Voorzitter,

Zo’n raadsvoorstel over bedrijventerreinen zou natuurlijk moeten volgen uit een
sociaaleconomische visie. En die sociaaleconomische visie zou weer moeten volgen
uit een visie op Meierijstad als geheel. Een visie over wat we voor gemeente we
willen zijn.
Dat is allemaal niet gebeurd. Gelukkig heeft Hart wel een visie op wat voor
gemeente Meierijstad zou moeten zijn. En gelukkig leidt dat ook tot een
sociaaleconomische visie. En dus heeft Hart dit voorstel gelegd langs haar eigen
meetlat.
Of het is toeval of het College ziet wel wat in de ideeën van Hart, hoe dan ook: we
zijn redelijk in onze nopjes met het voorstel.
Waar we vooral blij mee zijn, is dat het College besloot tot een koerswijziging. In het
nabije verleden moest Meierijstad nog de bedrijvigste gemeente van Europa
worden. En Mijlpalen voor Meierijstad is nog te lezen: ‘Zorg voor goed
vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven’. Dat wordt met dit voorstel dus zoiets als:
zorgen voor een goed klimaat voor bestaande bedrijven. Want te ontwikkelen
bedrijventerreinen zijn er voortaan alleen nog voor lokale bedrijven.
Als het aan het College ligt zelfs alleen aan lokale MKB-ers. Dat snappen we dan
weer niet. Grote bedrijven als Jumbo, Mars en Van der Lande gaan we toch niet
wegjagen als ze wat extra vierkante meters nodig hebben? We zijn het met het POM
eens dat die ondernemingen er net zo goed bij horen. Indien nodig willen we het
voorstel amenderen. Dat waar bij punt 1.2 nu staat ‘lokaal MKB’ staat, we noteren:
‘Lokaal bedrijfsleven’. Het mag wat ons betreft ook ambtshalve worden gewijzigd.
En nu we het toch over het POM hebben: daar denken ze dat de lokale vraag groter
is dan uit het onderzoek blijkt. Kan zijn, voorzitter. Maar zelfs als dat zo is, dan wil
het nog niet zeggen dat we aan die vraag tegemoet moeten komen. De ruimte is
schaars en het POM concurreert met natuur, boeren, woningen, zonnepanelen,
windturbines en recreatie. Wat Hart betreft is de voorgenomen uitbreiding daarom
voorlopig mooi genoeg.
Onder meer om die reden willen we, net als het College, geen terreinen aanleggen
om ondernemingen van buiten te lokken. Dat leidt slechts tot nog meer studio’s
voor Roemenen en Bulgaren op terreinen die daar niet voor zijn bedoeld, tot meer
CO2-uitstoot, meer asfalt en minder buitengebied. De eigen inwoners schieten met
die nieuwe ondernemingen ook weinig mee op – we hebben in Veghel en Schijndel
al meer arbeidsplaatsen dan de werkende bevolking groot is. Genoeg is genoeg. Het
is een klaar.
En nog eens wat, voorzitter: in een periode dat de ideeën over economie en
bedrijvigheid in hoog tempo en ook nog eens wereldwijd veranderen en het belang
van CEO’s, DGA’s en andere aandeelhouders wordt ingewisseld voor dat van de rest
van de mensheid en de Aarde, mag het POM haar handen dichtknijpen met de nu
voorziene uitbreiding.

Hart stemt, met de voorgestelde wijziging, in met het voorstel.

