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1. Inleiding 

1. Waarom beleidskeuzes voor de toekomst van bedrijventerreinen? 

Bedrijventerreinen zijn in het beleidswerk van overheden (zowel Rijk, provincie, regio als gemeenten) een 

dynamisch onderwerp. Actualisaties worden met enige regelmaat gevraagd. Ook in 2013. Er zijn twee 

redenen voor: 

• de provinciale structuurvisie wordt geactualiseerd. Toelevering daarvoor dient voor de functie 

bedrijventerreinen te geschieden door middel van een geactualiseerde bedrijventerreinenstrategie; 

• de stand van de conjunctuur is dusdanig veranderd dat het niet evident is dat alle keuzes uit de vorige 

strategie nog de juiste hoeven te zijn. 

 

Eerst de K5 en sinds begin 2013 alle ISMH-gemeenten zijn naar aanleiding van de nu gevraagde 

actualisatie en toelevering aan het denken gegaan over een andere wijze van programmeren. Doel was een 

bedrijventerreinenstrategie samen te stellen die langer tegen maatschappelijke of politieke veranderingen 

bestand is. Zodat de bestuurlijke drukte eromheen beperkt kan worden. En  de kosten in tijd, geld en debat 

met maatschappelijke groeperingen beperkt kunnen worden. Uiteindelijk is  de ambitie om minder vaak 

nieuwe keuzes te maken ten aanzien van bedrijventerreinen. Of anders gezegd: een duurzamer, structureler 

en strategischer bedrijventerreinenbeleid te formuleren. 

 

2. Bestaande en nieuwe terreinen 

De aanpak van bestaande terreinen is voor alle gemeenten in de regio een kennisveld geweest waarop in de 

afgelopen tien jaren ruimschoots ervaring is opgedaan. De rol van plannen, de noodzaak tot het hebben van 

een realisatiestrategie, het verschil tussen project- en procesaanpakken, de rol van eigenaren en 

ondernemers: ze zijn allemaal helderder geworden. En de provincie heeft in de Verordening Ruimte de SER-

ladder vastgelegd, die waarschijnlijk een algemener toepasbare opvolger gaat krijgen in de komende 

provinciale structuurvisie. Ingegeven door de wens om zuinig en verstandig met ruimte om te gaan, gaan 

ontwikkelingen op locaties in bestaand stedelijk gebied vóór uitbreiding van het stedelijk gebied. In het geval 

van bedrijventerreinen: nieuwe terreinen mogen alleen ontwikkeld worden als: 

1) de vraag voldoende overtuigend aangetoond is, en ... 

2) die vraag niet naar een locatie op een bestaand terrein geleid kan worden. 

 

In die werkwijze voor het aanpakken van bestaande terreinen, heeft ook de afstemming met nieuwe 

terreinen een plaats. Die is niet in elke gemeente precies gelijk, maar voldoet wel steeds aan de in  de vorige 

alinea opgesomde provinciale wensen en eisen. Dat houdt dus in dat voor de aanpak van bestaande 

terreinen (revitalisering en herstructurering) en voor de afstemming tussen revitalisering en herstructurering 

enerzijds en de planning en ontwikkeling van nieuwe terreinen anderzijds, de bestaande werkwijzen 

voortgezet zullen worden. 

 

Daar hoort onder andere bij dat er niet meer door gemeente geprogrammeerd zal worden hoeveel hectaren 

herstructurering de opgave is. De ervaring met vraaggerichte procesaanpakken leren dat dit een betere 

werkwijze is.   De essentie: op elke mogelijke kans voor herontwikkeling c.q. herinvulling van locaties op 

bestaande terreinen wordt permanent maximaal ingespeeld. De openbare ruimte wordt op een door iedere 

gemeenteraad afzonderlijk vastgesteld niveau onderhouden c.q verbeterd. 

 

Daarmee komt de focus voor deze actualisatie te liggen op de programmering van nieuwe terreinen. En 

daarin hebben de ISMH-gemeenten eveneens fundamenteel gekeken naar een beter passende methodiek 

van werken dan tot nu toe gehanteerd. Het moest, kort gezegd, toch mogelijk zijn om minder vaak een 

complete actualisatie van een bedrijventerreinenstrategie te doen, en tegen inzet van minder geld, uren en 

bestuurlijke energie. 



 

 

 

Daartoe kijken we eerst naar de opgave waarvoor de ISMH-gemeenten in de komende jaren staan als het 

gaat om nieuwe terreinen.  Daarbij gaan we ook in op de verschillende startsituaties voor de K5 en de N4.  

Met dit onderscheid volgen we de lijn in de Koersnotitie van de ten tijde van deze strategie in ontwikkeling 

zijnde provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit. zoals de verschillende kenmerken (bv. landelijk – stedelijk) die 

binnen het gebied van Midden-Holland te onderscheiden zijn.  

 

3. De startsituatie binnen de regio 

Bij de beschrijving van de startsituatie binnen de regio Midden-Holland hanteren we de afkortingen K5 voor 

de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard (Bergambacht, Schoonhoven, Nederlek, Ouderkerk, Vlist). De 

afkorting N4 verwijst naar de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk.  

 

De K5 

Alle geplande c.q. geprogrammeerde terreinen uit het streekplan van 2003 zijn overgenomen in de 

vigerende provinciale structuurvisie. Alleen voor het terrein Veerstalblok is de realisatie aan een aantal 

voorwaarden verbonden. De overige terreinen, De Nieuwe Wetering (Bergambacht), Zevender 

(Schoonhoven) en Stolwijk-Zuid (Vlist) staan inmiddels in de markt en de gehele herstructureringsopgave is 

in alle gemeenten in uitvoering.  

Sinds 2003 zijn er geen bestaande en geen nieuwe terreinen aan de kaart toegevoegd. 

 

Hoewel de planningshorizon voor de genoemde nieuwe terreinen 2020 was, is er nu dus -op Veerstalblok 

na- geen geprogrammeerd of zelfs maar voorzien terrein over. 

 

Bovendien is Veerstalblok weliswaar vermeld in de provinciale structuurvisie, maar is de realisatie aan 

voorwaarden verbonden. De Raad van Ouderkerk heeft een motie aangenomen om duidelijkheid te creëren 

over de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van dit terrein. De onderhavige bedrijventerreinstrategie wordt mede 

gebruikt om de keuze voor de toekomst van Veerstalblok te onderbouwen. 

 

De N4 

Het planologisch vertrekpunt in de N4 is voor een groot deel bepaald door de activiteiten, procedures en 

keuzes die er in het kader van de Zuidplasontwikkeling in de afgelopen tien jaren zijn geweest. Die hebben 

geleid tot de aanwijzing van locaties voor toekomstige bedrijventerreinen in het Intergemeentelijk 

Structuurplan,  in diverse gemeentelijke structuurvisies, en in diverse bestemmingsplannen. Van die locaties 

is het grootste deel nog niet in ontwikkeling gebracht. Ze zijn echter door hun opneming in de 

bestemmingsplannen wel planologisch geregeld. Daarmee is ook uitgesproken dat ervan uitgegaan wordt 

dat ze binnen tien jaar na vaststelling van het betreffende bestemmingsplan gerealiseerd zullen worden. 

 

Het verschil in opgave 

Terwijl de K5 dus in ieder geval op zoek moeten naar locaties voor nieuwe terreinen omdat de voorraad naar 

verwachting al voor 2020 volledig uitgegeven zal zijn, stellen de N4 zich de vraag of ze na 2020 wel (direct) 

nieuwe terreinen nodig zullen hebben. Voor de N4  kan de voorraad in bestemmingsplannen immers wel 

eens langer toereikend blijken dan ten tijde van de vaststelling van de diverse bestemmingsplannen werd 

ingeschat. Maar voor zover de conclusie is dat de voorraad wel uitgeput raakt, is ook voor de N4 de vraag 

aan de orde welke nieuwe locaties na 2020 in beeld zouden komen. 

 

De kwalitatieve kant van de zaak 

Gaandeweg het proces van ontwikkelen en toepassen van de nieuwe methodiek, kwam ook de de wens 

naar boven om het beeld te doorbreken dat bij lokale planning landschappelijke versnippering het 

onvermijdelijke resultaat zou zijn. Die dreiging ontstaat  naar de mening van de ISMH-gemeenten juist indien 
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er met een relatief korte tijdshorizon geprogrammeerd wordt:  10 tot 15 jaar, en de programmering 

bovendien elke paar jaar weer bijgesteld wordt. 

 

Daarnaast is een verbeterwens voortgevloeid uit de resultaten van de programmeringsmodellen die bij 

vorige actualisaties van de bedrijventerreinenstrategie zijn gebruikt. Die blijken in de praktijk niet zeer goed 

geijkt te zijn op de situatie in het ISMH-werkgebied. 

 

In het geval van de N4 is duidelijk dat de uitgifte niet gaat zoals de modellen van bijvoorbeeld Ecorys 

(‘Regionale ramingen bedrijventerreinen Zuid-Holland 2010 – 2040, 13 maart 2012, in opdracht van 

provincie Zuid-Holland) voorspeld hebben, en uiteindelijk in de bestemmingsplannen als tempo is 

aangenomen. Of aan de gedachte volgorde van ontwikkeling en de profilering van de terreinen inhoud kan 

worden gegeven, moet daarom ook nog worden afgewacht. 

 

Iets dergelijks is ook zichtbaar in de Krimpenerwaard. Zowel de totale behoefte als de ruimtelijke schaal en 

verdeling per gemeente wijkt feitelijk af van de resultaten die de modellen produceren. Het concept 

subregionaal bedrijventerrein blijkt daardoor niet te werken in de Krimpenerwaard. De behoefte blijkt zeer 

sterk lokaal, en bovendien op een alternatieve manier wel zeer goed voorspelbaar in aard (sector, 

milieucategorie), omvang en ruimtelijke voorkeuren. De inmiddels langs directe lijnen met het bedrijfsleven 

verzamelde kennis van de beslissingen die het voor haar toekomst aan het nemen is, is mede de basis 

geweest voor deze actualisatie. De grote lijn uit de keuzes die het bedrijfsleven maakt: sterke lokale binding 

en geen wens, behoefte of drang om uit de lokale gemeenschap te verhuizen naar een ander dorp of andere 

gemeente. 

 

Voor de Krimpenerwaard als geheel blijkt het uitgiftetempo, ook bij de huidige lagere conjunctuur, beduidend 

hoger te zijn dan voorspeld. Dat komt doordat de lokale vraag uit Bergambacht, Schoonhoven en Stolwijk 

aanzienlijk  omvangrijker bleek dan door de modellen voorspeld. Bovendien is duidelijk dat in Ouderkerk en 

Nederlek een aantal ondernemers om ruimte zit te springen. Aangezien de leegstaande panden voor hen 

geen oplossing zijn en er geen uitgeefbare grond meer is, dient de oplossing daar van nieuwe locaties te 

komen. 

 

De N4 zitten zoals gezegd in een situatie waarin volop locaties en hectares planologisch geregeld 

(bestemmingsplan) of voorzien (structuurvisie) zijn. De ontwikkeling gaat echter niet in het tempo dat ten 

tijde van het vaststellen van betreffende documenten werd verwacht. De vertraging kan aanleiding zijn om 

de profilering of prioritering van terreinen aan te passen. 

 

De nieuwe werkwijze houdt met al deze aspecten rekening. Dit wordt hieronder verder uitgewerkt.  

 



 

 

2. Uitwerking nieuwe werkwijze  

De hoofdlijn 

Het meest wezenlijke kenmerk van de nieuwe werkwijze is dat er niet meer van bovenaf geprogrammeerd 

wordt. Er is dus niet in berekende hoeveelheden en bijbehorende tijdshorizonnen gedacht. In plaats daarvan 

wordt een tweetrapsmethode gebruikt: 

1) de eerste trap is strikt ruimtelijk van aard. Daarin wordt een integrale afweging gemaakt van grote 

ruimtelijke eenheden die ooit als bedrijventerrein ontwikkeld zouden kunnen worden. Hoe groot ze 

moeten zijn en voor hoe lang de reservering moet gelden is niet relevant in dit stadium. Waarom wordt 

hierna verder uitgelegd. 

2) de tweede trap betreft de feitelijke ontwikkeling van terreinen. Sinds de nieuwe Wro moet 

uitvoerbaarheid niet meer aannemelijk gemaakt worden, maar bewezen. Met de ervaringen van de 

terreinen in de afgelopen 5 jaren in ontwikkeling zijn gebracht, hebben de ISMH-gemeenten geleerd 

hoe ze haalbaarheid en uitvoerbaarheid hard kunnen maken. Bedrijventerreinen worden in stap 1 nog 

niet mogelijk gemaakt. Dat gebeurt pas aan het eind van stap 2: als over de ontwikkeling ervan 

overeenstemming is bereikt met de eigenaren. En bewezen vraag speelt daarin een wezenlijke rol. Zo 

lang er niet voldoende vraag bewezen is, is een bestemmingsplan voor een nieuw bedrijventerrein 

onuitvoerbaar, en zal het dus ook niet in procedure gebracht worden. 

 

Uitwerking van stap 1 

Allereerst is het goed om duidelijk te maken wat de werkwijze beslist NIET inhoudt: 

1. het regelen van de plaats en het tempo waar bedrijventerreinen vroeger of later zullen komen: het is 

niet gezegd dat gereserveerde ruimten ooit wel bedrijventerrein worden. Bij tekortschietende vraag 

wordt de reservering simpelweg niet omgezet in een bestemmingsplan; 

2. het vastzetten van huidig gebruik. Niemand wordt wegbestemd of planologisch onnodig vastgezet. We 

continueren huidig gebruik. Als een aangewezen locatie ooit als bedrijventerrein tot ontwikkeling komt, 

krijgt de huidige eigenaar vast en zeker een redelijke prijs: ofwel door planschadevergoeding ofwel 

door verkoop van diens eigendommen. 

 

In stap 1 gaat het uitdrukkelijk om reserveringen die louter op basis van ruimtelijke overwegingen worden 

gemaakt. Hoe snel of langzaam ze omgezet worden in daadwerkelijke bedrijventerreinen met bijbehorende 

bestemmingsplannen, is prima te sturen. Als gemeente en provincie behoud je namelijk te allen tijde het 

recht om nee te zeggen tegen een door bijvoorbeeld een ontwikkelaar voorgestelde ontwikkeling. De eerste 

stap in de methode is er al met al op gericht: 

• versnippering te voorkomen; 

• een heleboel zaken rondom bedrijventerreinen voor langere tijd af te kaarten, zodat de bestuurlijke 

drukte tot een minimum teruggebracht wordt; 

• duidelijkheid te scheppen naar alle maatschappelijke partijen die een belang hebben bij 

bedrijventerreinen: van ontwikkelaars tot ondernemers, van huidige eigenaren tot provincie, van 

omwonenden tot milieuorganisaties. Er zijn locaties die mogelijk ooit (als daartoe vraag voldoende 

hard is aangetoond) als bedrijventerrein zullen worden ontwikkeld, en alle overige locaties zijn 

daarmee voor bedrijventerreinontwikkeling ook uitgesloten.. 

 

De keuze voor locaties die vroeger of later als bedrijventerrein zouden kunnen worden ontwikkeld, is 

gemaakt door elke ISMH-gemeente afzonderlijk. En ieder heeft daarbij de ruimte gekregen voor een eigen 

insteek, perspectief en strategie. De vraag naar bedrijventerreinen in de Krimpenerwaard is sowieso strikt 

lokaal, dus van onderlinge concurrentie is geen sprake. De situatie in Schoonhoven, met 1 kern en 

bovendien weinig keuzemogelijkheden meer binnen de eigen gemeentegrens, is bijvoorbeeld beslist anders 

dan die van bijvoorbeeld Nederlek, dat meerdere kernen heeft en nog relatief veel fysieke maar weinig 
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planologische ruimte binnen de gemeentegrens. En in de N4 is de markt vanwege de aanwezigheid van 

hoofdinfrastructuur beslist deels regionaal en bovenregionaal van aard, maar voor elk terrein afzonderlijk 

toch ook weer specifiek. 

 

Om te komen tot de grote ruimtelijke eenheden die in dit document opgenomen zijn, is zowel een 

beperkende lijn van redeneren (welke ruimte beslist niet?) als een proactieve lijn van redeneren gevolgd 

(welke ruimte bij voorkeur wel?). 

 

Argumenten die tot uitsluiting konden leiden, waren: 

•  de ruimte is reeds voor een andere functie gereserveerd; 

• de ruimte is en blijft onhaalbaar: 

•  financieel; 

•  politiek; 

•  planologisch; 

•  maatschappelijk; 

•  juridisch; 

•  verkeerskundig; 

• de ruimte heeft een waarde die gemeente en / of provincie en / of Rijk niet prijs willen geven (natuur, 

landschap, cultuurhistorie, archeologie); 

•  de ruimte is voor ondernemers niet aantrekkelijk te maken, door maat, ligging, milieubeperkingen, etc. 

 

Argumenten die tot een keuze voor een bepaalde ruimte konden leiden, waren: 

• de ruimte is groot genoeg is om minimaal 25 jaar mee vooruit te kunnen (zonder dat we de omvang 

van de vraag gaan voorspellen); 

• de ruimte is verkeerskundig en milieutechnisch voldoende aantrekkelijk, of tegen aanvaardbare kosten 

voldoende aantrekkelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om al het zakelijke en 

vrachtverkeer weg te houden bij kwetsbare weggebruikers, zoals schoolkinderen; 

• de ruimte is op de juiste plek gelegen ten opzichte van de kernen, het landschap en het economisch 

zwaartepunt waarop het terrein gericht zou worden. Dit laatste argument is met name ingegeven door 

de wens om zo veel mogelijk zwaar verkeer weg te houden uit de kernen zelf. Het economisch 

zwaartepunt is de richting waarin het meeste externe verkeer zich zal bewegen. 

 

 

Uitwerking van stap 2 

De feitelijke ontwikkeling van nieuwe terreinen zal volgens een vaste werkvolgorde geschieden. Die zal in de 

praktijk altijd tot fasering leiden. Elke ontwikkeling start niet eerder dan dat er aantoonbare vraag is vanuit 

het bedrijfsleven, die niet op een bestaande bedrijfslocatie of een bestaand terrein gehuisvest kan worden 

c.q. kan blijven. Dat hardmaken van de vraag kan in opklimmende zwaarte worden aangegeven: 

1. Door een vraaginventarisatie door middel waarvan ondernemers hun noodzaak om te verplaatsen 

duidelijk maken; 

2. Een intentieverklaring tussen ontwikkelende partij en/ of gemeente enerzijds en elk afzonderlijk 

belangstellend bedrijf anderzijds; 

3. Idem als 2, maar dan met een voorlopig koopcontract. 

 

Om de vraag aan te tonen wordt gekozen voor een combinatie van de instrumenten genoemd onder 1 en 2. 

In een welomschreven vraaginventarisatie wordt aangegeven welke ondernemers tot bedrijfsverplaatsing 

willen overgaan. Daarin is ook aan te geven of er alternatieve locaties op bestaande bedrijventerreinen in de 

regio zijn overwogen en waarom die terreinen niet voor de bedrijfsvestiging in aanmerking zouden komen. 

De gemotiveerde belangstellingregistratie wordt afgerond met een intentieverklaring. 

 



 

 

In bijzondere gevallen kan de vraag nog nadrukkelijker worden aangetoond, door naast een welomschreven 

vraaginventarisatie de bedrijven te vragen een voorlopig koopcontract te ondertekenen. Deze methode is 

met name relevant voor de gemeenten in de Krimpenerwaard (K5), die over slechts zeer beperkte 

oppervlakte aan nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein beschikken. De bezegeling van een 

vraaginventarisatie met koopcontracten van geïnteresseerde bedrijven in plaats van een 

intentieovereenkomst is een extra mogelijkheid om de urgentie van de vraag te benadrukken en een extra 

zorgvuldigheidswaarborg. Het is geen vereiste voorwaarde voor het aantonen van de vraag naar 

bedrijventerreinen op zich. 

 

 

Relatie met de structuurvisies 

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat enerzijds de provinciale en de lokale structuurvisies niet genegeerd zijn, 

maar tegelijkertijd dat er ook niet per se en onlosmakelijk aan alle inhoud ervan is vastgehouden. De rode 

contouren uit de provinciale structuurvisie hebben bijvoorbeeld niet beperkend gewerkt. Er is door een deel 

van de gemeenten zo ver vooruit gekeken en zo anders naar het eigen grondgebied en de ontwikkeling 

ervan gekeken, dat de rode contour ook geen obstakel kon zijn. Net zo min als gebrek aan inzicht in de 

toekomstige vraag dat was. En net zo min als bestaande behoefteramingen leidend zijn geweest. Sterker 

nog: die hebben we niet gebruikt. 

 

Tegelijkertijd kan vanzelfsprekend niet totaal losgekomen worden van vigerende structuurvisies, zowel 

gemeentelijk als provinciaal. Zo worden locaties die al voorzien zijn voor andere functies, nu niet opeens als 

mogelijk toekomstig bedrijventerrein aangemerkt. En locaties die in een vastgestelde structuurvisie als 

toekomstig bedrijventerrein worden aangemerkt, zijn niet opnieuw afgewogen, maar zonder meer 

overgenomen in dit document. 

 

Als een locatie niet in dit document opgenomen is als mogelijk toekomstig bedrijventerrein, dan is het ook 

voor de lange termijn uitgesloten dat die locatie alsnog een bedrijventerrein zal worden. Want gemeentelijke 

structuurvisies zullen niet alsnog weer andere locaties in beeld brengen. Kortom: alle terreinen die in een 

gemeentelijke structuurvisie  zijn opgenomen, zijn ook in dit document verwerkt. En omdat de tijdshorizon 

van dit document voor enkele van de ISMH-gemeenten nog verder zal reiken dan van de eigen 

structuurvisie, kunnen er in dit document extra locaties opgenomen zijn als mogelijk toekomstig 

bedrijventerrein. 

 

Of in de provinciale structuurvisie, die jaarlijks geactualiseerd wordt, de uitkomsten van dit proces verwerkt 

worden, is een keuze die aan de provincie is. Voor realisatie van een terrein is gegeven de huidige inhoud 

van de provinciale structuurvisie en de provinciale verordening Ruimte altijd medewerking van de provincie 

nodig. 

 

Relatie tussen nieuwe terreinen, bestaande terreinen en bestaande solitaire bedrijfslocaties 

Stap 2 in de werkwijze van het ISMH start niet totdat er voldoende vraag aangetoond is die op bestaande 

locaties (bestaande terreinen of bestaande solitaire locaties) niet bevredigd kan worden. Zo wordt op twee 

parameters ook indirect gestuurd: nergens zal meer terrein ontwikkeld worden dan strikt nodig is, en er zal 

altijd het maximale aan herstructurering worden gedaan. Bovendien zal met kandidaten voor afname van 

nieuwe grond altijd een debat worden gestart over de herinvulling van de locatie die zij achter zullen laten. 

Zo kunnen nieuwe terreinen bestaande terreinen nooit leegtrekken, en wordt optimaal invulling gegeven aan 

de SER-ladder. 

 

De K5 heeft in dit verband een bijzondere staat van dienst. Er is in de afgelopen twee decennia netto 

nauwelijks bedrijfsgrond extra in gebruik gekomen. Tegenover de aanleg van nieuwe terreinen stond 

namelijk de transformatie van vooral solitaire bedrijfslocaties en soms van delen van randen van bestaande 

terreinen. Tegelijkertijd zijn de toegevoegde waarde en het aantal werkzame personen wel toegenomen. 
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Voor de N4 ligt dat anders, en dat is voor een belangrijk deel terug te voeren op het (boven)regionale 

karakter van de bedrijven die zich nieuw gevestigd hebben op grote terreinen zoals Gouwepark. 

 

De kandidaten voor nieuwe terreinen die op dit moment in uitgifte zijn, zijn in grote meerderheid wederom 

niet van bestaande bedrijventerreinen afkomstig. Ook nu nog steeds blijken het vooral bedrijven op solitaire 

locaties in de kernen, buitendijks of in het buitengebied te zijn die verhuizen naar bedrijventerreinen. 

 

In het ISMH-gebied wordt dus structureel geïntensiveerd, zoals het beleid van rijk en provincie ook wensen. 



 

 

3. Reserveringen voor toekomstige bedrijventerreinen (tussenstand) 

Ieder zal op eigen wijze oordelen over de door Midden-Holland gekozen methodiek. En natuurlijk over de 

resultaten. Alleen verschillen de consequenties van het inhoudelijk oordeel: 

• de provincie zal uiteindelijk alleen de door de regio aangedragen locaties en hun status als “reservering” 

beoordelen; 

• de regio zal die voordracht moeten doen. En die voordracht zal na besluitvorming mogelijk afwijken van de 

keuze van locaties die hierna voorgesteld wordt. Het gaat namelijk nu nog om locaties die zonder enige 

nadere beoordeling of weging door de afzonderlijke gemeenten zijn ingebracht. Er zijn nog twee 

belangrijke stappen te zetten in regionaal verband: 

• combineren: zijn er locaties die door ze met elkaar te combineren meerwaarde op kunnen leveren. 

Een betere landschappelijke inpassing? Of per saldo ruimtebesparing? Een gunstiger ligging ten 

opzichte van de hoofdwegen? 

• selecteren: kunnen er na de combinatie van locaties ook locaties die kunnen vervallen, omdat ze geen 

meerwaarde hebben? 

 

De regio kan in de nog volgende stappen van  formele besluitvorming ervoor kiezen om prioriteringen en 

profileringen aan te brengen. Deels is dat nu reeds gebeurd. Er zijn nu eenmaal gemeenten die een duidelijk 

etiket wensen te hangen aan de locatie(s) die zij aanwijzen. En dat is binnen de methodiek geen 

verplichting, maar wel een mogelijkheid. De profileringen die in deze fase reeds zijn aangebracht, zijn vrij 

gekozen door de betreffende gemeenten. Er is niet vooraf een limitatieve lijst van aanvaardbare labels 

opgesteld. 

 

 

De hoofdlijnen van de resultaten 

Zoals het vertrekpunt van de N4 verschillend was van de K5, zo is dat ook met de resultaten: 

• de N4 dragen geen enkele nieuwe locatie voor. Alle reserveringen betreffen locaties die in een 

structuurvisie en / of bestemmingsplan vastgelegd zijn. Daarom zijn ze ook begrensd, en vindt U in deze 

strategie geen herhaalde argumentatie of onderbouwing; 

• de K5 kunnen alleen maar nieuwe locaties voorstellen. Alle vijf hebben dat ook gedaan. De nieuwe 

locaties zijn in stadium nog niet begrensd. Het is onderdeel van de afstemming met de provincie of dit wel 

wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Het gegeven dat het allemaal nieuwe locaties zijn, betekent ook dat 

onderbouwing van de keuzes noodzakelijk is. 

 

 

De hoofdlijnen van de keuzes door de K5 

Elke K5-gemeente heeft minimaal één locatie genoemd waarover al voldoende duidelijkheid is als mogelijk 

toekomstig bedrijventerrein.  

 

In deze fase is de kaart met de optelsom van alle nu bekende beslissingen nog tamelijk abstract. Er is voor 

gekozen om nu nog geen begrenzingen op te nemen, hoewel die in sommige gevallen al wel in woorden 

goed denkbaar zijn. In de omschrijvingen van de afzonderlijke locaties wordt duidelijk gemaakt in hoeverre 

nu reeds duidelijkheid over de begrenzing te geven is. 

 

Bij de keuzes van elk van de K5-gemeenten is zonder uitzondering de nabijheid van de N207 of N210 een 

wezenlijk punt gebleken. Bovendien zijn locaties gekozen die geschikt zijn voor een eigen en korte 

aansluiting op die wegen. Verder is er rekening gehouden met landschappelijke en archeologische 

verwachtingswaarde en met de claims van andere functies. Precies zoals de methodiek beschreven is, bleek 
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deze vlot helder onderbouwde keuzes te leiden, die bovendien zo robuust zijn dat ze de veranderingen in 

maatschappelijke behoeften en in politieke voorkeuren naar verwachting eenvoudig zullen doorstaan. 

 

 

 

De concrete argumentatie zoals die door elk van de gemeenten is toegeleverd voor de nieuwe, nog niet in 

eerdere stukken opgenomen, locaties, vindt u in bijlage 1 

 



 

 

4. Bijlage 1 Argumentatie voor de nieuwe locaties 

De teksten in deze bijlage zijn aangeleverd door de gemeenten ter onderbouwing van de 

voorgestelde reserveringen en ongewijzigd overgenomen.  

 

Bergambacht 

Goed gelegen, prima inpasbaar (en sowieso beduidend beter dan elke andere locatie), en met minimale 

kosten uitvoerbaar te maken is de locatie tussen de uitbreiding van De Wetering en de volkstuinen.  

 

Naast de locatie die aangeduid is op de kaart worden er nog twee andere aan het College voorgelegd. Die 

kunnen eventueel in de definitieve versie van dit document opgenomen worden. 

 

Bij of nabij de kernen Ammerstol en Berkenwoude zal ook in de verdere toekomst geen bedrijventerrein 

ontwikkeld worden. 

 

Ouderkerk 

Voor wat betreft Ouderkerk kan worden aangehaakt bij de structuurvisie. Daarop is aangesloten met 

onderstaande tekst: 

 

Op korte termijn streeft de gemeente naar een reservering van nieuwe bedrijfsgrond bij elke kern.  Op 

langere termijn is de feitelijke realisering afhankelijk van de vraag naar bedrijventerrein. 

In Gouderak betreft dit de locatie Veerstalblok en bij Ouderkerk aan den IJssel is dit het gebied aansluitend 

aan bedrijventerrein Zijdepark. 

 

Veerstalblok 

De reservering van het bedrijventerrein “Veerstalblok” vult de “restruimte” in tussen de Zuidwestelijke 

Randweg, de zuiveringsinstallatie en de Gouderaksedijk.. Met deze begrenzing is dit terrein duurzaam in het 

landschapsbeeld ingepast. Verder is het terrein uitstekend ontsloten aan de zuidzijde. Door deze ontsluiting 

is er geen enkele hinder van de transportbewegingen. 

Door de ligging van het gebied kan het terrein ook interessant zijn voor bedrijven uit  Stolwijk (gemeente 

Vlist) en Stolwijkersluis (gemeente Gouda). 

 

Zijdepark 

Het bestaande bedrijventerrein ligt hard in de landschappelijke omgeving. Alle kavels zijn al enkele jaren 

geleden uitgegeven. Het bedrijventerrein heeft een gemengd productiemilieu met enkele publieksgerichte 

bedrijven (bouwmarkt, autohandel), een grote opslag van bouwmateriaal en bedrijfsverzamelgebouwen.  

Deze reservering voor een uitbreiding van Zijdepark is gebaseerd op twee thema’s: 

1. uitbreiding overeenkomstig het profiel van het bestaande bedrijventerrein. (=huisvesting van kleine tot 

middelgrote bedrijven uit de categorieën 2 en 3); 

2. uitbreiding met woon-werkcombinaties op percelen van maximaal circa 1.500 m2. Met deze uitbreiding 

wordt ingespeeld op de groeiende behoefte aan individueel ondernemerschap. Hierbij wordt bij de woning 

een bedrijf uitgeoefend. Aan deze behoefte kan, gelet op de intensieve bebouwing en de overwegend kleine 

huiskavels, in de bestaande woningvoorraad niet worden voorzien. Woon-werkcombinaties bevinden zich in 

principe in de lichte milieucategorieën en worden om deze reden als een eenduidig opgebouwd “blok” 

geprojecteerd en gerealiseerd." 
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Schoonhoven 

Schoonhoven heeft binnen de gemeentegrenzen nog nauwelijks ruimte. Bovendien wordt op dit moment het 

terrein Zevender op de markt gebracht. Daarmee denkt de gemeente voldoende lang vooruit te kunnen om 

nu geen extra locatie aan te duiden. 

 

Binnen de gemeentegrenzen heeft Schoonhoven niet veel mogelijkheden meer om locaties tot ontwikkeling 

te brengen. En als bedrijventerrein komt dan alleen de ruimte tussen de nu in ontwikkeling zijnde locatie 

Zevender en de gemeentegrens in aanmerking als mogelijk toekomstig bedrijventerrein. De plek is prima 

ontsloten, er zijn geen planologische beperkingen die belemmerend werken, verkeer kan veilig afgehandeld 

worden naar de N210. Geen enkele andere locatie biedt dergelijke pluspunten. 

 

Vlist 

Vlist heeft haar concept-structuurvisie waarin onder andere ook voor bedrijventerreinen op de korte en 

middellange termijn afwegingen zijn gemaakt. In beeld zijn het noordelijk deel van de ruimte tussen het 

huidige bedrijventerrein Stolwijk-Zuid en de N207, en het verdichten van Galgoord. Voor de langere termijn 

zijn de keuzes per kern: 

 

Stolwijk 

 

Stolwijk-Noord, ten westen van de N207 en aangesloten op de nieuwe rotonde, is de meest geschikte 

reservering voor toekomstige bedrijventerreinen in Stolwijk. De locatie heeft op alle andere denkbare 

plekken als voordeel dat hij ligt aan de zijde waar zich het zwaartepunt van het economisch verkeer op richt: 

de N207 in noordelijke richting. Daardoor komt bij realisatie van een bedrijventerrein het meeste verkeer niet 

door het dorp. Bovendien kan dat verkeer langs een hele korte lijn, namelijk de nieuwe rotonde, de 

gemeente in en uit geleid worden. En omdat er geen menging met verkeer met andere groepen optreedt 

(met name kwetsbare groepen zoals scholieren en recreatief fietsende ouderen) is het ook een duurzaam 

veilige oplossing. 

Landschappelijk onderscheidt deze locatie zich doordat er reeds een camping aanwezig is die maakt dat de 

openheid inmiddels beperkt is. Op elke andere denkbare locatie zou die openheid door een bedrijventerrein 

zelf pas beëindigd worden, en dat wil de gemeente voorkomen. Verder zijn er geen beperkingen door 

aanwezige waarden bekend, en zijn er ook geen concurrerende claims van andere functies in het verschiet. 

 

Haastrecht 

 

Er is geen enkele locatie in beeld die zowel wenselijk is als haalbaar wordt geacht. 

 

Vlist 

Hier wordt ook voor de lange termijn geen reservering voor een bedrijventerrein wenselijk gevonden. 


