
 

per e-mail (staten@prvlimburg.nl) 
Voorzitter Provinciale Staten van Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht        Weert, 27 augustus 2014 
 
 
Vragen op grond van art. 38 RvO inzake uitbreiding bedrijventerrein Roversheide 
met het verzoek deze door te leiden naar het College van Gedeputeerde Staten 
 
Geacht College, 
 
De gemeente Beesel is voornemens bedrijventerrein Roversheide met bruto 6 hectare uit te breiden in 
een gebied dat nu een agrarische bestemming heeft. Dit omdat Roversheide volledig uitgegeven is en er 
gegadigden zijn die zich hier willen vestigen.  
In het huidige POL staat dat uitbreiding van bedrijventerreinen in regionaal verband bezien moet 
worden. De regio waar Beesel bij is ingedeeld omvat onder meer Venray, Horst aan de Maas, Peel en 
Maas en Venlo. Voor elke hectare nieuw terrein zou een hectare oud moeten worden 
geherstructureerd, zo luidt de stellingname in POL 2006. 
In het ontwerp POL 2014 wordt het begrip dynamisch voorraadbeheer geïntroduceerd. Van veel 
voorraad is genoeg voorhanden, zelfs teveel, zo wordt uiteengezet. Er wordt aan de uitbreiding van 
bestaande bedrijventerreinen een reeks van voorwaarden gekoppeld waaronder: "Er tegelijkertijd elders 
in de regio bestaande voorraad of harde plannen (in vergelijkbare omvang) uit de markt wordt 
genomen". En "hierover overeenstemming is bereikt in het regionaal programmeringsoverleg 
werklocaties". (Blz. 83 POL 2014) 
 
Vragen: 

1. In hoeverre wordt er in dit kader recht gedaan aan de stellingname in POL 2006 dat iedere 
hectare nieuw, een hectare oud moet worden geherstructureerd? 

2. Zijn er inmiddels concrete plannen uitgewerkt om in dit verband verouderde bedrijventerreinen 
in Beesel dan wel in de regio aan te pakken? En op welke wijze komt deze koppeling met 
Roversheide (financieel) tot uiting?  

3. Heeft er een toetsing plaatsgevonden daar waar toch een regionale aanpak verondersteld mag 
worden en wat is de uitkomst hiervan? (We mogen ervan uit gaan dat dit huiswerk in overleg 
met de provincie is gedaan.) 

4. Naar wij veronderstellen houdt de gemeente Beesel al rekening met de visie dynamisch 
voorraadbeheer in POL 2014. Kunt u uiteenzetten op welke wijze Beesel hier gevolg aan heeft 
gegeven en wat is uw opvatting hierover? 

5. We hebben begrepen dat volgens het gemeentebestuur van Beesel, de provincie positief staat 
tegenover het uitbreidingsplan. Kunt u een nadere uitleg geven wat hiermee wordt bedoeld? Dit 
tegen het licht van het voorgaande. 

6. Voor bedrijventerreinen is een uitgebreid monitoringsysteem ontwikkeld, REBIS. De verzamelde 
informatie is indrukwekkend. Aan de hand hiervan moet het betrekkelijk eenvoudig zijn in een 
beknopte rapportage aan te geven hoe in de afgelopen 3 jaar in Noord en Midden Limburg 
gevolg is gegeven aan POL 2006 wat betreft uitbreiding bedrijventerreinen in relatie tot 
herstructurering. Kunt u ons een dergelijk overzicht doen toekomen? 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de fractie Partij van de Arbeid Provinciale Staten Limburg 
 
Alouis Heijmans 


