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1. Beslispunten 

1. onderschrijven van de algemene conclusie uit het Rekenkamerrapport Regie op 
herstructureren bedrijventerreinen; 
2. onderschrijven van de aanbevelingen 1 -4 en 6 uit het Rekenkamerrapport 
Regie op herstructureren bedrijventerreinen; 
3. ten aanzien van aanbeveling 5 uit het rapport eerst de uitkomsten van het 
juridisch onderzoek naar de reikwijdte van de beleidsregel af te wachten; 
4. GS vragen ten aanzien van de aanbevelingen 1 en 2 te rapporteren op de in 
deze aanbevelingen genoemde momenten; 
5. GS verzoeken de monitoring van de aanbevelingen Inzichtelijk te maken via de 
P&C cyclus. 

2. Inleiding 

Conform het besluit van Provinciale Staten van 25 maart 2010 worden rapporten 
van de Randstedelijke Rekenkamer in de betreffende functionele commissie 
behandeld. Vervolgens worden de conclusie(s) en aanbevelingen, waarvoor een 
meerderheid is, vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten. 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft op 4 januari 2011 het rapport Regie op 
herstructureren bedrijventerreinen uitgebracht. Het rapport bevat een algemene 
conclusie en een zestal aanbevelingen. Tevens bevat het rapport een bestuurlijke 
reactie van het College van Gedeputeerde Staten. Het rapport is op 6 januari 
2011 besproken in de commissie Werk. Deze bespreking heeft geleid tot een 
aanvullende reactie van het College van GS. Laatstgenoemde reactie is vervol
gens besproken in de commissie Werk op 3 februari 2011. Het advies van de 
commissie treft u aan onder paragraaf 4. 

Het rapport bevat de volgende algemene conclusie (blz. 6): 
Het bedrijventerreinenbeleid van de provincie Flevoland voldoet in redelijke 
mate aan de eisen uit het Convenant. De volgende elementen van het beleid 
verdienen specifiek de aandacht: 
1. Bij de herstructureringsopgave van 108 hectare voor de periode 2009-2013 is 

wel aangegeven welke locaties worden aangepakt, maar niet wanneer ze 
worden aangepakt. Daarbij geldt dat in de loop der ti jd projecten kunnen 
worden toegevoegd en afgevoerd. De provincie moet nog voor ongeveer € 68 
miljoen van de totale geschatte kosten van € 171 miljoen (inclusief de ver
wachte aankoopkosten van gronden) financiering vinden. Door de afhanke
lijkheid van de gemeenten en de financiële onzekerheid bij de provincies en 
gemeenten loopt de provincie het risico dat onvoldoende projecten in uitvoe
ring kunnen komen. 

2. Afspraken omtrent regionale samenwerking zijn niet vastgelegd. De provincie 
is voornemens in samenspraak met de gemeenten afspraken te maken over 
regionale samenwerking in het kader van de aanleg van nieuwe bedrijventer
reinen. De herstructurering van bedrijventerreinen is volgens de provincie 
vooral een lokale aangelegenheid, maar de gemeenten zullen de opgaven wel 
op elkaar moeten afstemmen. 
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f. •vronraprTJ^elad eri re|ionate-\^revfn1ng, evenals de daaruit volgende inverdieneffecten, zijn 
niet opgenomen in de financieringsopzet. De provincie ziet regionale verevening niet als een re
ële mogelijkheid;^ Hierbij is aang^g^en dat verevening binnen gemeenten wel mogelijk is. De 
provincie geeft gerti^enten429é^geërvmianciële prikkels om hen te stimuleren grondprijsbeleid 
en (regionale) verevening toe te passen. 

4. De provincie heeft regionale samenwerking (zowel op het gebied van de aanleg van nieuwe 
terreinen, als de herstructurering van bestaande terreinen) niet als provinciaal belang opgeno
men in het Omgevingsplan, wat van belang is voor de inzet van de juridisch-ruimtelijke instru
menten uit de Wro. 

5. Het is niet gewaarborgd dat bestemmingsplannen voor nieuwe bedrijventerreinen alleen tot 
stand kunnen komen mits de toelichting een verantwoording geeft in het licht van de regionale 
behoefte en de herstructureringsmogelijkheden. De provincie is voornemens dit op GS-niveau te 
regelen in een beleidsregel. De Rekenkamer kan niet beoordelen of een dergelijke maatregel 
juridisch gezien voldoende doorwerkt op het gemeentelijk niveau. 

NB 1 In het convenant is niet vastgelegd op welke wijze de herstructureringsopgave voor de periode 
2009-2013 moet worden berekend. Na vaststelling van de PHP's zijn hierover afspraken gemaakt 
door het Rijk en de provincies. Achteraf blijkt dat de opgave van de provincie Flevoland afwijkt van 
deze afspraken. 

NB 2 Na 2013 heeft de provincie, indien de doelstelling van 108 hectare voor de periode 2009-2013 
wordt gehaald, nog een relatief grote herstructureringsopgave van 111 hectare die vóór 2020 moet 
worden opgepakt. 

Het rapport bevat de volgende aanbevelingen (blz. 8): 
1. Vraag GS periodiek, bijvoorbeeld in de P&C-cyclus, te rapporteren over de voortgang van de 

herstructureringsopgave en hierbij specifiek aan te geven welke projecten wanneer worden op
gepakt. Wat de kosten hiervan zijn, hoe dit gefinancierd gaat worden en voor welk deel nog f i 
nanciering moeten worden gevonden. 

2. Vraag GS medio 2011 te rapporteren over de voortgang van de totstandkoming van de afspraken 
over regionale samenwerking door gemeenten op het bedrijventerreinenbeleid. Bewaak hierbij 
dat de afspraken betrekking hebben op een integrale aanpak waarbij naast aandacht voor de 
aanleg van nieuwe bedrijventerreinen ook aandacht is voor de herstructurering van verouderde 
terreinen. 

3. Vraag GS beleid te ontwikkelen waarbij gemeenten worden gestimuleerd om (regionale) vere
vening en grondprijsbeleid toe te passen door het geven van financiële prikkels. Neem in dit be
leid ook op dat de provincie alternatieve mogelijkheden gaat onderzoeken om de herstructure
ring te financieren. In de provincie Noord-Holland wordt bijvoorbeeld gedacht aan het Invoeren 
van erfpacht op de grond van bedrijventerreinen. 

4. neem regionale samenwerking (zowel met betrekking tot de aanleg van nieuwe bedrijventerrei
nen als de herstructurering van bestaande terreinen) als provinciaal belang op in het Omge
vingsplan, zodat een eventuele inzet van juridisch-ruimtelijke Instrumenten mogelijk wordt ge
maakt. Vraag GS bij de uitwerking hiervan gebruik te maken van de vastgelegde afspraken met 
gemeenten over regionale samenwerking. 

5. Bepaal of u vindt dat - volgens het voornemen van GS- met een beleidsregel voldoende kan 
worden gewaarborgd dat gemeenten bij de totstandkoming van bestemmingsplannen voor nieu
we bedrijventerreinen rekening moeten houden met de regionale behoefte en de herstructure
ringsmogelijkheden of dat in een verordening dan wel in het Omgevingsplan moet worden gere
geld. 

6. vraag GS met betrekking tot de voortgang van de herstructureringsopgave tot en met 2013 aan 
het Rijk te rapporteren conform de definitie die is vastgelegd in de memo Monitoring PHP's en 
in september 2010 door het IPO akkoord is bevonden. Deze aanbeveling vloeit voort uit NB 1 in 
de conclusiebox op pag. 6 

3. Beoogd effect 

1. Het recht doen aan de rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer gelet op de positie van de 
Rekenkamer op grond van artikel 79 van de Provinciewet. 



2. Prerborgèn vah'de cfanbe\¥lm^irdcrorGS te verzoeken de monitoring inzichtelijk te maken in de 
P&C cyclus. 

4. Advies van de Commissie van^Ndes 

De commissie Werk is blij meTdé aanvullende reactie van het College van GS en adviseert Provincia
le Staten deze te betrekken bij de behandeling van dit rapport. Tevens adviseert de commissie de in 
het Rekenkamerrapport genoemde conclusie en de aanbevelingen 1-4 en 6 over te nemen. Ten 
aanzien van aanbeveling 5 adviseert de commissie eerst de uitkomsten van het juridisch onderzoek 
naar de reikwijdte van de beleidsregel af te wachten. 

5. Ontv^erp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van het Presidium van 18 januari 2011, nummer 111561 

BESLUITEN: 
1. de algemene conclusie uit het Rekenkamerrapport Regie op herstructureren bedrijventer

reinen zoals verwoord in bijlage I te onderschrijven; 
2. de aanbevelingen 1 -4 en 6 uit het Rekenkamerrapport Regie op herstructureren bedrijven

terreinen zoals verwoord in bijlage I te onderschrijven; 
3. ten aanzien van aanbeveling 5 uit het rapport eerst de uitkomsten van het juridisch onder

zoek naar de reikwijdte van de beleidsregel af te wachten; 
4. GS te vragen ten aanzien van de aanbevelingen 1 en 2 te rapporteren op de in deze aanbe

velingen genoemde momenten; 
5. GS te verzoeken de monitoring van de aanbevelingen uit dit rapport inzichtelijk te maken 

via de P&C cyclus. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 17 februari 2011. 
griffier, voorzitter, 

6. Bijlagen 

Algemene conclusie en aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport Regie op herstructureren be
drijventerreinen (Bijlage I) 
Reconsiderans van het College van GS bij Rekenkamerrapport Regie op herstructureren bedrij
venterreinen (Bijlage II) 
Rapport Randstedelijke Rekenkamer (reeds in uw bezit) 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

BIJLAGE I 

Algemene conclusie eoaanb^ö^éïïnger^liit het rapport Regie op herstructureren bedrijven
terreinen, horende bij het besluit zoals geformuleerd in statenvoorstel 1115561 

Het rapport bevat de volgende algemene conclusie (blz. 6): 
Het bedrijventerreinenbeleid van de provincie Flevoland voldoet in redelijke mate aan de eisen uit 
het Convenant. De volgende elementen van het beleid verdienen specifiek de aandacht: 
1. Bij de herstructureringsopgave van 108 hectare voor de periode 2009-2013 is wel aangegeven 

welke locaties worden aangepakt, maar niet wanneer ze worden aangepakt. Daarbij geldt dat in 
de loop der ti jd projecten kunnen worden toegevoegd en afgevoerd. De provincie moet nog voor 
ongeveer € 68 miljoen van de totale geschatte kosten van € 171 miljoen (inclusief de verwachte 
aankoopkosten van gronden) financiering vinden. Door de afhankelijkheid van de gemeenten en 
de financiële onzekerheid bij de provincies en gemeenten loopt de provincie het risico dat on
voldoende projecten in uitvoering kunnen komen. 

2. Afspraken omtrent regionale samenwerking zijn niet vastgelegd. De provincie is voornemens in 
samenspraak met de gemeenten afspraken te maken over regionale samenwerking in het kader 
van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. De herstructurering van bedrijventerreinen is vol
gens de provincie vooral een lokale aangelegenheid, maar de gemeenten zullen de opgaven wel 
op elkaar moeten afstemmen. 

3. Grondprijsbeleid en regionale verevening, evenals de daaruit volgende inverdieneffecten, zijn 
niet opgenomen in de financieringsopzet. De provincie ziet regionale verevening niet als een re
ële mogelijkheid. Hierbij is aangegeven dat verevening binnen gemeenten wel mogelijk is. De 
provincie geeft gemeenten (nog) geen financiële prikkels om hen te stimuleren grondprijsbeleid 
en (regionale) verevening toe te passen. 

4. De provincie heeft regionale samenwerking (zowel op het gebied van de aanleg van nieuwe 
terreinen, als de herstructurering van bestaande terreinen) niet als provinciaal belang opgeno
men in het Omgevingsplan, wat van belang is voor de inzet van de juridisch-ruimtelijke instru
menten uit de Wro. 

5. Het is niet gewaarborgd dat bestemmingsplannen voor nieuwe bedrijventerreinen alleen tot 
stand kunnen komen mits de toelichting een verantwoording geeft in het licht van de regionale 
behoefte en de herstructureringsmogelijkheden. De provincie is voornemens dit op GS-niveau te 
regelen in een beleidsregel. De Rekenkamer kan niet beoordelen of een dergelijke maatregel 
juridisch gezien voldoende doorwerkt op het gemeentelijk niveau. 

NB 1 In het convenant is niet vastgelegd op welke vnjze de herstructureringsopgave voor de periode 
2009-2013 moet worden berekend. Na vaststelling van de PHP's zijn hierover afspraken gemaakt 
door het Rijk en de provincies. Achteraf blijkt dat de opgave van de provincie Flevoland afwijkt van 
deze afspraken. 

NB 2 Na 2013 heeft de provincie, indien de doelstelling van 108 hectare voor de periode 2009-2013 
wordt gehaald, nog een relatief grote herstructureringsopgave van 111 hectare die vóór 2020 moet 
worden opgepakt. 

Het rapport bevat de volgende aanbevelingen (blz. 8): 
1. Vraag GS periodiek, bijvoorbeeld in de P&C-cyclus, te rapporteren over de voortgang van de 

herstructureringsopgave en hierbij specifiek aan te geven welke projecten wanneer worden op
gepakt. Wat de kosten hiervan zijn, hoe dit gefinancierd gaat worden en voor welk deel nog fi
nanciering moeten worden gevonden. 

2. Vraag GS medio 2011 te rapporteren over de voortgang van de totstandkoming van de afspraken 
over regionale samenwerking door gemeenten op het bedrijventerreinenbeleid. Bewaak hierbij 
dat de afspraken betrekking hebben op een Integrale aanpak waarbij naast aandacht voor de 
aanleg van nieuwe bedrijventerreinen ook aandacht is voor de herstructurering van verouderde 
terreinen. 

3. Vraag GS beleid te ontwikkelen waarbij gemeenten worden gestimuleerd om (regionale) vere
vening en grondprijsbeleid toe te passen door het geven van financiële prikkels. Neem in dit be
leid ook op dat de provincie alternatieve mogelijkheden gaat onderzoeken om de herstructure-



" 'rmgMe nfictncrerenr m tleprovincre'Iroord-Holland wordt bijvoorbeeld gedacht aan het Invoeren 
van erfpacht op de grond van bedrijventerreinen. 
Neem regionale^samenwerking (zoweUtjiet betrekking tot de aanleg van nieuwe bedrijventerrei
nen als de herstructureringjicaft^Bestaarra terreinen) als provinciaal belang op in het Omge
vingsplan, zodat een eventuele inzet van juridisch-ruimtelijke instrumenten mogelijk wordt ge
maakt. Vraag GS bij de uitwerking hiervan gebruik te maken van de vastgelegde afspraken met 
gemeenten over regionale samenwerking. 

6. Vraag GS met betrekking tot de voortgang van de herstructureringsopgave tot en met 2013 aan 
het Rijk te rapporteren conform de definitie die is vastgelegd in de memo Monitoring PHP's en in 
september 2010 door het IPO akkoord is bevonden. Deze aanbeveling vloeit voort uit NB 1 in de 
conclusiebox op pag. 6 


