Boxtel, 15 september 2018
Betreft: Vragenhalfuurtje raad 18 september 2018
Onderwerp: Noodzakelijke hoeveelheid bedrijfsgrond i.r.t. aankoop Vorst C
Geacht College,
We hebben kennis genomen van uw bericht van 5 september jl. om de
samenwerking middels het convenant met SPIN op te zeggen. In het
coalitieakkoord is opgenomen dat de economische ontwikkeling absolute
prioriteit heeft. Deze opzegging lijkt daarmee in strijd.
We weten dat er in het kader van regionale samenwerking samen met SPIN een
inventarisatie gemaakt zou worden over de gewenste extra hectares
bedrijfsgrond. Directe aanleiding was uw streven om Vorst B beschikbaar te
stellen voor het Biomassaplein en Greentech, waardoor vele Boxtelse
ondernemers helaas het nakijken hadden.
Voor een goede economische ontwikkeling lijkt ons één van de belangrijkste
randvoorwaarde dat er voldoende bedrijfsgrond beschikbaar is en/of komt. De
raad heeft al meermaals uitgesproken dat de gemeente Boxtel een actievere
grondpolitiek moet voeren dan in het verleden. Het college heeft net zo vaak
laten weten dat ze dat ook al doen. Ons is ter oren gekomen dat Vorst C in de
verkoop is, of al is geweest, en dat lijkt ons een ideale kans om als gemeente
actieve grondpolitiek in de praktijk te brengen. Tevens is het een mooi gebaar
richting het Boxtelse bedrijfsleven, zodat u hen kunt helpen met nieuw
uitgeefbare bedrijfsgrond op Vorst C nu Vorst B voor hun niet beschikbaar is.
In het kader van de noodzakelijke bedrijfsgrond voor onze lokale ondernemers
hebben we de volgende vragen voor het college:
1. Hoe ver staat het met het - gezamenlijk met SPIN – in kaart brengen van
de ruimtelijke behoefte naar bedrijfsgrond?
2. Wat is de huidige stand van zaken inzake bedrijventerreinen in de
regionale afspraken?
3. Heeft u sinds u uw gewenste invulling van Vorst B kenbaar maakte
stappen gezet om Vorst C te verwerven en wat is daar nu de stand van
zaken van?
4. Bent u het met ons eens dat u de kans om de gronden van Vorst C te
kopen niet mag laten schieten en dit een voorbeeld is van actieve
strategische grondpolitiek?
BALANS hecht grote waarde aan ons huidige bedrijfsleven; zij zorgt voor veel
arbeidsplaatsen, economische groei en sponsoring van diverse activiteiten binnen
onze gemeente. Bovendien willen ondernemers vanuit hun betrokkenheid en
expertise de gemeente graag adviseren bij met name ruimtelijke vraagstukken,
onder andere de gewenste infrastructuur. We rekenen erop dat ondanks dat u
het convenant opgezegd heeft, u zich blijft inzetten voor het bedrijfsleven; het
aankopen van de gronden van Vorst C zou een goede stap zijn volgens BALANS.
Hoogachtend,
Fractie BALANS
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