
Van: Dik van 't Hof [mailto:dik.hof@planet.nl]  
Verzonden: donderdag 3 december 2015 15:10 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
CC: Pim van Rossum 
Onderwerp: Art 41 vraag inzake revalidatie huidige industrieterreinen in relatie tot ontwikkeling de 
Werf 
 
Geachte griffie 
 
Graag dit stuk voorleggen aan de portefeuillehouders de Groene en Zivkovics. 
 
Geacht College 
 
U heeft ons recent als raad een inzage gegeven in de stukken die u al eerder aan de 
provincie en waternet, etc. ter beschikking heeft gesteld in aanloop naar ruimtelijke 
ontwikkelingen op de Werf. Dit is onlosmakelijk verbonden met de reeds bestaande ( deels 
oude) bedrijven terreinen die aan upgrading toe zijn en belangrijk zijn voor de ontwikkeling 
van werkgelegenheid in Stichtse Vecht 
 
1 De eerste en ham vraag komt voort uit de notitie die ik aan raadsleden alsook de 

wethouder heb toegezonden betreffende het antwoord van Dhr. Kentie van de 
provincie Utrecht begin van dit jaar over deze locatie. Hierin wordt nogmaals gezegd dat 
om te voldoen aan de SER ladder door: zowel de gemeente als ook door de 
initiatiefnemer nut en noodzaak moet worden aangetoond.  

 - De vraag is nu: Waar is in dit stuk de nut en noodzaak door de gemeente aangetoond 
met motivatie om hier extra bedrijventerrein te ontwikkelen?  
Evenzo zou dit stuk door de initiatiefnemer moeten zijn ingediend bij de gemeente al bij 
het verzenden van dit voorontwerp richting provincie. 

 - De aanvullende vraag is kunnen wij een kopie van deze onderbouwing door de 
initiatiefnemer ter inzage kunnen krijgen? 

 
2 De vraag hier voor de portefeuillehouder economische zaken is: 
 - Kunt u ons een opgaaf doen van de huidige capaciteit aan bebouwde bestaande 

bedrijventerreinen, met hun milieucategorie, en een splitsing in 
kantoor/bedrijf/industrie? 

 - Kunt u ons een opgaaf doen van huidige leegstand op de bestaande terreinen (bv. 
incl. Mathijssen/Maarssen) met milieucategorie en splitsing in 
kantoor/bedrijf/industrie? 

 - Kunt u ons een opgaaf doen van nog in te vullen m² op bestaande bedrijventerrein 
en gemeentelijke gronden, met milieucatergorie? 

 - Kunt u ons aangeven hoeveel geld u nodig heeft om bestaande terreinen op een 
concurrerend niveau te brengen de komende jaren? 
En wat heeft u gebudgetteerd voor komend jaar? 

 
3. U heeft ons een en ander al in het vooruitzicht gegeven bij de economische visie, met 

een tijdspad. 



 - Wat is uw mening om überhaupt nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen en het nut 
en de noodzaak, vanuit de U10- en voormalige BRU-gedachte en afspraken hierover 
in Stichtse Vecht? 

 
Met belangstelling zien wij uw antwoord tegemoet. 
 
Stichtse Vecht Beweegt 
Dik van ‘t Hof 
 


