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3461

 

Onderwerp

 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zou rem op bouwplannen

 gemeenten zetten (Financieel Dagblad 10 december 2018)

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

De fractie van 50PLUS heeft kennis genomen van het artikel in het FD van vandaag

betreffende het ingrijpen in bouwplannen van gemeenten door de Provincies en in

Zuid Holland door de MRDH.

 

1. Is het genoemde artikel bij U bekend?

 

Antwoord

Ja, het artikel is bekend. 

 

2. Heeft U het voornemen om de rem te zetten op bouwplannen van gemeenten en

bestaande vergunningen terug te willen draaien danwel aan te passen teneinde

toekomstige leegstand te voorkomen?

 

Antwoord

De provincie Zuid-Holland heeft begin juli 2018 de regio’s gevraagd om hun

regionale kantorenvisies te actualiseren. Onderdeel hiervan is regionale

kantorenprogrammering, waarbij de regio’s wordt verzocht om te komen met

plannen om goede locaties te versterken en op minder goede plekken

(plancapaciteit) te reduceren. 

 

3. Bent U geïnformeerd door de MRDH dat zij de rem wil zetten op bouwplannen van

gemeenten en bestaande verleende vergunningen terug wil draaien danwel aan wil

passen?

 

Antwoord

In het artikel in het FD wordt gesproken over het schrappen van een miljoen

vierkante meter aan kantoorruimte. Dit zijn regionale afspraken van de MRDH

gemeenten om in 2023 ongeveer een miljoen vierkante meter kantoorruimte te

reduceren ten opzichte van januari 2017. Deze reductie vindt grotendeels plaats

buiten de grootstedelijke toplocaties. Het gaat dan voornamelijk om transformatie

en het schrappen van bestemmingsplancapaciteit op snelweglocaties. 
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4. Kunt u aangeven of de MRDH over een dergelijke bevoegdheid beschikt en waar die

dan op berust?

 

Antwoord

De MRDH heeft geen bevoegdheid, wel faciliteert de MRDH via kennisuitwisseling

en monitoring het proces om te komen tot deze reductie van kantoorruimte door de

gemeenten. 

 

5. Indien de MRDH niet over een bevoegdheid beschikt om bestemmingsplannen en

vergunningen aan te passen danwel terug te draaien, wat bent U van plan te

ondernemen tegen deze zelfstandige besluitvorming van de MRDH?

 

Antwoord

Gedeputeerde Staten hebben de MRDH verzocht om een actualisatie van de

regionale kantorenvisie in te dienen. De afgelopen maanden heeft de MRDH

samen met de gemeenten gewerkt aan een gezamenlijk opstelde kantorenvisie.

Deze is met de wethouders EZ van de MRDH gemeenten in de Bestuurscommissie

Economisch Vestigingsklimaat besproken, en 14 december 201 8 in het Algemeen

Bestuur van de MRDH vastgesteld. Binnenkort zal deze naar de provincie worden

gestuurd. De komende maanden zal deze beoordeeld worden en zal GS deze

bespreken in de Commissie Ruimte en Leefomgeving. Naar verwachting zal de

regionale kantorenvisie daarna door GS worden aanvaard.  

Den Haag,           

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


