MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Raadsvergadering
van
: 24 september 2020
Onderwerp
:
Beschikbaarheid bedrijfskavels

Ondergetekende,
Gehoord de behandeling in de vergadering van de raadscommissie van 9 september 2020
van het rapport Bouwstenen voor een visie toekomstige bedrijventerreinen Regio
Amersfoort;
Overwegende dat,
Het aanbod van bedrijfskavels in de gemeente Woudenberg op dit moment gering is, terwijl
de wens is, om zo mogelijk uiterlijk voor 2025, dus binnen vijf jaar, ca. 5 ha uitgeefbare
bedrijfskavels te hebben om aan de urgente behoefte van Woudenbergse bedrijven te
kunnen voldoen;
De totale behoefte tot 2030 door het rapport wordt geraamd op 10 ha;
Het nodig is dat het college alle inspanningen doet -die in haar vermogen liggen- om tijdig in
deze behoefte te voorzien;
Dat op initiatief van de provincie al bestuurlijk overleg loopt binnen de regio Amersfoort over
de urgente behoefte (zie bouwstenen rapport), waarbij een volgende stap is om zaken op te
nemen in de regionale programmering, die een plaats moet krijgen in de omgevingsverordening;
Dat er voor de regio Amersfoort tot 2030 door de provincie ruimte is toegekend voor 22 ha,
terwijl de behoefte geraamd is op 84 ha;
Dat er periodiek overleg is met het bedrijfsleven/bedrijvenkring;
Het in het kader van bovenstaande overwegingen gewenst is in overleg met BSW een
concreet plan op te stellen, waarin de behoefte zo mogelijk -concreter- wordt opgehaald en
met het bedrijfsleven en bedrijvenkring in kaart wordt gebracht hoe en waar in deze behoefte
kan worden voorzien;
Dit concrete plan de inbreng moet zijn om de problematiek bij de provincie duidelijk te
maken;
Stelt voor,
Het college te verzoeken:
1. In overleg met de BSW op zo kort mogelijke termijn een concreet plan op te stellen, waar
het in Woudenberg mogelijk is om een nieuw bedrijventerrein te realiseren.
2. Dit concrete plan te gebruiken als inzet voor de bespreking van de regionale
programmering, ten einde voor Woudenberg een positie te kunnen verwerven in de
POVI.
3. Met als doel in 2025- 2030, of zoveel eerder als mogelijk 5 tot 10 ha bedrijventerrein te
hebben.
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