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De fractie heeft de volgende vragen

Geachte voozitter,

Onze fractie heeft kennisgenomen van de beantwoording van vragen van Provinciale Statenfractie

van Groenlinks over vestiging van een XXL-distributiecentrum op het voormalige Philipsterrein te

Roosendaal. ln de bijlage treft u deze beantwoording aan. De PvdA-fractie heeft met name vragen

met betrekking tot de beantwoording van vraag I en heeft de volgende vragen voor het college.

Vraag 1:

ln antwoord op vraag B wordt o.a. aangegeven dat het goed is om te benoemen dat in december

201g het RRO West-Brabant nieuwe regionale afspraken voor bedrijventerreinen heeft vastgesteld.

Zt¡n deze nieuwe regionale afspraken dezelfde als versie 30/10/19 m.b.t. regionale afspraken

bedrijventerreinen West-Brabant2019-2023? Zo nee kunt u ons dan de bedoelde in december 2Q19

gemaakte nieuwe regionale afspraken doen toekomen?

Vraag2:

Kunt u aangeven welke terreinen in West-Brabant er geÏnventariseerd ziin? Hoort het voormalig

Philipsterrein ook daartoe?

Vraag 3:

Kunt u aangeven welke logistieke terreinen wel en niet zijn toegestaan dan wel als wenselijk of

onwenselijk zijn beoordeeld?

Vraag4:

4a.

Wanneer vindt dit voorjaar 2020 de verdere formulering en inventarisering plaats?

4b.

Welke aanpak vindt er Plaats?

4c.

Vanuit welke uitgangsPunten?

11 februara2O2O

D
^

Datum
Antwoorden op Statenvragen
Distributiecentrum

XXL-Onderwerp

B&WColPortefeuillehouder
Overige betrokken
portefe u i I I eh o uder(s )

Raadsvraag (art. 39) Gesteld door:



4d.

Het motto zal ziin het venijn zit in de start i.p.v. in de staart. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Vraag 5:

ln de versie 3011012019 m.b.t. regionale afspraken bedrijventerreinen West-Brabant staat op p.19, 3.5
over logistiek dat het gaat om schaarse gronden en maatschappelijke weerstand tegen verdozing o.a.
verder dat er trends en ontwikkelingen zijn ten aanzien van robotisering en digitalisering waar de
effecten op de ruimtevraag en locatievoorkeuren integraal onderdeelzijn van te maken prognoses.

Wat is uw mening daarover?

Vraag 6:

Bij afspraken in dit document p. 20 onder 5 staat dat 2 componenten van belang zijn: regionale
gebondenheid en maatschappelijke en economische meerwaarde. lndien deze ontbreken wordt de
locatie en vestiging vanuit de gemeente ontraden en niet gefaciliteerd. Hoe liggen deze criteria en
afspraken ten opzichte van de beoordeling van het onderhavige terrein volgens uw college?

Alvast dank voor uw antwoorden.

Namens,

PvdA, Paul Klaver

Namens de fractie van PvdA, Paul Klaver



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Ja, het zijn dezelfde regionale afspraken.

2. Het voormalig Philipsterrein is onderdeelvan een bestaand industrieterrein. ln genoemde
regionale afspraken bedrijventerreinen heeft (nog) geen inventarisatie van terreinen
plaatsgevonden. Thans betreft het de denkrichting met uitgangspunten en suggesties
over werkwijze bij toekomstige huisvestingsvraagstukken.

3. ln genoemde regionale afspraken bedrijventerreinen is dit (nog) niet onderzocht. Dit zal in
een volgende fase aan de orde komen.

4. Het plan van aanpak gericht op regionale propositie bedrijventerreinen en kwalitatieve
programmering is binnen RWB-verband in de maak. Terreinen voor logistiek maken daar
deelvan uit. De huidige planning is dat in de loop van2020 een inventarisatie plaatsvindt

wat vervolgens tot een voorstelvoor regionale programmeringsafspraken moet leiden. De

uitgangspunten staan opgenomen in (deel 3 van) de regionale afspraken die in het RRO

op 20 november 2019 zijn gemaakt.

5. Wij sluiten aan bij de beantwoording van GS op de Statenvragen van 11 februari 2O2O: de
gemeente handelt in lijn met het rapport van de Rijksbouwmeester, de genoemde locatie
betreft geen greenfield locatie maar een brownfield (bestaand bedrijventerrein) locatie.

6. ln het regionale afsprakenkader van 2017 is opgenomen dat er in de regio een aantal
grootschalige herontwikkelingsplekken is die aantrekkelijk kunnen zijn voor het segment
in de zeer grootschalige logistiek, waarbij specifiek benoemd is het voormalig
Philipsterrein op Majoppeveld. Daarnaast betreft het een bestaande locatie in privaat

eigendom waar een passende bestemming op zit.

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd'

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roo

De secretaris, De eester,




