PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

Motie 'logistieke XXL-centra onderwerpen aan correctief referendum'

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van het
Bestuursakkoord 2020-2023,
Constaterende dat:
»
»
«

*

In het bestuursakkoord wordt aangegeven dat het nieuwe college voor de komende drie jaar het
correctief referendum mogelijk gaat maken;
In vele delen van Noord-Brabant gigantische XXL-distributiecentra in de planning zitten;
Er veel weerstand onder omwonenden is tegen deze onnodige verwoesting van natuur,
landschap en leefbaarheid die nauwelijks bijdraagt aan werkgelegenheid voor onze éigen
Brabanders;
Er eerder dit jaar een brandbrief namens 8 bewonersgroepen verspreid over heel Noord-Brabant
is aangeboden over dit onderwerp (bijlage);

Overwegende dat:
* De verdozing van Noord-Brabant zeer ingrijpende gevolgen heeft voor Brabant en de (leefwereld
van de) Brabanders;
* De plannen rondom XXL distributiecentra dan ook uitermate geschikt zijn om het
referenduminstrument voor in te zetten, zodat de Brabanders over dit onderwerp hun stem
kunnen laten horen;
Besluiten:
* Alle plannen rondom XXL distributiecentra door middel van een correctief referendum voor te
leggen aan de Brabanders, alvorens de bestuurlijke opvattingen van de provincie definitief
worden vastgesteld;
en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen

PW Noord-Brabant

BIJLAGE: brandbrief Bewoners over verdozing
Van: info@eeriiikoverheeschwest.nl
Verzonden: zondag 16 februari 2020
Aan: STATENGRIFFIE
Onderwerp: BS Stop verdozing Brabant - Heesch West
Geachte leden van Provinciale Staten,
Wij, bewoners rond het geplande bedrijventerrein Heesch-West (gemeente 's-Hertogenbosch en Bemheze), maken ons
ernstige zorgen over ons toekomstig leef- en woonklimaat. Bedrijventerrein Heesch-West is gepland in een nu nog groen
en kleinschalig landschap. In de toekomst moet hier 80 ha bedrijventerrein worden gerealiseerd. We maken ons ernstige
zorgen om de verdozing die samen gaat met toename van fijnstof, geluidsoverlast, lichtvervuiling, stankoverlast en
toename van verkeersdruk.
Alle bezwaren worden tot nog toe weggewuifd, terwijl landelijk in de politiek de zorgen toenemen. Tot hoe ver laten we het
komen. Het naastgelegen landelijke dorp Vinkel krijgt door het bedrijventerrein een verwachte toename van 3Q0+
verkeersbewegingen per dag. Daarbij willen de drie betrokken gemeenten scoren op duurzaamheid. Daarom worden er
ook nog eens drie industriële windturbines in het plan "gepropt", mede door de provinciale eis van minimaal 3 per park.
Hierdoor komen er mega windturbines op 350 meter afstand van woonhuizen. Zonnepanelen zijn niet op de daken
gepland, maar komen in de geplande bufferzone en naastgelegen terreinen. Geen multifunctioneel gebruik dus, waardoor
er meer oppervlakte ingezet moet worden dan nodig zou zijn en van landschappelijke inpassing weinig meer over blijft.
Kortom er wordt absoluut niet naar de mensen in de omgeving gekeken. Platform Eerlijk over Heesch West vraagt u,
samen met 7 andere verontruste bewoners- en belangengroepen uit heel Brabant, om de verspilling van nog meer
Brabants landschap tegen te gaan.
Bijgaand onze gezamenlijke brandbrief.
Hoogachtend, namens Platform Eerlijk over Heesch West Eric Govers Henk Verstegen

Moerdijk, Roosendaal, Tilburg, Oisterwijk, Heesch, Vinkel
14 Februari 2020
Geacht leden van de Provinciale Staten,
Wij, 8 verontruste bewoners- en belangengroepen uit heel Brabant, maken ons grote zorgen over de toekomst van 'ons'
Brabants Landschap en de leefbaarheid van onze dorpen en steden.
Wij stellen vast dat onze gemeenten (Den Bosch, Bemheze, Oss, Tilburg, Oisterwijk, Roosendaal en Moerdijk) nog steeds
oud cultuurlandschap en de leefbaarheid van woonwijken op willen offeren voor grootschalige bedrijventerreinen en grote
distributiecentra als antwoord op de te verwachte vraag aan logistieke bedrijvigheid ten behoeve van economische
ontwikkeling en werkgelegenheid.
Onze gemeenten gaan zonder blikken of blozen voorbij aan de leegstand op bestaande bedrijventerreinen (bv Moerdijk),
het feit dat deze distributiecentra mede de oorzaak zijn dat onze snelwegen dichtslibben (A58 en A59), onze binnensteden
leeglopen en het feit dat de arbeidsmarkt voor logistieke functies volgens recente rapportage van het UWV zo krap is dat
vacatures in deze sector zeer moeilijk te vervullen zijn waardoor steeds meer een beroep gedaan moet worden op
werknemers uit Oost Europa. Een feit dat ook door het College van Rijksadviseurs wordt onderschreven
Onze huidige vorm van economie loopt snel tegen zijn grenzen aan (denk aan de stikstofproblematiek, de C02 opgave en
de teruggang in biodiversiteit) en ons Brabant landschap verdoost in rap tempo. Alsof de groeiende maatschappelijke
discussie omtrent verdozing en landschap in z'n geheel niet bestaat. Wij vrezen dat onze mooie Provincie vervalt tot het
logistieke afvalputje van Nederland (en misschien wel van West-Europa).
Met welke logica offer je een eeuwenoude bolakker op voor een industriecomplex (Oisterwijk), met welke logica
plaats je een nieuw bedrijventerrein tussen ecologische verbindingszones en bovenop een ecologische
hoofdstructuur (Tilburg Wijkevoort), met welke logica plan je een zonneweide naast grootschalige distributiecentra
omdat je de bedrijven niet wilt opleggen de panelen op het dak te leggen (Heesch-west), met welke logica zetje
een grootschalig distributiecentrum midden in een woonwijk (Roosendaal CampusA58), met welke logica plan je

een bedrijventerrein in een landschapspark (Tilburg Zwaluwenbunders) en met welke logica plan je een nieuw
bedrijventerrein naast een groot, al 60 jaar braakliggend bedrijventerrein (Moerdijk)?
Wij stellen vast dat overal maatschappelijk verzet ontstaat: groepen betrokken burgers die zich organiseren en inzetten
voor en oproepen tot het behoud van buitengebied en leefbaarheid. Soms al jarenlang: in Moerdijk strijden de mensen al
23 jaar! Wij stellen ook vast dat steeds groot belang gehecht wordt aan het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen
maar dat herstructurering van oude bestaande bedrijventerreinen (Brownfields) maar mondjesmaat van de grond komt, er
zit onvoldoende dwang achter. Gemeenten uiten in de media dat zij constructief mee willen werken met ontwikkelaars van
mega distributiecentra, zelfs als dat ínhoudt dat bestemmingsplannen moeten worden aangepast. Maar burgers worden
met hun verzet niet of onvoldoende gehoord.
Gemeenten zijn zo gretig met het binnenhalen van industrie en mega distributiecentra, dat zij met groot gemak
bestemmingsplannen aanpassen om projectontwikkelaars van dienst te zijn.
Burgers daarentegen worden niet of onvoldoende gehoord.
Beste Statenleden, wij vragen u daarom dringend om het volgende:
o Stop de verspilling van nog meer Brabants landschap. Wij roepen u op de adviezen van de Rijksbouwmeesters om geen
Greenfields meer te ontwikkelen met onmiddellijke ingang op te volgen en gemeenten op te roepen om dit jaar nog te
starten met actieve herstructurering en verduurzaming van bestaande terreinen;
o Maak nieuw provinciaal beleid. Vigerend beleid is gebaseerd op de "normale" distributiecentra en transportbedrijven
zoals we die tot voor kort kenden. Mega e-commerce distributiecentra die 24 uur per dag in bedrijf zijn, enorme
verkeersbewegingen met zich meebrengen en een aanzuigende werking hebben op arbeidsmigranten, vergt een
aanpassing van uw beleid. Het verouderd beleid is een vrijbrief voor dit soort megaprojecten, terwijl het draagvlak voor
deze ontwikkelingen onder gewone burgers snel afbrokkelt;
o Zet alle plannen mbt grootschalige bedrijventerreinen en grote distributiecentra on-hold, totdat er een gedegen eerlijk
provinciaal beleid is ontwikkeld waarin nut Ã noodzaak voor een ieder duidelijk wordt, alle belangen eerlijk meegewogen
worden, waarin de grenzen van onze economie aangegeven worden en leiden tot een werkelijke duurzame economische
ontwikkeling met meer gevoel voor mensen, landschap en natuur;
o Neem, in de aanloop naar zo'n provinciaal beleid de burgers en relevante maatschappelijke partners (zoals
terreinbeheerders en natuur- en milieuorganisaties) van uw provincie op een eerlijke en gelijkwaardige wijze mee in de
discussies en besluitvorming;
o Agendeer dit onderwerp, organiseer rondetafelgesprekken, luister naar wat wij te zeggen hebben en kom vooral kijken.
Geef ons de gelegenheid onze argumenten in de Provinciale Staten nader te onderbouwen, in een open
gedachtewisseling met u als Statenlid.
Hopend op een goede afloop,
Met vriendelijke groeten,
Moerdijk: Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk - Wim Rijnart
CampusA58 Roosendaal: Bewonerscomité CA58.nl - Michelle van der Heijden, John Verpaalen
Tilburg Zwaluwenbunders: Stichting de Nieuwe Warande Tilburg - Andrea Dekkers, Margriet Schipper DeBaanenDeSteegen.org, Kwaliteit Buitengebied Tilburg - Mark van Gaaien, Herman Brand
Tilburg Wijkevoort: Reeshof aan Zet voor Wijkevoort Tilburg - Leo Peters, Helene Felix Comité buitengebied Zuid-West
Tilburg - Stan Maessen, Johan van Zon Bedrijventerrein
Oisterwijk: Omwonenden bolakker Oisterwijk - Frank Wagemans
Heesch-West: Stichting Eerlijk over Heesch - Eric Govers, Henk Verstegen

