GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-651128025 (DOS-20130004765)

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

A-Openbaar

12 juni 2018

Eindtermijn

Onderwerp
Behandelvoorstel M747 Revitalisering oude fabrieksterreinen
Advies
1 . Vast te stellen vernieuwd behandelvoorstel Motie M747 “Revitalisering oude
2.

fabrieksterreinen” opgenomen in de GS-brief aan Provinciale Staten.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel voor motie 747
Revitalisering oude fabrieksterreinen.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld
Bijlagen
GS-brief aan Provinciale Staten met als onderwerp: Behandelvoorstel M747 “Revitalisering oude
fabrieksterreinen”.
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Toelichting voor het College

Bij de behandeling van de begroting 2018 op 8 november 2017 namen de Staten motie M747
(“Revitalisering oude fabrieksterreinen”) aan. In het eerder toegestuurde behandelvoorstel stelden
we voor de motie ter ondersteuning aan de uitvoering van het bestaande beleid te beschouwen.
En verder geen aanvullende acties op dit vlak te ondernemen. In de commissie Ruimte &
Leefomgeving van 7 maart jl. is de motie aangehouden en het voorliggend behandelvoorstel niet
afdoende bevonden. Daarom gaan we hier in op een hernieuwd voorstel.
Zie verder de GS-brief aan PS
Financieel en fiscaal kader

Bedrag:
Programma/Doel:
Risico’s:

€ 50.000 incidenteel in 2018
Programma 3, Doel 3.1
Er zijn geen risico’s.

Er wordt een inventarisatie naar leegstand op bedrijventerreinen die kansen biedt voor
herstructurering uitgezet. De kosten daarvoor worden ingeschat op € 50.000,-. Hiervoor is
dekking te vinden in programma 3 van de begroting 2018 (procesgeld voor het thema
bedrijventerreinen). Er zijn geen financiële risico’s.
Juridisch kader
Geen bijzonderheden.

2 Proces
In het behandelvoorstel stelt GS voor een inventarisatie van de leegstand op bedrijventerreinen
voor, waarbij deze leegstand mogelijk kansen biedt voor herstructurering. T.b.v. behoud van
werkgelegenheid op die bedrijventerreinen. Er wordt naar gestreefd de resultaten aan de
commissie Ruimte en Leefomgeving te presenteren in het 4de kwartaal van 2018. Dan wordt met
de commissie een mogelijk vervolg besproken.

3 Communicatiestrategie
Een communicatiestrategie is voorlopig niet van toepassing, het onderzoek betreft een intern af te
handelen onderzoek. Pas wanneer de resultaten met de Staten zijn gedeeld zal hier mogelijk
invulling aan gegeven worden.
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