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Bij brief van 23 maart 2017, ingekomen op 23 maart 2017, heeft u namens de
CDA fractie, PvdA fractie, GroenLinks fractie en ChristenUnie-SGP fractie
schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. In uw brief d.d. 23 maart 2017 gaat u in op de kansen en mogelijkheden met
betrekking tot slimmer en schoner bezorgen in Brabant. U vraagt ons of wij
bereid zijn een rol te nemen door met partijen en mogelijke andere stakeholders
een experiment voor slimmere bezorging te faciliteren in het Land van Heusden
en Altena.
Antwoord: De door u geschetste ontwikkelingen en suggestie voor een
experiment zijn voor ons herkenbaar. PostNL experimenteert bijvoorbeeld al met
automaten waar 24 uur per dag pakketjes afgehaald en verstuurd kunnen
worden. In Tilburg en Eindhoven zijn de automaten al te vinden.
Wij constateren echter ook dat er in het Land van Heusden en Altena geen
bereikbaarheidsknelpunt is wat hiermee opgelost moet worden of waar de
provincie een verantwoordelijkheid in heeft.
Wij concluderen dan ook dat dit experiment niet direct raakt aan de provinciale
rol, maar meer ligt op het terrein van de gemeente en betrokken bedrijven.
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Wij zijn daarom niet bereid een experiment te faciliteren voor slimmere
bezorging in het Land van Heusden en Altena. Wij richten ons met betrekking tot
slimme logistiek in eerste instantie op oplossingen voor
bereikbaarheidsvraagstukken in afstemming met vragen vanuit de logistieke
sector. Indien bedrijven kansen op dit vlak zien voor innovaties, dan biedt de
nieuwe testomgeving MobilityMoveZ.nl hiervoor mogelijkheden. Nieuwe
oplossingen voor versterking van sociale binding en slimme oplossingen voor
mobiliteit houden onze aandacht.
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