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Onderwerp : Motie over bedrijventerreinen d.d. 12-11-2014

Geachte Statenleden,

In uw vergadering van 12 november 2014 heeft u een motie aangenomen waarin het college
van Gedeputeerde Staten wordt verzocht om vooreerst geen medewerking meer te verlenen
aan de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen.
Hieronder willen wij u informeren over de wijze hoe wij deze motie willen gaan uitvoeren.

Zoals u bekend is, hebben de in regionaal verband samenwerkende gemeenten met ons
afspraken gemaakt op het gebied van bedrijventerreinen, welke zijn vastgelegd in vier regio
nale bedrijventerreinenplannen. Voor de regio’s Noordwest- (destijds inclusief Ferwerdera
diel), Noordoost- (destijds exclusief Ferwerderadiel), Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân bevatten
die plannen de programmering en fasering van bedrijventerreinen, evenals de agendering
dan wel de opsomming van de herstructureringsopgave in die gebieden.
Die in regionaal verband afgestemde bedrijventerreinenplannen zijn conform onze Verorde
ning Romte ook een noodzakelijke voorwaarde om planologisch mee te kunnen werken aan
plannen voor nieuwe bedrijventerreinen.

In die bedrijventerreinenplannen, welke in de periode tussen eind 2010 en begin 2012 zijn
opgesteld, is voor wat betreft de programmering (en fasering) uitgegaan van de prognoses
die in 2005 waren opgesteld door het Centraal Planbureau en door ons destijds zijn geactua
liseerd naar de situatie van 2010 (respectievelijk 2009 voor de regio Noordoost).
Die prognoses gingen nog uit van een toekomstige vraag naar bedrijventerreinen van onge
veer 65 ha per jaar voor heel Fryslân voor de periode tot en met 2020.
De feitelijke uitgifte in de laatste jaren blijkt echter beduidend lager uit te vallen. Zo bedroeg
de uitgifte over de periode 2004 t/m 2013 gemiddeld 47 ha per jaar; de laatste 5 jaar daarvan
was dat inmiddels afgenomen tot gemiddeld zo’n 30 ha per jaar.
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Gelet op deze feiten en mede ook gezien het veranderde financiële en economische kli
maat, hebben wij in 2014 opdracht gegeven tot het maken van een nieuwe behoefteraming.

Deze behoefteraming is inmiddels (nu nog in concept) gereed en leert ons dat de toekomsti
ge vraag wordt becijferd op bijna 30 ha per jaar voor de periode 2014 flm 2024. In totaal gaat
het dan om ongeveer 320 ha. Hierna wordt een sterke terugval voorzien van de vraag; voor
de periode 2025 flm 2029 wordt verwacht dat de vraag nog slechts 6 ha per jaar zal zijn,
oftewel 30 ha in totaal.
Onze eigen jaarlijkse monitor van uitgifte en voorraad van bedrijventerreinen (IBIS), laat zien
dat de voorraad in vigerende bestemmingsplannen per 1-1 -2014 bijna 500 ha bedraagt.
Hiervan is circa 365 ha direct uitgeefbaar. Het andere deel is niet direct uitgeefbaar, bijvoor
beeld omdat de grond nog niet bouwrijp is of omdat er nog een nadere planologische proce
dure gevolgd dient te worden.

Puur kwantitatief gezien zou het bovenstaande op het eerste gezicht betekenen dat de hui
dige aanwezige voorraad uitgeefbaar terrein in Fryslân voldoende ruim is om aan de toe
komstige vraag t/m 2029 te kunnen voldoen.
Maar om tot een goede afstemming te komen tussen vraag en aanbod, moeten ook andere
factoren worden meegewogen, zoals bijvoorbeeld de regionale spreiding van de terreinen,
de schaal, de locatie en de kwaliteit van het aanbod, mede gelet op de beoogde bedrijfs
segmenten.

Wij gaan daarom opnieuw met (de gemeenten in) de regio’s in gesprek, waarbij de huidige
bedrijventerreinenplannen tegen het licht zullen moeten worden gehouden, mede gelet op
deze nieuwe behoefteraming. Deze zal binnenkort door ons worden vastgesteld en daarna
uw Staten ter kennisgeving worden aangeboden.
Wij zullen u van de uitkomsten van de gesprekken met de regio’s, welke wij in de loop van
2015 zullen inplannen, op de hoogte houden.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

provinsje fryslân
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Gedepi Staten van Fryslân,

A.J. van den Berg, secretaris

voor deze 0. Bijlsma, loco-secretaris
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