
Stelling: Het BZOB-bedrijventerrein niet uitbreiden 
 

partij positie motivering 

50PLUS 5  

CDA 75 Om de werkgelegenheid te bevorderen, willen we op basis van vraag van bedrijven en er geen andere terreinen voorhanden zijn, het BZOB 

bedrijventerrein beschikbaar stellen. Natuurcompensatie is daarbij een randvoorwaarde. 

ChristenUnie 0 Uitbreiding is niet nodig. Eerst de leegstand aanpakken. 

Bovendien is er nu al sprake van enorme stankoverlast! 

D66 19 Bedrijventerrein BZOB kan alleen uitbreiden door het bos naast de wijk Brouwhuis de kappen. D66 wil geen bossen kappen en woonwijken 

met overlast van fabrieken opzadelen. Bovendien zijn er met Bemmer (Beek en Donk) alternatieven in de buurt van Helmond. 

GroenLinks 24 GroenLinks is en blijft kritisch op het kappen van het BZOB bos. Wij vinden uitbreiding onbespreekbaar, tenzij de natuur en de leefbaarheid 

erop vooruit gaan, door bijvoorbeeld veel minder stank en veel meer natuur. 

Helder Helmond 94 Helder Helmond heeft geen moeite met uitbreiding zolang het maar met respect gaat voor en niet ten koste gaat van waardevolle 

natuurgebieden. 

Helmond Aktief 0 Huidige BZOB planvorming uitvoeren en verdere uitbreiding daarna bekijken. 

Lokaal Sterk 75 Voordat men gaat uitbreiden moet wel eerst naar herinrichting en invulling van lege plekken gekeken worden. 

plan! 95 plan! wil dat Helmond attractief blijft voor met name grote bedrijven met veel werknemers en dus terreinen vrijwel onmiddellijk beschikbaar 

moet hebben. De wettelijk verplichte natuurcompensatie dient plaats te vinden in de wijk Brouwhuis. 

PvdA 65 Wij willen alleen uitbreiding van BZOB als er een aangetoonde vraag is naar terrein voor bedrijven die niet elders gesitueerd kunnen worden. 

Wij hebben een voorkeur voor het doorontwikkelen aan de zuidzijde. 

SP 25 We zijn kritisch op uitbreiding van dit bedrijventerrein. Als uitbreiding ten koste gaat van het BZOB-bos moet er ruimhartig gecompenseerd 

worden: 1 2/3 keer het aantal hectare. Nieuwe bedrijven mogen geen stankoverlast of andere overlast veroorzaken. 

VKM Broers 2 Zoek oplossingen bij bestaande terreinen. Behoud bestaande natuur. De deelnemers aan het VKM bepalen uiteindelijk ons standpunt. Ook na 

de verkiezingen. 

VVD 100 De VVD is voor uitbreiding van het BZOB-bedrijventerrein, mits het met voldoende oog voor natuur en leefbaarheid gebeurt 

  

 


