‘s-Hertogenbosch, 1 juni 2017
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: afname banen door robotisering
Geacht college,
De Brabantse logistieke sector is van vitaal belang voor de economie van onze provincie.
Distributiecentra spelen hier een essentiële rol in en zijn de sleutel tot het creëren van arbeidsplaatsen
in de logistieke sector. In deze branche vinden vele technische ontwikkelingen plaats om effectiever
en efficiënter te werken. Dit zou ten koste kunnen gaan van de arbeidsplaatsen van Brabanders. Het
CDA ziet hierin enkele bedreigingen, maar óók zeker kansen.
We willen u daarom graag de volgende vragen stellen:
1. Bent u bekend met het bericht 'Robots nemen duizenden banen over in Brabantse
1
distributiecentra', Brabants Dagblad 01-06-2017 ?
2. Onderschrijft u de resultaten van het onderzoek van BCI, waarin wordt geschetst dat 35.000 van
de 85.000 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen in de komende 15 jaar in distributiecentra door
robotisering?
3. Klopt het dat Brabant daarbij de grootste klap krijgt van alle provincies met een verwacht verlies
van 10.700 voltijdbanen?
4. Indien dit getal voor Brabant klopt, hoeveel baanverlies kan in de sector in Brabant natuurlijk
worden opgevangen door bijvoorbeeld pensionering en hoeveel banen zullen er 'gedwongen'
verdwijnen?
5. Bent u bereid om samen met de distributiecentra in Brabant en andere relevante stakeholders die
kunnen bijdragen aan een oplossing voor dit probleem, bijvoorbeeld in het onderwijs, om de tafel
te gaan zitten? Dit met het doel om vroegtijdig passende afspraken te maken om deze transitie in
goede banen te leiden voor alle werknemers. Doel van deze gesprekken zou volgens het CDA
moeten zijn om eventuele gedwongen baanbeëindigingen te minimaliseren en werknemers in de
distributiecentra vroegtijdig zoveel mogelijk zekerheid te geven.
6. De twee Brabantse regio’s West- en Midden-Brabant hebben de logistiek gekozen als
economische specialisatie en banenmotor. Wat betekent dit bericht voor hen en onze ambities en
investeringen op het gebied van logistiek?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Stijn Steenbakkers
Marcel Deryckere
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Zie http://www.bd.nl/economie/robots-nemen-duizenden-banen-over-in-brabantse-distributiecentra~a45cb12c/.

