STATENVRAGEN
Betreft; Status maatregelen tbv Noodweer met ijsbombardement.
09-09-2016
Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Ons bereiken nog steeds berichten dat er weinig schot zit in de afhandeling en
wederopbouw van de getroffen gebieden nadat hier voor de zomer een
extreem noodweer een spoor van vernieling heeft achtergelaten. Dat vinden
wij een treurig signaal. We hebben hier de hoop uit gesproken om voor de
winter de daken dicht te hebben! Onze vakanties en reces mochten daar geen
invloed op hebben. Dat lijkt nu toch het geval te worden. Om dit signaal serieus
te kunnen beoordelen willen wij u enkele vragen stellen.
In de vergadering van 15 juli jongst leden hebben wij het met elkaar over deze
zaken gehad. Wij hebben een oproep gedaan, ook aan u, om zoveel mogelijk
(faciliterend) medewerking te verlenen bij het oplossen van de problemen. U
gaf daarbij o.a. aan zitting te nemen in het team dat vanuit Den Haag hiervoor
is opgericht.

Vragen;
1-HULP
Wij hebben daarbij verzocht om aan te geven dat men de provincie wellicht wil
of kan in schakelen, daar waar zaken bespoedigd of gefaciliteerd kunnen
worden. Tot op heden hebben wij geen dergelijke signalen vernomen. Een
concrete vraag hierom; Is dit signaal gekomen? Zo ja welke hulp is daarbij
gevraagd? Zo niet, welke redenen denkt u dat daaraan ten grondslag liggen?
2-ZONNEPANELEN
U hebt ook gesproken over een al bestaande subsidie regeling; asbest eraf
zonnepanelen erop.
De pot was echter leeg voor Brabant. U gaf aan om hier naar te kijken of er
geld in het potje kan en moet komen of desnoods het budget van 2017 naar
voren te halen.
Wat is hier de status van? Dit lijkt namelijk het beste moment om dit te
stimuleren, de komende maanden gaan nog veel daken vervangen worden.
Daarom zou dit dan wel op zeer korte termijn geregeld moeten worden anders
is het te laat en hebben we de slag gemist.
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3-ASBEST
Er zou extra aandacht zijn door de provincie op en voor de asbestsanering van
de vele beschadigde daken. Wat is hier de status van? Wat is er gebeurd of gaat
er gebeuren daar waar de verzekering de schade niet vergoed. (Een helpende,
organiserende, hand is hier misschien nodig om grotere milieuschade te
voorkomen)
4-PARTICULIEREN STIMULEREN.
Ook veel particulieren zijn getroffen en geconfronteerd met een defect dak. Als
men door het getroffen gebied rijdt ziet men nog veel oranje zeil op de daken,
en de Olympische spelen zijn voorbij, dus dat heeft met de schade te maken.
De bereidheid om daar nu iets aan te doen en tevens energiebesparende en of
opwekkende maatregelen te nemen lijkt aanwezig omdat bij veel particulieren
het dak geheel of gedeeltelijk toch al vervangen moet worden. Hoe staat het
met stimulerende maatregelen hieromtrent?
5-ARBEIDSTIJDVERKORTING
Dan nog een laatste vraag; Ik weet niet of u het antwoord hierop heeft maar u
weet wellicht iets meer of kunt en signaal aan den haag afgeven. In hoeverre is
het mogelijk om de werktijdverkorting voor bedrijven te verlengen. Bij een
aantal bedrijven die wij gesproken hebben is nu al de inschatting dat zij voor
juni volgend jaar niet aan de gang zijn, daarmee komen deze bedrijven ruim
boven de nu aangeboden en gestelde 24 weken uit. Een verlenging naar 30 of
35 lijkt passender. Graag uw inschatting en ideeën
hierover.
Wij horen en zien uw antwoorden graag tegemoet.
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