‘s-Hertogenbosch, 24 augustus 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: bereikbaarheid bedrijventerreinen West-Brabant

Geacht college,
Op 30 juli jl. verscheen in de krant BN De Stem een artikel over de slechte bereikbaarheid per bus van bedrijven
in West-Brabant.
In dit artikel stelt de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) dat ‘verschillende bedrijventerreinen in
West-Brabant nog altijd slecht bereikbaar zijn per bus. Werknemers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer
moeten daardoor kilometers lopen. Ook hebben bedrijven door de slechte verbinding moeite met het aantrekken
van stagiaires.’ Volgens de BZW zijn de aandachtspunten in West-Brabant vooral Oosterhout, Breda
(Hazeldonk), Roosendaal (Borchwerf 2) en Moerdijk (het industrieterrein).
De provincie Noord-Brabant heeft zeven kerntaken. Twee daarvan zijn Regionale economie (1) en Regionale
bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer (2).
Het CDA vindt dat het college wat betreft deze taken kansen laat liggen in West-Brabant. Dit terwijl het in OostBrabant juist wél veel mooie initiatieven en projecten tot stand heeft gebracht. Te denken valt aan de recente
samenwerking met OV-bedrijf Hermes en de gemeente Eindhoven om de bereikbaarheid van bedrijven en
instellingen op de bedrijventerreinen Flight Forum, Park Forum, De Hurk, Ekkersrijt, TU/e Campus, TU/e Science
Park en Breeven te verbeteren.
In heel Nederland zijn er talloze voorbeelden van succesvolle projecten die openbaar vervoer van en naar
bedrijventerreinen mogelijk maken. Voor de regio West-Brabant ziet het CDA samenwerking tussen provincie,
gemeenten, vervoerder(s), werkgevers én (potentiële) reizigers als dé sleutel voor succes. De provincie moet
daarbij openstaan voor alternatieve ideeën en oplossingen, zoals de inzet van (tijdelijke) shuttlebussen,
deelfietsen en besloten vervoer van en naar een bedrijventerrein. Het vervoer van en naar een bedrijventerrein
dient vraag gestuurd te zijn, zodat het aanbod zo goed mogelijk aansluit op de vraag.
Het CDA heeft de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onderschrijft u het belang van een goede bereikbaarheid van West-Brabantse bedrijventerreinen met (een
vorm van) openbaar vervoer voor werknemers, stagiaires, ondernemers en bezoekers?
Kunt u aangeven hoe het komt dat de bereikbaarheid van bedrijventerreinen in Oost-Brabant beter is
georganiseerd dan die in West-Brabant?
Wat zijn volgens u de knelpunten in de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in West-Brabant?
Welke oplossingen ziet u om deze bereikbaarheid te verbeteren?
Bent u bereid om vóór 1 oktober a.s. met de BZW in gesprek te gaan met het doel de bereikbaarheid van de
West-Brabantse bedrijventerreinen te gaan verbeteren?
Indien ja, bent u bereid om de uitkomsten van dit gesprek met Provinciale Staten te delen en ons proactief te
informeren over uw vervolgacties?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Ankie de Hoon
Stijn Steenbakkers

