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Geachte voorzitter/leden,

Op 8 december 2021 was er een informatieve statenbijeenkomst gericht op
Acquisitie & Bedrijventerreinen. De NOM heeft een presentatie gehouden over
acquisitie en de STEC groep over de vraag naar bedrijventerreinen met daarin
specifieke aandacht voor grote ruimtevragers. ln deze brief wordt u geïnfor-
meerd over het vervolgproces dat samen met alle provincies en Rijk wordt door-
lopen om meer grip te krijgen op grote ruimtevragers.

Sinds begin 2021 hebben drie ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, Economische Zaken en Klimaat en lnfrastructuur en Waterstaat) een
proces opgestart met de provincies om meer grip te krijgen op grote ruimte-
vragers (kort gezegd: GRIP). Het betreft hier alle nieuwe bedrijfsvestigingen met
een kaveloppervlak solo of samengesteld vanaf 5 ha en groter.

Aanleiding was de snelle groei van grootschalig logistiek vastgoed, wat er onder
andere toe leidt dat de kwaliteit van het landschap op sommige plekken wordt
aangetast en de beschikbare ruimte voor bedrijven schaarser wordt. De vraag
naar ruimte voor grootschalige bedrijfsvestigingen blijft echter onverminderd
groot, onder meer ten gevolge van de binnenlandse E-commerce, schaalver-
groting en de toenemende digitalisering.

Dit heeft geleid tot een motie in de Tweede Kamer waarbij de regering wordt
verzocht, in samenspraak met provincies en gemeenten om "te bezien waar on-
gewenste verdozing af te remmen en hoe beter te sturen op toegevoegde
waarde".
ln een tweede aangenomen motie in de Tweede Kamer wordt verzocht om "in
de NOVI op te nemen dat (X)Xl-vastgoed eerst wordt gebouwd op bestaande be-

drijventerreinen, vervolgens binnen zorgvuldig gekozen distributiecentraclusters
en als laatste op andere nieuwe buitenstedelijke distributiecentralocaties". ,i
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Zes procesafspraken grip op grote ruimtevragers
Het proces GRIP heeft geleid tot een aantal afspraken tussen Rijk en provincies.
De geformuleerde afspraken betreffen zes procesafspraken ter verdere uitwer-
king:
1. afstemmen bovenregionale ruimtebehoefte en komen tot een clustering;
2. beter benutten van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking en afspraken

maken over het opstellen van kwantitatieve behoefteramingen;
3. opstellen van een handreiking voor regionale meerwaarde;
4. opstellen van een toolkit voor hergebruik van bestaande bedrijventerreinen;
5. opstellen van een handreiking duurzame ruimtelijke inpassing & inrichting;
6. het gezamenlijk monitoren van de afspraken.

Binnen de afspraken wordt ten aanzien van grootschalige bedrijvigheid onder-
scheid gemaakt in twee categorieën:
r ruimtevragen van bedrijven met een (inter)nationale of bovenregionale

marktoriëntatie én zonder regionale binding (type A).Ten aanzien van deze
ruimtevragen neemt het Rijk meer regie;

. ruimtevragen van bedrijven die regionale binding hebben (type B). Het
grootste deelvan de ruimtevraag in regio's is afkomstig van bedrijven die
regionaal geworteld zijn. De provincies zijn regisseur van het regionale be-
drijventerreinenbeleid en gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor de reali-
satie. Voor ruimtevragen van type B werken gemeenten, provincies en Rijk

samen aan verdere verbetering van het gezamenlijke ruimtelijke beleid. Het
Rijk gaat meer faciliteren, volgt actiever de ontwikkelingen, evalueert perio-
diek en stuurt beleid waar nodig bij.

Actualisatie van de Omgevingsvisie
Parallel aan het Rijkstraject GRIP is vanuit de provincie Drenthe gewerkt aan de
Actualisatie van de Omgevingsvisie. Deze actualisatie is overwegend beleidsarm.
Alleen voor bedrijventerreinen en de vestiging van grote ruimtevragers is nieuw
beleid in de Omgevingsvisie opgenomen. Aan de hand van een nieuwe behoefte-
raming voor bedrijventerreinen met daarin specifieke aandacht voor grote
ruimtevragers is de tekst over bedrijventerreinen in de Omgevingsvisie geactua-
liseerd. Deze geactualiseerde tekst over grote ruimtevragers sluit nauw aan op de
inhoudelijke thema's zoals in het proces GRIP zijn geformuleerd. Over de geac-

tualiseerde Omgevingsvisie Drenthe vindt deze zomer separate besluitvorming
plaats

Samen uitwerken
Bij de nieuwe behoefteraming met daarin specifieke aandacht voor grote ruimte-
vragers zijn gemeenten nauw betrokken. Ook zijn de nieuwe teksten voor de
Omgevingsvisie met gemeenten en regio's besproken. Een van de punten hierin is
om in regionaalverband afspraken te maken over bedrijventerreinen en grote
ruimtevragers. Samen met onder andere gemeenten en regio's werken wij de re-
gionale meerwaarde van grote ruimtevragers uit.
Dit in nauwe afstemming met het traject GRIP. Ook u krijgt de gelegenheid hier
in mee te denken. Uiteindelijk zal dit zijn doorvertaling krijgen in de Omgevings-
verordening.
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Overleg met minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)

Op 8 april 2022 heeft minister De Jonge van VRO een overleg met de provincies

over Grip op grote bedrijfsvestigingen. De bespreking op 8 april 2022 moeten de
bestuurlijke procesafspraken en de input voor de 10O-dagenbrief definitief en
formeel bekrachtigen. ln de 1O0-dagenbrief wordt de inzet van het kabinet weer-
gegeven, ook als het gaat om de regie op grootschalige bedrijfsvestigingen
(GRIP). De 10O-dagenbrief komt in de Ministerraad van 29 april2O22.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

, voorzitter

md.coll


