
Technische vragen VSA inzake Integrale Strategie Ruimte MRE
Ten behoeve van besluitvormende raadsvergadering op 28 november 2017

Blz 15: Wat is Programma Aanpak Stikstof? Heeft Veldhoven hier ook een aandeel in? 
En/Of gebeurt dit in Veldhoven?
Betreft een wettelijke regeling om de hoeveelheid stikstof terug te dringen. De 
provincie is belast met de uitvoering hiervan. Meer informatie op : 
https://www.brabant.nl/Dossiers/Dossiers-op-thema/Natuur-en- 
Landschap/Natuurbeleid-wet-en-regelgeving/Programmatische-Aanpak-Stikstof.aspx
en http://pas.natura2000.nl/
Veldhoven kan hier met grote ontwikkelingen in mee te maken krijgen en mogelijk 
wordt de regeling nog relevant voor het plan Kempenbaan-west/aansluiting A67. In 
Veldhoven zijn geen gebieden waar (bijvoorbeeld door vernatting) mitigerende 
maatregelen moeten worden getroffen.

Blz 16: Wat is High Tech voedselproductie?
Inzet van technologie in de voedselproductie. Denk aan precisielandbouw, waarbij 
bijv. met de inzet van GPS, drones, sensoren, robots, etc. grond extreem efficient 
bewerkt kan worden en de groei van gewassen kan worden gemonitord.

Blz 16: laatste regel: Deze regel van de bladzijde is afgebroken bij "...tot". Wat zou 
hier moeten staan?
Het is van groot belang dat bij alle ontwikkelingen hierop wordt aangesloten. Iedere 
ontwikkeling (in stad en land) moet leiden tot een kwaliteitsimpuls voor de locatie en 
voor de (grotere) omgeving. Hiermee wordt onze kracht alleen maar verder versterkt.

Blz 27: Hier staat : "van VAB tot lab". Wat wordt een lab?
VAB staat voor 'vrijkomende agrarische bebouwing'. Bedoeld wordt dat de transitie 
van het landelijk gebied kansen biedt voor nieuwe economische dragers, waaronder 
wellicht ook vormen van bedrijvigheid of onderzoek die aansluiten bij Brainport.

Blz 47: Wat betekent "De nieuwe boer oogst energie"? Wat wordt hiermee praktisch 
bedoelt?
We hebben de ambitie om, in het kader van de energietransitie, als regio 
^eltvoorzienend' te zijn in de energieproductie. Binnen het stedelijk gebied zijn er 
echter te weinig mogelijkheden om voldoende energie voor de eigen 
gemeente/subregio op te wekken (minder vrije ruimte, meer gebruikers). Zuidoost 
Brabant kan dus alleen energieneutraal worden als de landelijke gebieden energie 
gaan produceren voor het stedelijk gebied. Hier liggen kansen voor de agrariërs.


