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Publiekscampagne over afvaldumping

Op 4 januari jl. heeft Omroep Brabant een meldpunt gelanceerd

D66 (Femke

Johan van den

1.

Waarom kost de voorbereiding van de campagne zoveel

waar inwoners afvaldumpingen kunnen melden. Sindsdien zijn

Dingemans)

Hout

tijd? Krijgt deze wel voldoende aandacht en prioriteit van

er al meer dan 2.000 meldingen gedaan. Het probleem rondom

de Gedeputeerde?

afvaldumpingen in Brabant is dus urgent!

2.

3.

4.

Wordt er wel voldoende gebruik gemaakt van informatie
uit de twee provincies waar deze campagne al succesvol

D66 heeft op 10 november 2017 met een motie het initiatief

gevoerd is?

genomen om de campagne ‘Een dumper is een stumper’ naar

Worden de resultaten van het meldpunt van Omroep

Brabant te halen. Op 13 december 2018 ontvingen Provinciale

Brabant betrokken in de voorbereiding van de

Staten een memo van de Gedeputeerde over de vertraging in

campagne?

de voorbereiding van de campagne. Hierin geeft de

Kan de Gedeputeerde concreter aangeven wanneer de

Gedeputeerde aan het een complex meervoudig vraagstuk te

campagne daadwerkelijk gaat starten?

vinden en dat hij heeft besloten tot een aparte aanpak per
afvalstroom. In het 1e kwartaal van 2019 wil hij de

Omroep Brabant geeft aan dat het aantal drugsdumpingen

campagneconcepten voor drugsafval, grof huisvuil en asbest

verbleekt bij de meldingen over gewoon huis-, tuin- en

verder uitwerken met middelen en een campagneplanning.

keukenafval.

Ondertussen gaan afvaldumpingen in Brabant iedere dag door.

5.

Is de Gedeputeerde het met D66 eens dat alle
afvaldumpingen moeten stoppen, ongeacht of er sprake is
van drugsafval of ander afval, zoals grof huisvuil?

6.

Is de Gedeputeerde het met D66 eens dat deze
publiekscampagne noodzakelijk is om ervoor te zorgen
dat het aantal dumpingen van vooral huis-, tuin- en
keukenafval afneemt, zodat toezichthouders en politie
meer tijd krijgen om drugscriminelen aan te pakken?

Samenwerking Grensgebied de Kempen

Op 30 november bracht GroenLinks op uitnodiging van

GroenLinks

Johan van den

1.

Wat was/is het Brabantse belang in deze

Samenwerking Grensgebied de Kempen een bezoek aan

(Anne van

Hout

gebiedsontwikkeling op het gebied van de natuur, de

diverse projecten aan beide zijde van de grens. Er werd een

Diemen)

2.

recreatie op economisch vlak? Met andere woorden: wat

aantal plannen voor de toekomst toegelicht waaronder een

was de reden om destijds actief een bijdrage te leveren

toekomstige recreatieve brugverbinding over de Zuid-

aan de Samenwerking Grensgebied de Kempen?

Willemsvaart. Diverse gemeenten uit Brabantse en de Vlaamse

Welke afspraken zijn er met de provincie Limburg

Kempen waren hierbij aanwezig.

gemaakt over de toekomstige ontwikkelingen?
3.

Wat is de reden dat de provincie Brabant zich nu

Duidelijk werd dat Brabant de afgelopen jaren een belangrijke

gedeeltelijk terugtrekt uit dit project?

rol heeft gespeeld in deze samenwerking. Uit de gesprekken met

Hoe staat het met de afspraken die gemaakt zijn met Metalot

diverse vertegenwoordigers bleek dat de provincie Brabant zich

over de natuurontwikkeling /compensatie en welke rol speelt

in 2019 minder met deze regionale samenwerking wilde gaan

de provincie hierin?

bezighouden o.a. door de projectleider terug te trekken.

Financieel toezicht Biesbosch

Het CDA heeft kennisgenomen van het bericht dat de Biesbosch

CDA (Marianne

Johan van den

1.

Wat betekent het financieel toezicht op de Biesbosch voor

onder financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland staat. Dit

van der Sloot)

Hout

de betrokken gemeenten en de bezoekers? Wat is de rol

nadat eerder de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant uit

van de provincie Noord-Brabant? Heeft u overleg over

het Parkschap van de Biesbosch zijn gestapt.

Henri Swinkels

hetgeen gebeurt?
2.

Kent u het herstelplan dat opgesteld is om weer tot een
gezonde financiële situatie te komen?

3.

In het verleden is aangegeven dat de provincie NoordBrabant als structurele partner uit het Parkschap stapt,
maar als projectpartner blijft meedoen om de Biesbosch
te versterken. Welke projecten gaat u steunen, welke
plannen liggen klaar?

Veteranen Ontmoetingscentra

In onze provincie kennen we enkele Veteranen

CDA (Marianne

1.

Bent u bereid om met Rijk, Defensie en gemeenten in

Ontmoetingscentra waar oorlogsveteranen elkaar laagdrempelig

van der Sloot)

gesprek te gaan over de taakverdeling met betrekking tot

kunnen vinden, steunen en helpen. Dit betreft een

en PvdA

de vestiging van Veteranen Ontmoetingscentra?

(boven)regionale functie. Eén van die Ontmoetingscentra, de

(Antoinette

Bent u bereid om met bovengenoemde partijen in overleg

Ouwe Stomp, is tijdelijk gevestigd in een oude sportkantine in de

Knoet)

te gaan om een definitieve oplossing te vinden voor

gemeente ’s-Hertogenbosch. Eerder was de Ouwe Stomp

Ouwe Stomp?

gevestigd in de Isabellakazerne in Vught totdat ze daar moesten

2.

vertrekken, de PVV heeft daar vragen over gesteld toentertijd.

Op dit moment is er onzekerheid over de vestiging van de
Ouwe Stomp op de huidige tijdelijke locatie. In ’sHertogenbosch wordt gesproken over het mogelijk verlengen
van het tijdelijk verblijf, dat is echter geen definitieve oplossing.
Door de bijzondere omstandigheden van de veteranen
(bijvoorbeeld omgang met defensie-gerelateerd PTSS) is
vestiging in een multifunctionele accommodatie minder geschikt.
De ondersteuning en opvang van Veteranen is een taak van
zowel het Rijk en Defensie, de gemeenten en de provincie door
het bovenregionaal karakter. Praktijk is dat al deze partijen naar
elkaar wijzen bij concrete verzoeken en problemen.

