar bieken. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk sprake is van economische 
samenwerking tussen de gemeenten en er is ook sprake van economisch verkeer (van en 
tussen bedrijven) tussen Utrechtse en de Geiderse gemeenten. De Regio Amersfoort kan wat 
betreft de bedrijfshuisvesting ais een samenhangende regio worden beschouwd. Een 
gemeenschappeiijke visie op compiementair aanbod bedrijventerreinen is dan ook een goede 
basis om de afstemming van het te ontwikkelen aanbod van terreinen in de regio te 
organise ren.

De vraagraming fin hectares') voor de Utrechtse gemeenten van de regio 
Amersfoort. Voor de gemeenten Barneveld en Nijkerk zijn geen kwantitatieve gegevens 
opgenomen. Buck adviseert aan te sluiten bij het behoedzame scenario van de 
nationale raming, dat betekent 81 ha netto uitbreidingsvraag voor de Utrechtse 
gemeenten tot en met 2030. Voor Woudenberg betekent dat een uitbreidingsbehoefte 
van 5,9 ha. Samen met een vervangingsbehoefte van 3 ha komt dit op een opgave van 
8,9 ha. (tabel 2.3 van de bijiage pag. 30)

De richtinggevende principes waarmee keuzes kunnen worden onderbouwd voor het 
wel of niet faciliteren van de behoefte aan bedrijventerreinen.
Waarin aandacht is voor het faciliteren van lokale en regionaal verzorgende terreinen 
wen de balans wonen/werken/natuur. (tabel 2.2 pag. 11)

De regio bevindt zich in een complexe bestuurlijke context, doordat de deelnemende 
gemeenten onder twee verschillende provincies vallen. De recent opgestelde ramingen van de 
provincie Utrecht (door Stec) en de ramingen van de provincie Gelderland (door Ecorys) en de 
uitkomsten van ramingen van het onderzoek van BCI voor de Regio Amersfoort hebben in de 
afgelopen maanden tot veel discussie geleid. Elk bureau hanteert een eigen systematiek en 
elke systematiek leidt tot andere uitkomsten. Het onderwerp is het afgelopen jaar daarom 
meerdere keren besproken in het Ambtelijke Overleg EZ (AOEZ) en in het Bestuurlijke Overleg 
EZ (BOEZ).

Aanbevelingen voor een mogelijke regionale invulling van het 
bedrijventerreinenbeleid, zoals:
• zet in op herstructurering, herontwikkeling en intensivering van bestaande 

bedrijventerreinen, maar ook nieuwe plancapaciteit nodig;
• zet in op tijdige en adaptieve planontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen, iedere 

gemeente heeft op korte termijn een tekort voor de invulling van lokale behoefte;
• neem bij de uitgifte van kavels duurzaamheid als voorwaarde op. Doe dit in de 

regio op vergelijkbare wijze voor een level playing field (opvangen water, 
groenvoorziening, voorschriften zonnedaken, etc.)

3 De rapportage van BCI biedt bouwstenen voor een visie voor de toekomstige 
bedrijventerreinen in de Regio Amersfoort.

2 De zeven Utrechtse gemeenten in de regio Amersfoort hebben te maken met de 
provinciate omgevingsvisie en verordening van de provincie Utrecht, terwiji Barneveld en 
Nijkerk onderdeel zijn van de provincie Gelderland.



5/5Geprint op: 06-05-2020 10:10:34 uur

Voor provincies en het Rijk worden verschillende modellen gebruikt, uit elk model komt een 
andere prognose voor de benodigde hoeveelheid bedrijventerrelnen. Ulteindelijk moet in de 
praktijk blijken hoe groot de behoefte daadwerkelijk zal zijn.

Duurzaamheid en inclusie
Duurzaamheid is nadrukkelijk onderdeel van het rapport.

Communicatie
De overige gemeenten in Regio Amersfoort per mail informeren.

Proces
Gezien de omstandigheden is er voor gekozen dat alle gemeenten het eindrapport vaststellen 
in hun college en daar dan de andere gemeenten over informeren. Als alle gemeenten het 
hebben vastgesteld, dan is het eindrapport automatisch ook door het BOEZ vastgesteld. 
Het streven is dat alle gemeenten voor de regiodag van 14 mei 2020 het eindrapport hebben 
vastgesteld.

Bijlage(n)
Eindrapportage ' Bouwstenen voor een visie toekomstige bedrijventerrelnen Regio Amersfoort' 
door BCI.

Kanttekening
E/k bureau hanteert een andere modelmatige benadering van de werkelijkheid.

Financiele consequenties
n.v.t.

Conclusie
U wordt geadviseerd om:

Kennis te nemen van de eindrapportage 'Bouwstenen voor een visie toekomstige 
bedrijventerrelnen Regio Amersfoort' opgesteld door BCI en deze vast te stellen; 
In te stemmen met het inbrengen van deze eindrapportage bij het maken van 
vervolgafspraken voor het programmeren van bedrijventerrelnen in Regio Amersfoort 
en dat in te brengen in het proces om te komen tot het 'Ontwikkelbeeld Regio 
Amersfoort' 2020-2030 en de (provinciale ) omgevingsvisies;
Het rapport ter kennisname aan de raad te zenden.


