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Provinciale Staten van Overijssel
Motie Vreemd (Aanpassing provinciale omgevingsverordening 2017)

Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011

Datum

Agendapunt nr.

7 maart 2018
-- ------

--------------------- - -----------

Motie Vreemd (Aanpassing provinciale omgevingsverordening)

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 7 maart 2018

De Staten, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
•

er sprake is van een bepaling in de omgevingsverordening (artikel 2.4.3. Volumineuze detailhandel) die
bedrijven groei- en transitiemogelijkheden ontneemt, waardoor de kans bestaat dat deze bedrijven
zouden moeten verhuizen naar andere gebieden, hetgeen onze regionale economie zou schaden en de
werkloosheid onnodig zou vergroten,

•

ook de gemeente Twenterand van mening is dat dit gevaar bestaat en dat ze groeiende bedrijven wel wil
faciliteren maar daarin beperkt wordt door de provinciale omgevingsverordening,

van mening dat:
•

we zuinig moeten zijn op de gevestigde bedrijven in onze provincie en dat ze door een positieve oorzaak,
nl. hun groei, een negatief besluit moeten nemen, nl. het moeten verhuizen naar een andere regio
vanwege het feit dat de provinciale omgevingsvisie deze groei belemmert, door ze niet toe te staan te
verhuizen van het detailhandelscentrum waar ze gevestigd zijn, naar een industriegebied in dezelfde
regio,

•

de provinciale omgevingsverordening moet worden aangepast zodat groeiende bedrijven in de eigen regio
passende terreinen kunnen vinden die ruimte bieden voor verdere uitbreiding en groei, zonder angst te
moeten hebben voor minder relevante bepalingen in de omgevingsverordening, die hun beslissing
negatief beïnvloeden,

•

de provincie Overijssel een voortrekkersrol kan vervullen bij het bepalen wanneer een groeiend bedrijf
mag verhuizen naar een bedrijventerrein waar tevens (enige) detailhandel is toegestaan naast
volumineuze handel/-werkzaamheden,

roepen GS op:
om vóór april 2018 met een voorstel te komen inzake aanpassing van de provinciale omgevingsvisie,
waardoor de omgevingsverordening niet meer belemmerend werkt voor (volumineuze) detailhandel op
bedrijventerreinen en groeiende bedrijven niet meer in problemen komen bij het moeten zoeken naar gepaste
locaties in hun eigen regio vanwege hun uitbreidingswens,
en gaan over tot de orde van de dag.
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