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GS-BRIEF 
 
Onderwerp: Regionaal Programma Werklocaties: versturen van een GS-brief aan de colleges 
van BenW over voortgang en keuzes  
 
Beslispunten: brief conform concept vaststellen en versturen  
 
Bevoegdhedengrondslag: art. 158, eerste lid, onder a, Provinciewet  
 
Portefeuillehouder: Michiel Scheffer  
 
Kerntaak/plandoel: Regionale economie/versterken werklocaties  
Afdeling: Programmering/Economie  
 
Samenvatting t.b.v. openbare besluitenlijst:  Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten om 
een brief te sturen aan de samenwerkende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Deze brief gaat 
over het proces om te komen tot een nieuw Regionaal Programma Werklocaties (RPW). In het RPW 
worden afspraken gemaakt over o.a. de afstemming tussen vraag en aanbod naar werklocaties. Het 
streven is om het aanbod optimaal aan te laten sluiten bij de vraag van de markt. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat het overaanbod wordt teruggebracht. Hiervoor zijn scherpe keuzes nodig. GS 
signaleren dat deze keuzes nog onvoldoende gemaakt worden en verzoeken de regio uiterlijk in 
februari met een voorstel te komen dat aansluit bij de doelstellingen van het RPW.  
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1 Aanleiding (inleiding) / bestaand beleid c.q. kader 
 
Op initiatief van de gemeente Arnhem, de gemeente Nijmegen en de provincie is najaar 2015 van 
start gegaan met een herijking van het Regionaal Programma Werklocaties. Aanleiding van het grote 
overaanbod dat er in de regio bestaat aan bedrijventerreinen, perifere detailhandel en kantoren. Door 
dit overaanbod kan er nu onvoldoende worden ingespeeld op de gewenste economische 
ontwikkelingen. Plannen sneuvelen nu bij de Raad van State omdat er sprake is van een kwantitatief 
overaanbod. Het toestaan van nieuwe ontwikkelingen kan alleen met een goede onderbouwing 
volgens de treden van de Ladder voor duurzame verstedelijking en na vastlegging in een door ons 
geaccordeerd regionaal programma bedrijventerreinen/werklocaties. Naar een deel van het huidige 
aanbod zal in de komende periode geen vraag zijn. Dit aanbod telt in kwantitatieve zin wel mee bij de 
onderbouwing van de ladder en belemmert hierdoor de ontwikkeling van locaties waar de markt om 
vraagt. Het is daarom noodzakelijk om afscheid te nemen van de kwalitatief minder goede locaties. 
Alleen op deze manier ontstaat er flexibiliteit om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. 
Afscheid nemen van bestaande terreinen zonder marktvraag is ook vanuit financieel oogpunt 
essentieel. Nu keuzes maken en exploitaties afboeken is goedkoper dan dit over een aantal jaar te 
moeten doen. De renteteller in gemeentelijke grondexploitaties loopt immers door 
 
Om tot een nieuw RPW te komen zijn als eerste stap uitgangspuntennotities opgesteld die zijn 
vastgesteld door alle colleges van B&W. Vervolgens zijn Bouwstenenrapporten opgesteld waarin voor 
Bedrijventerreinen, Perifere detailhandelslokaties en Kantoren de informatie is verzameld. Op grond 
daarvan liggen er nu concepten van beslispuntennotities ter bespreking voor. In deze notities worden 
geen concrete, scherpe voorstellen gedaan om te overprogrammering terug te brengen en 
beslissingen daarover worden op de lange baan geschoven. 
In het Portefeuillehoudersoverleg Economie van 16 nov. heeft Michiel Scheffer naar voren gebracht 
dat de huidige voorstellen te weinig concreet zijn en dat de besluitvorming te ver wordt uitgesteld. In 
dat overleg heeft hij aangekondigd dat GS overwegen om dit standpunt per brief te bevestigen. Met 
bijgevoegde conceptbrief wordt hier invulling aan gegeven.  
 
2 Inhoud voorstel / argumenten pro en contra 
 
Het voorstel is om een brief te sturen conform bijgaand concept. 
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Kern van de voorstellen die er nu liggen is dat er nog 1,5 jaar geen beslissingen worden genomen, de 
vermindering van overaanbod zal op deze manier nog jaren op zich laten wachten. De aanpak van de 
overprogrammering die de regio heeft afgesproken in het kader van de MIRT-agenda, wordt op deze 
manier niet opgelost. 
 
Relatie met provinciale inzet programmering 
In het strategisch uurtje van 25 oktober jl. hebben we gesproken over het ‘waarom en hoe’ van 
programmering bij wonen en werken. Daarbij is uitgesproken dat we de rol van doorzetter omarmen.  
Dit betekent dat we ook daadkrachtig zijn als er geen keuzes gemaakt worden of keuzes 
vooruitgeschoven worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat de voorstellen tot nu toe niet aan de vastgestelde Uitgangspuntennotities (die vastgesteld zijn 
in alle 19 colleges van B&W) voldoen en wat ons betreft dus niet bevredigend zijn, is het voorstel om 
een steviger positie innemen in dit dossier.  
 
3 Consequenties: 
 
☐ Financieel 
☐ Juridisch 
☒ Beleidsmatig 
 
Toelichting consequenties: 
 
Beleidsmatig. 
Het onderwerp heeft een directe relatie met de beantwoording van motie 42 (ruimtelijke 
transformatieopgaven in Gelderland). Eind van deze maand is er in de commissie RLW een 
debatverzoek over deze motie. Hierin zal o.a. stilgestaan worden bij het provinciale instrumentarium. 
Met deze brief wordt al stelling genomen. Het proces in de regio Arnhem-Nijmegen vraagt hier ook 
om. Op het moment dat de regio niet uit het RPW proces komt of er een voor ons onbevredigende 
uitkomst ligt geven we aan dat we onze verantwoordelijkheid nemen en ingrijpen. Dit vraagt ons om 
hierop voldoende voorbereid te zijn. 
 
4 Risico’s 
 
Als de regio medio febr. 2017 een concept RPW ter bespreking voorlegt aan  het 
Portefeuillehoudersoverleg wat niet  aan de zelf vastgestelde uitgangspunten voldoet, dan is dat dus 
niet voldoende voor de provincie. De provincie zal dan ook vervolgstappen moeten zetten. Dit kan 
inhouden het zelf opstellen van een RPW waarin lokaties aanwezen worden waar afscheid van moet 
worden genomen. Dit kan risico’s voor planschade met zich meebrengen. Dit is te ondervangen door 
de voorzienbaarheid te creëren nl. door gemeenten en particuliere eigenaren nog 2 jaar de tijd te 
geven om de bestemming alsnog te realiseren.  
 
5 Vervolgproces en communicatie 
 
In de brief geven we de regio tot medio februari om zelf met een voorstel te komen. Op het moment 
dat dit voorstel aansluit bij de gezamenlijke uitgangspunten dan start het besluitvormingstraject in de 

De doorzetter handelt vanuit kracht. Denk en praat in gemeenschappelijke doelen. Weet de 
doelen helder te stellen en stuurt op een gemeenschappelijk resultaat. De doorzetter is 
vasthoudend op de doelen. Hij geeft anderen het podium als de gemeenschappelijke doelen 
zijn gerealiseerd. Het is typerend voor de doorzetter om anderen te laten floreren vanuit zijn 
kracht, zonder dat de doorzetter hierin bevestiging hoeft te krijgen. Hij zorgt ervoor dat 
partners met elkaar in gesprek komen en met elkaar in gesprek blijven.  
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colleges van B&W en gemeenteraden. Vervolgens zal het RPW ter vaststelling aan GS worden 
aangeboden. Op het moment dat er geen voorstel ligt of een voorstel dat onvoldoende aansluit bij de 
gezamenlijke uitgangspunten is een actievere rol vanuit de provincie noodzakelijk. Met het ‘why, how, 
what’ traject en bijbehorende aanpassing van ons ruimtelijk-economisch instrumentarium zijn we ons 
hierop aan het voorbereiden. 
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