Montferland
Montferland
Motie 2 Behoud Werkgelegenheid
Agendapunt: Motie zonder raadsvoorstel
De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 30 juni 2022;
Constaterende dat:
•
Mainfreight in ’s-Heerenberg een grote logistieke werkgever in de gemeente Montferland
is
•
er ca 1350 inwoners van Montferland en directe omgeving (500-600 gezinnen) werkzaam
zijn bij en voor Mainfreight
•
Mainfreight graag werknemers in vaste dienst neemt en behoudt
•
op industrieterrein het Goor een sterk verouderd Cross Dock van Mainfreight aanwezig is
•
de provincie Gelderland de regie voert over het toekennen van de locaties en omvang
van grootschalige bedrijventerreinen (RPW)
•
de provincie Gelderland de noordelijke variant heeft goedgekeurd voor uitbreiding tbv
grootschalige logistiek
•
de voorkeursvariant van gemeente Montferland tbv uitbreiding (oost) door de provincie
Gelderland expliciet is afgewezen obv clustering vs lint
•
meerdere gesprekken tussen bestuurders en provincie de afgelopen 2 jaar hierin geen
verandering hebben kunnen brengen
Overwegende dat:
•
indirecte banen van lokale en regionale toeleveranciers van Mainfreight in de 1350
arbeidsplaatsen niet meegeteld zijn
•
Mainfreight aangegeven heeft dat zij urgent een nieuw Cross Dock nodig hebben ter
vervanging van het huidige, renovatie niet mogelijk is en men het daarom zsm wil
realiseren in directe nabijheid van de locatie aan de Transportweg (DocksNLD)
•
na goedkeuring provincie van de noord variant door Mainfreight is gevraagd of daar een
Cross Dock gebouwd kan worden
•
Mainfreight een eerste optie heeft op deze locatie
•
er geen nieuwe argumenten zijn voor de provincie om alsnog de oost variant toe te
staan
•
de Board van Mainfreight op korte termijn een beslissing neemt waar men strategisch
gaat investeren in Europa
•
de investeringsbeslissing bepalend kan zijn voor de toekomst van Mainfreight in
‘s-Heerenberg
•
te lange onzekerheid een grote bedreiging voor de vaste werkgelegenheid is
Verzoekt het College om:
•
•
•
•
•

de ontwikkeling op noord voortvarend voort te zetten
zsm met Mainfreight in gesprek te treden om de mogelijkheden en onmogelijkheden te
bespreken
zo spoedig mogelijk na de zomerreces de gemeenteraad te informeren over de
uitkomsten van het gesprek
geen onnodige tijd en energie in de oost variant te steken
voor de verdere toekomst de mogelijkheden op oost goed in beeld te houden.

Namens,
VVD Montferland

CDA Montferland

D66

Jos Berntsen

John Teunissen

Freddy van Dijken

