‘s-Hertogenbosch, 23 maart 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: slimmer en schoner bezorgen in Brabant

Geacht college,
U herkent het vast wel. Bestelling gedaan via internet. Niet thuis toen de pakketbezorger langs kwam. Weer de
buren lastig vallen of de auto in naar een afhaalpunt.
Of een dagje thuis en je ziet de pakketbezorgers af en aan rijden door de straat. DHL bij de buren rechts, PostNL
bij de buren links, GLS bij de overburen en de boodschappenservice rijdt en passant ook nog even voorbij.
De grootste internetwinkel van ons allemaal ziet geen einde komen aan de groei van het aantal
internetbestellingen. Ook de boodschappenbezorging neemt toe: gemak dient immers de mens. Kortom, het
aantal vervoersbewegingen zal de komende jaren nog flink toenemen. Maar kan het ook slimmer en schoner, te
beginnen in de slimste provincie van Nederland?
Met name op het platteland zouden minder vervuilende kilometers gemaakt hoeven worden, wanneer we het
bezorgsysteem slimmer inrichten. Elke plaats zijn eigen centrale afhaalpunt in een dorpshuis, multifunctioneel
centrum of ander publiekstoegankelijk gebouw dat hiervoor open staat. Een nieuwe functie, nieuwe traffic en
mogelijk een bescheiden verdienmodel onder de exploitatie. Wellicht een mooie tegenhanger om de verschraling
van voorzieningen op het platteland enigszins te dempen. Want ook de brievenbusfunctie en pinautomaat kunnen
hierin worden gecombineerd.
Op 17 maart jl. was de Brabantse CDA-fractie op bezoek bij bol.com in Waalwijk. Toen dit onderwerp ter sprake
kwam, bleek men daar in voor een experiment voor slimmere bezorging. Met een aantal bestuurders in de
fusiegemeente Altena, met maar liefst 21 plattelandskernen, hebben we dit vraagstuk gedeeld. De problematiek
wordt herkend. En ook hier staat men zeker open voor een experiment.
Omdat het tevens een provinciebreed vraagstuk betreft (en een succesvol experiment kan worden uitgerold over
andere delen van Brabant), en gelet op uw ambitie op het terrein van sociale veerkracht, maar ook in het kader
van slimme logistiek en een duurzamer schoner Brabant, willen wij u verzoeken hierin een rol te nemen door met
genoemde partijen en mogelijk andere stakeholders een experiment te faciliteren in het Land van Heusden en
Altena.
Daarom de volgende schriftelijke vraag:
1.

Bent u hiertoe bereid?

Wij zien het antwoord op deze vraag graag tegemoet vóór behandeling van de Perspectiefnota op 21 april a.s.,
waarvoor bij voorbaat zeer bedankt!
Met vriendelijke groet,
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