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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Ellen de Neef, Partij voor Zeeland/Terneuzen
ONDERWERP: Starre houding Gemeente Terneuzen schrikt bedrijfsleven af.
TOELICHTING:
De Partij voor Zeeland/Terneuzen pleit in haar verkiezingsprogramma voor betere verhoudingen tussen Gemeente en bedrijfsleven. Die zijn ronduit onvriendelijk. Het is onverteerbaar
hoeveel inspanningen, tijd en geld een onderneming zich moet getroosten om in onze gemeente de regelbarricades te passeren. Het is dikwijls slikken of stikken. Onbegrijpelijk en
onacceptabel als men bedenkt dat Provinciale Staten op 28 december 2012 een nieuw omgevingsplan hebben vastgesteld, waarin de Gemeenten aanzienlijk meer ruimte wordt geboden om naar eigen inzicht beleid te hanteren op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, windmolens, natuurgebieden enz. Ook zijn er geen regels meer opgenomen voor het
beschermen van het Nationaal Landschap en bij compensatie van natuurverlies wordt geen
extra kwaliteitstoeslag meer gevraagd. Eenvoudig en helder beleid is de doelstelling. De
Gemeente Terneuzen denkt daar kennelijk anders over en haalt de regelriem nog eens extra
stevig aan.
Illustratief is de manier waarop de Gemeente Terneuzen omgaat met sloop- en recyclingbedrijf Beelen (Beelen Groep Amersfoort), dat nu al twee jaar bezig is met de ontwikkeling van
zijn bedrijventerrein op de Axelse Vlakte. Ondanks een reeks afwijzende besluiten wil de
ondernemer toch doorzetten. Wethouder Van Hulle (zie PZC van vandaag) bewondert kennelijk de voortvarendheid, waarmee Beelen te werk gaat, maar legt Beelen tegelijkertijd beperkingen op, die hem wel eens het laatste restje enthousiasme zouden kunnen ontnemen
om door te gaan. Die benadering zint de fractie Partij voor Zeeland allerminst. Sterker, wij
zijn er zeer gebelgd over. Als dat de manier blijft om met ondernemers om te gaan, zal onze
fractie er alles aan doen om daar bij verkiezingswinst op 19 maart, in de nieuwe raad, korte
metten mee te maken. Terneuzen is het centrum van de regionale economie. Een gegeven
om trots op te zijn. Het huidige Gemeentebestuur ziet dat blijkbaar anders.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Deelt uw College de opvatting van
onze raadsfractie, dat het bedrijfsleven niet bepaald met open armen
tegemoet wordt getreden,
terwijl de werkgelegenheid toch een
fundamenteel aandachtspunt dient te
zijn voor de lokale overheid?

1

Nee, de opvatting dat het bedrijfsleven niet
met open armen tegemoet wordt getreden
delen wij niet.

2

Waarom spoort de houding van uw
College (bureaucratie en regelgeving)
niet met de bedoelingen van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018?

2

3

Deelt uw College de mening van onze
fractie, dat het “ruimtelijk optreden”

3

De door u geschetste houding hebben wij
niet. De gemeente Terneuzen scoort juist
goed in het onderzoek van MKB-Nederland
naar het verminderen van regeldruk voor
ondernemers.
Nee, de mening van uw fractie dat het
“ruimtelijk optreden” van de gemeente Ter-

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Terneuzen t.a.v.
het industrie- en havengebied Axelse
Vlakte, maar ook elders, ondernemers steeds meer gaat afschrikken
om binnen onze gemeentegrenzen
activiteiten op te zetten of uit te breiden en dat dit niet alleen ten koste
gaat van de lokale en regionale economie en werkgelegenheid, maar ook
van het welzijnsniveau en de dringende noodzaak van verjonging?

neuzen ondernemers afschrikt delen wij
niet.

Datum vragen: 05.03.2014

Datum antwoorden: 26 maart 2014
Verzonden: 27 maart 2014
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