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Rapport Rekenkamer Oost-Nederland, Van wens naar werkeliikheid; de regisseur
aan zet. Follow-up planning van bedriiventerreinen Gelderland.

de volgende wiiziging wordt voorgesteld:

Aan het besluit te veranderên:
Punt 1. GS fe vezoeken een bovengrcns voor de vraagprognoses waarop de ptanvorming ts gebaseerd te bepalen en bewaken. Op dit moment ligt het voor de hand
het TM-scenarío als bovengrens te hanteren".

van het besluit te laten vervallen en venrangen door:
Punt 1. GS te verzoeken de vraagprognoses waarop de planvorming is gebaseerd te
toetsen en te bewaken. Oo dit moment ligt het voor de hand het TM-scenzri,a hie*i:
als leidraad te hanteren.
en
Punt 3 "GS te verzoeken te overwegen de inspanningen ten aanzien van de regionale grondpriismethodiek uit te breiden door periodiek grondprijzen volgens de residuele methode te berekenen en zo gemeenten een spiegel voor te houden" .

van het besluit te laten vervallen en vervangen door:
Punt 3 GS te verzoeken de voor haar mogelijke (ruimtelijke) instrumenten in te zetten
wanneer de uitgifte van extra bedrijventerrein niet aantoonbaar in het algemeen belang van de provincie Gelderland is.

Toelichtíng punt 1.
lngediende plannen worden gebaseerd op vraag-prognoses. Het is de vraag of deze
prognoses nog realistisch zijn. Daarom is het van belang dat de provincie de haatbaarheid van deze prognoses regelmatig toetst. Hierbij kan de provincie het T%-scenario als uitgangspunt nemen.

Toelichting punt 3.

De primaire verantwoordelijkheid bij de uitgifte en het bestemmen van bedrijventerreinen ligt bij de gemeenten. ln sommige gevallen is het onverantwoord om extra meters bedriiventenein uit te geven. Gemeenten doen dit omdat ztj op deze manier de
tekorten in hun grondbedrijf willen oplossen. Daarmee rs nr'ef het algemeen belang
gediend. De provincie kan ingrijpen a/s zij vindt dat daa¡toe noodzaak bestaat. De
b e n od i gde ( ru i mte I ij ke) i n stru m e nte n z ij n d a a ruoo r be sc h i kb a a r.
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