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Onderwerp

Behandelvoorstel Motie M747 "Revitalisering oude
fabrieksterreinen".
Geachte Statenleden,
Bij de behandeling van de begroting 2018 in uw vergadering van 8 november jl. nam uw Staten
motie M747 (“Revitalisering oude fabrieksterreinen”) aan. Daarin spreekt u uit dat het wenselijk is
om oude, verlaten bedrijventerreinen geherstructureerd worden. Daarbij verzoekt u ons “in
gesprek te gaan met betreffende gemeente, grondeigenaren en vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven in die gemeente en regio teneinde via co-creatie de direct betrokkenen uit te
nodigen met innovatieve en creatieve ideeën te komen”.
In de motie wordt geconstateerd dat:
- Vitale oudere bedrijventerreinen belangrijk zijn voor de regionale economie;
-

Er soms heel oude terreinen verlaten achterblijven door sluiting van bedrijven (o.a. door
faillissement).

De motie geeft daarbij als overwegingen:
- Het wenselijk is dat deze verlaten bedrijventerreinen geherstructureerd worden;
- Door de grootte van het terrein deze opgave voor een individuele gemeente een te grote
opgave blijkt te zijn (bijvoorbeeld Nedstaal Alblasserdam).
Voor een aantal van deze terreinen geldt dat wij al in gesprek zijn met de gemeente over de
meerwaarde die we als provincie mogelijk hebben bij het aanpakken van deze terreinen, zoals de
Shell-locatie in Rijswijk. In een aantal gevallen werken we ook al concreet samen met de
gemeente aan dit soort opgaven, zoals met de gemeenten Vlaardingen (Unileverterrein) en Delft
(bedrijventerrein Schie-oevers). Leegstaand industrieel erfgoed krijgt hierbij extra de aandacht.
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Voor het specifieke voorbeeld van Nedstaal (gemeente Alblasserdam) geldt dat er al diverse
gesprekken hebben plaatsgevonden. De regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
(ROM-D) en de gemeente Alblasserdam zijn trekkers van een proces om het terrein waarop
Nedstaal gevestigd is, te behouden voor bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid blijft bieden
voor de gehele regio. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de mogelijkheden om de
maritieme maakindustrie te versterken en daarvoor de watergebonden kwaliteiten van het terrein
te benutten. Bestuur Drechtsteden, de Economic Development Board Drechtsteden en de
Provincie Zuid-Holland zijn betrokken bij dit proces.
Wij zien motie 747 dan ook als een belangrijke steun in de rug om op deze wijze te blijven
samenwerken met gemeenten en bedrijven, mits er een duidelijke meerwaarde zit in de inzet van
de provincie en adviseren u om deze motie als afgedaan te beschouwen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas
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