
 
 
 
Van: Liza Kozlowska - School  
Verzonden: woensdag 17 januari 2018 19:05 
Aan: STATENGRIFFIE 
Onderwerp: HW VERZOEK | Informatie Greentecht/Vorst B/c in Boxtel 
  
Beste collega's van de griffie, 
  
Namens de Statenfractie van het CDA wil ik graag verzoeken of wij de volgende documentatie zouden 
kunnen ontvangen. Willen jullie deze vraag doorzetten naar de ambtenarij?  
  
* Wat is de rol van de provincie Noord Brabant bij de ontwikkeling van de Green Tech Park in Boxtel?  
* Welke communicatie heeft er plaatsgevonden tussen de provincie (GS) en de gemeente Boxtel 
inzake de ontwikkeling van Greentech Park op Vorst B te Boxtel? 
* Wat is de rol van de provincie (geweest) bij het onwerpbestemmingsplan deelgebied Vorst B? 
* Kunt u ons documentatie toesturen omtrent de provinciale betrokkenheid bij het 
ontwerpbestemmingsplan deelgebied Vorst B en de ontwikkeling Greentech Park op Vorst B? 
  
Graag zouden wij de gevraagde informatie ontvangen voor 26 januari - is dat mogelijk? 
  
Met dank en vriendelijke groet, 
  
Liza Kozlowska 
Politiek Assistent CDA Statenfractie Brabant 
  
ekozlowska@brabant.nl | + 31 (0)6-15519055 
Aanwezig op: maandag, woensdag en vrijdag 
  
CDA Statenfractie Brabant 
Provinciehuis Kamer 1-18 
Postbus 90151 
5200 MC ’s-Hertogenbosch 
+31 (0)73-6812174 
  
 
 
 
Van: Lenny Reiningh  
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 16:52 
Aan: Liza Kozlowska - School 
CC: Peter van Beek; Marloes van Sebille - op den Buys; Hermke Helsper; Waldo Maaskant 
Onderwerp: FW: VERZOEK | Informatie Greentecht/Vorst B/c in Boxtel 
 
Beste mevrouw Kozlowska, 
Hierbij het antwoord op het deel van de vragen dat ik kan beantwoorden. 
Met vriendelijke groeten 
Lenny Reiningh (ism Marloes van Sebille en Waldo Maaskant) 
 
Vraag: Wat is de rol van de provincie Noord Brabant bij de ontwikkeling van de Green Tech Park in 
Boxtel?  
 
Antwoord: 
In 2016 is afgesproken dat de gemeente gezamenlijk met de provincie een onderzoek uitvoert naar de 
kansen van een Greentech Park in Boxtel. De gemeente en provincie hebben dan ook gezamenlijk 
een opdracht verstrekt aan een extern bureau om de kansen voor een Greentech Park in Boxtel te 
onderzoeken. In 2017 is dit onderzoek grotendeels uitgevoerd. De gemeente Boxtel is initiatiefnemer 
en eindverantwoordelijk voor het Greentech Park. 

mailto:ekozlowska@brabant.nl


De provincie Noord-Brabant ondersteunt de gemeente (bijvoorbeeld inhoudelijk, met capaciteit en 
proceskosten). In overleg wordt steeds bepaald wat onze bijdrage aan de gemeente precies inhoudt 
en onder welke voorwaarden.  
 
  
Vraag: Welke communicatie heeft er plaatsgevonden tussen de provincie (GS) en de gemeente Boxtel 
inzake de ontwikkeling van Greentech Park op Vorst B te Boxtel? 
 
Antwoord: 
Voorafgaand aan het onderzoek heeft in 2016 tweemaal bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de 
gemeente Boxtel en de provincie Noord-Brabant. Daarnaast is begin 2017 door de gemeente en 
provincie gezamenlijk een brainstormsessie georganiseerd met deskundigen op het gebied van 
duurzaamheid en technische ontwikkeling. Bij die bijeenkomst waren bestuurders van de gemeente 
Boxtel en de provincie (gedeputeerde Bert Pauli en Johan van den Hout) aanwezig.  
Daarnaast heeft de CdK in december 2017 een bezoek gebracht aan de gemeente Boxtel. Hij is via 
een annotatie op de hoogte gebracht van de destijds actuele status van het onderzoek naar 
Greentech Park in Boxtel. 
Gedeputeerden Bert Pauli en Johan van den Hout zullen begin 2018 door de gemeente Boxtel worden 
uitgenodigd voor een bestuurlijke bijeenkomst om de resultaten van het onderzoek naar de 
mogelijkheden van een Greentech Park in Brabant te presenteren. 
  
  
* Wat is de rol van de provincie (geweest) bij het onwerpbestemmingsplan deelgebied Vorst B? 
* Kunt u ons documentatie toesturen omtrent de provinciale betrokkenheid bij het 
ontwerpbestemmingsplan deelgebied Vorst B en de ontwikkeling Greentech Park op Vorst B? 
Bovenstaande vragen kan ik niet beantwoorden  
  
 
 
Van: Hermke Helsper  
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 18:32 
Aan: Liza Kozlowska - School; STATENGRIFFIE 
CC: Peter van Beek; Marloes van Sebille - op den Buys; Waldo Maaskant; Lenny Reiningh 
Onderwerp: RT RE: VERZOEK | Informatie Greentecht/Vorst B/c in Boxtel 
 
Beste mevrouw Kozlowska,  
 
In aanvulling op Lenny haar mail stuur ik u hierbij het antwoord op de laatste twee vragen die gesteld 
zijn door het CDA. 
 

- Wat is de rol van de provincie (geweest) bij het ontwerpbestemmingsplan deelgebied Vorst B? 
Er is nog geen ontwerp-bestemmingsplan voor Vorst B. In de regionale afspraken staat Vorst 
B ook als ‘zachte’ capaciteit, die gekoppeld is aan de ontwikkeling van Greentech. Het plan 
moet dan nog wel regionaal worden afgestemd worden via het RRO. 
 

- Kunt u ons documentatie toesturen omtrent de provinciale betrokkenheid bij het 
ontwerpbestemmingsplan deelgebied Vorst B en de ontwikkeling Greentech Park op Vorst B? 
Nee dat kunnen we niet want zoals uit het antwoord op vorige vraag naar voren komt is er nog 
geen ontwerpbestemmingsplan deelgebied Vorst B. 

 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, Hermke Helsper 
 
 


