Verzoek om themabijeenkomst aan procedurevergadering
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Welk onderwerp / agendapunt wilt u aan de orde stellen?
Ingekomen stukken 11 t/m 15, met name stuk 11: ‘Verzoek aan Provinciale Staten van Bewonerscomité
CA58.nl mede namens belanghebbenden om aanpassing van het bestaande ruimtelijk beleid tot het
realiseren van grootschalige bedrijventerreinen en grote distributiecentra op diverse locaties in de buurt
van woonwijken en natuurgebieden’.
U hoeft zich niet te laten leiden door toegezonden stukken voor de Procedurevergadering, zoals
Statenvoorstellen en Statenmededelingen, maar kunt ook zelf onderwerpen agenderen.
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Wat is het doel van de themabijeenkomst?
Acht actiegroepen hebben een gezamenlijke noodkreet richting de provincie geuit over de verdozing
van het Brabantse landschap: “Wij vrezen dat onze mooie provincie vervalt tot het logistieke afvalputje
van Nederland (en misschien wel van West-Europa).” Eerder hoorden we al een alarmerende geluid in
de vorm van een College van Rijksadviseurs-rapport over (X)XL verdozing.1
De briefschrijvers zijn bezorgd om de ontwikkelingen aangaande o.m. CampusA58 in Roosendaal, het
Logistiek Park Moerdijk, en meerdere locaties in Tilburg.
De komst van steeds meer grootschalige bedrijventerreinen en grote distributiecentra heeft ingrijpende
gevolgen voor de binnensteden, waar steeds meer winkels verdwijnen. Ook het open landschap wordt
blijvende schade aangedaan, door de plaatsing van de metershoge bedrijfsgebouwen. Daarnaast
levert het relatief weinig werkgelegenheid op voor omwonenden, omdat het werk grotendeels door
arbeidsmigranten wordt gedaan of door automatisering wordt vervangen.
Onze fracties delen de zorgen van de acht bewoners- en belangengroepen uit heel Brabant en gaan
graag het debat aan over hoe we de verdozing van Brabant, en de negatieve effecten daarvan, kunnen
minimaliseren.
We willen graag in gesprek met GS, en inzetten op een onderzoek, waarin alle aspecten (waaronder
ook leefbaarheid, natuurbescherming, verkeerveiligheid en volksgezondheid) worden uitgezocht en
uitgewerkt, zodanig dat PS in een positie worden gebracht om een integraal beleid voor logistieke
bedrijfsterreinen vast te kunnen vaststellen. We willen graag dat PS tijdens deze bijeenkomst de
gelegenheid krijgt om de kaders hiervoor aan te dragen.
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Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Wij willen alle woordvoerders de gelegenheid bieden hierbij aanwezig te zijn.
Denk na of het op een andere wijze of andere dag kan. Tijdens de Procedurevergadering zal, in verband met
de beperkte tijd op Statendagen, worden nagegaan of er ook alternatieve momenten zijn, zoals
maandagenavonden of niet-Statendagen, waarop (facultatief) iets kan worden georganiseerd.
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Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben?
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/10/29/advies-xxl-verdozing

☐ Informerend
☐ Informatiebijeenkomst
Bij informatiebijeenkomsten is het uitgangspunt dat de informatievoorziening vanuit de ambtelijke
organisatie komt. Informatie die bij deze bijeenkomsten wordt gewisseld is van feitelijke aard. Tijdens
een informatiebijeenkomst kan ook ruimte zijn om te brainstormen over het geagendeerde onderwerp

☐ Expertmeeting
Zowel PS als GS kunnen verzoeken om een expertmeeting. Hiermee worden (externe) experts van
inhoudelijk deskundige organisaties op het onderwerp bedoeld.

☐ Rondetafelgesprek
Alleen PS kunnen verzoeken om een Rondetafelgesprek. PS dragen zelf gasten/sprekers aan. In
tegenstelling tot bij een expertmeeting hoeven de gasten geen expert te zijn, maar kunnen dit
bijvoorbeeld ook belangenbehartigers of burgers zijn.

☒ Oordeelsvormend
Oordeelsvorming kan plaatsvinden onderling en/of met GS. Externen kunnen hierbij als toehoorder aanwezig
zijn. Voorbereiding op kaderstelling kan enkel op basis van een Statenvoorstel.

☐ Informerend en oordeelsvormend
Aankruisen als het zinvol lijkt om in één bijeenkomst aan zowel beeldvorming als oordeelsvorming te doen.
De griffie zal in samenwerking met de indiener sparren over de vorm waarin dit het beste kan gebeuren.
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Eventueel: nadere (achtergrond) informatie gewenste bijeenkomst
Hier kan nadere informatie worden gegeven over bijvoorbeeld:
 Welke externen/gedeputeerden moeten bij een bijeenkomst zijn?
 Gewenste duur van de bijeenkomst.
 Periode waar de bijeenkomst moet plaatsvinden of exacte datum.
Geef hierbij ook eventueel relevante achtergrondinformatie aan.

