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Vragen

Nadere toelichting

Fracties

Lid GS

Maatregelen tegen binnendringen van wolven

Bij brief van het platform Kleinschalige Schapen- en

GroenLinks

Johan van den

1.

Delen GS de mening van platform Kleinschalige Schapen-

geitenhouders maakt dit platform er melding van de meeste

(Patricia

Hout

en geitenhouders en kunnen er ook compensatie

schapen en geiten die buiten lopen gehouden worden door niet

Brunklaus)

mogelijkheden komen voor deze kleinschalige schapen-

bedrijfsmatige houders. En juist deze worden uitgesloten van

en geitenhouders, die met hun beesten bijdragen aan de

eventuele compensatie voor de maatregelen die zij moeten

verhoging van de biodiversiteit?

nemen om afrasteringen en hekken te plaatsen. Althans zo is het
voornemen dat te lezen is in het concept voorstel wolvenplan
aan het IPO. Het platform zet dit af tegen de regeling zoals die
in Duitsland is waar deze niet bedrijfsmatige houders ook
worden gecompenseerd in het geval van het nemen van deze
maatregelen tegen wolven.

AZC Prinsenbosch te Gilze

De gebouwen van AZC Prinsenbosch zijn verouderd. Zij

CDA (Jeffrey

Erik van

1.

Wat is het standpunt van GS ten aanzien van de

stammen uit de 2e Wereldoorlog, zijn eigendom van het COA,

van Agtmaal)

Merrienboer

renovatie van de gebouwen van AZC Prinsenbosch?

hebben een monumentenstatus, en zijn toe aan een dringende

Wat is het beoogde Plan van Aanpak van de provincie

en grondige renovatie. Gezien de status van het gebouw, de

met betrekking tot renovatie van deze gebouwen?

aangetroffen vleermuizen, het benodigde flora- en

Heeft de provincie Noord-Brabant de intentie een

faunaonderzoek en de benodigde omgevingsvergunning bevindt

omgevingsvergunning danwel akkoordverklaring af te

de gemeente Gilze en Rijen zich in een moeilijke positie. De

geven aan de gemeente Gilze en Rijen en zo ja, op

regie voor de renovatie is neergelegd bij de provincie Noord-

welke termijn?

Brabant.
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