II.A.1

Amendement
Onderwerp: onderzoek PDV-lokatie
De raad in vergadering bijeen op 7 juni 2012,
Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weert al jaren probeert op de Roermondseweg/Moesdijk een volwaardige PDV locatie
te realiseren.
Dit, ondanks uitbreiding van de branchering en vele (dure) onderzoeken niet van de
grond komt.
De ontsluiting van de huidige beoogde locatie ook in de toekomst vanuit het
zuiden/westen van de regio een probleem zal blijven.
We ons ter beschikking staande/gestelde maatschappelijke middelen goed en slim in
moeten zetten.
We voor belangrijke besluiten staan als het gaat om aanpassingen aan de N280.
Er uit Nederweert signalen zijn van ontwikkelingen op het gebied van PDV.
Weert daarop “geprikkeld” reageert omdat er in het verleden afspraken zijn gemaakt
rondom de ontwikkeling van één PDV-locatie in deze regio.
Het veel verstandiger is om SAMEN binnen de Hoge Dunk Land van Weert te gaan
kijken naar ontwikkeling van een nieuwe PDV- locatie en hierin dus SAMEN op te
trekken.
De Hoge Dunk een uitstekend gremium is om te onderzoeken of er binnen de regio
betere locaties zijn om, tegen minder kosten, een beter gesitueerde PDV locatie in te
richten.
Dit onderzoek een bijdrage levert aan de economische structuurversterking van Weert
en de Regio Weert.
Het onderzoek gefinancierd kan worden uit het reeds aanwezige budget “Economische
structuurversterking”.

Wijzigt de voorjaarsnota als volgt:
Bij de prioriteiten wordt een prioriteit toegevoegd:
•

Onderzoek in 2013 naar een alternatieve locatie PDV binnen de regio Weert/Hoge
Dunk.

Deze prioriteit op te nemen in de toelichting waarbij wordt vermeld:
•

dat het onderzoek wordt uitgevoerd samen binnen de Hoge Dunk Land van Weert.

•

dat de financiering uit het budget economische structuurversterking plaatsvindt.

En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie WEERT Lokaal,
Frans Adriaens, Geert Gabriëls, Henk van de Loo

