MOTIE 3
Agendapunt: Vaststelling Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
Raadsvoorstel: 18-39
Onderwerp: Lokaal bedrijventerrein Stroe
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 30 mei 2018
De Raad,
Constaterende dat





Stroe in het RPW in de categorie ‘overig’ is ingedeeld wat betekent dat het nog niet zeker is dat het
toekomstig bedrijventerrein deze bestemming ook krijgt en het bedrijventerrein gerealiseerd kan worden;
Het Dorpsplan Stroe in 2010 is opgesteld en in er sindsdien verschillende onderzoeken zijn geweest, maar
dat er geen concrete stappen zijn gezet;
Het realiseren van een bedrijventerrein draagvlak heeft in Stroe;
Het realiseren van een bedrijventerrein als gevolg heeft dat in de dorpskern Stroe ruimte ontstaat voor
woningbouw middels inbreiding en dat dit goed is voor de leefbaarheid van, de kwaliteit van en kansen
voor Stroe;

Van mening dat





Er zo snel mogelijk een bestemmingsplan moet komen voor een bedrijventerrein in Stroe zodat het
Dorpsplan verder ten uitvoer gebracht kan worden;
In het bestemmingsplan de onderbouwing van de urgentie en aantoonbare behoefte moet worden
meegenomen;
Het de sterke voorkeur heeft om het bedrijventerrein in 1 keer te realiseren
Indien voor fasering wordt gekozen toegelicht wordt om welke fasen het gaat en waarom voor de fasering
wordt gekozen;

Roept het college op om




Een stappenplan te maken, in nauw overleg met de Dorpswerkgroep Stroe, om tot een bestemmingsplan
te komen voor het toekomstige bedrijventerrein in Stroe en dit voor te leggen aan de raad;
Met in het stappenplan een duidelijke tijdlijn en afspraken wie wat doet;
Daarbij zowel zorgvuldigheid als snelheid te betrachten;

en gaat over tot de orde van de dag.
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