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Onderwerp

Datum

Uitnodiging Rondetafelgesprek 26 februari 2016

25 januari 2016
Ons kenmerk

3915669
Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw,

Contactpersoon

Miriam van Kampen

Op 12 oktober 2015 hebben Provinciale Staten ingestemd met een
rondetafelgesprek over vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor en de
veiligheid die hiermee gemoeid gaat. Graag zouden Provinciale Staten uw
visie over dit onderwerp horen. Daarom nodigen zij u van harte uit voor dit
rondetafelgesprek. H e t rondetafelgesprek vindt plaats op vrijdag 26
februari a.s. van 10.00 tot 11.30 uur in het provinciehuis.

Inge Butzelaar
Telefoon

(073) 681 22 78
Email

statengriffie@brabant.nl
Bijlage(n)

Het rondetafelgesprek wordt voorgezeten door een van de
themavoorzitters van Provinciale Staten, namelijk mevrouw Caroline van
Brakel. Het gesprek heeft een open karakter en is geen een debat.
De procedure tijdens het rondetafelgesprek ziet er als volgt uit:
 alle genodigden krijgen maximaal drie minuten tijd om hun visie
te geven op het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor ;
 alle genodigden spreken na elkaar;
 de 11 fracties in Provinciale Staten krijgen de gelegenheid om
aan twee genodigden een vraag te stellen;
 de genodigden reageren op de vragen nadat alle fracties hun
vragen hebben kunnen stellen;
 indien de tijd dat toelaat kunnen nog vervolgvragen worden
gesteld
Het is mogelijk om van te voren alvast uw zienswijze schriftelijk in te dienen
zodat deze al beschikbaar is voor de Statenleden vóór het
rondetafelgesprek. In de 3 minuten die voor u beschikbaar zijn kunt u zich
dan richten op de hoofdpunten. Uw eventuele zienswijze kunt u mailen
naar statengriffie@brabant.nl.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

De volgende personen en organisaties zullen aanwezig zijn tijdens het
rondetafelgesprek:

Datum

25 januari 2016
Ons kenmerk

Jack Kleis

Nico van Mourik
Giel Janssen
Cees Lok
Patrick van der Velden
Rob Poots
Inès Plasmans-Levert
Jelle Rebbers

Mary-Ann Schreurs
Mike Verdonk
Marianne van Erp
Michiel Visser
Marieke van Ballegooij
Erik de Vries

Burgemeester gemeente Moerdijk en
lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Midden-en West Brabant
Secretaris Veiligheidsregio Midden-en
West Brabant
Burgemeester gemeente Halderberge
Wethouder gemeente Roosendaal
Wethouder gemeente Bergen op
Zoom
Voorzitter Vereniging Alternatief
Goederenspoor West-Brabant
Regiodirecteur Prorail regio Zuid
DB Schenker Rail Nederland N.V.
Manager communications & public
affairs
Wethouder gemeente Eindhoven
Bewonersvereniging Hofstraat
Eindhoven
Samen voor Vught
Brabantse Milieufederatie
GGD Brabant
Wethouder gemeente Helmond

Als u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot Miriam van Kampen of Inge
Butzelaar. Zij zijn bereikbaar via 073-6812278 of Statengriffie@brabant.nl.

Met vriendelijke groet,

De griffier (plv.) van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Mw. mr. K.A.E. ten Cate
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