Vragen voor het rondvraagmoment 22 september 2017

Vraag
1.

2.

3.

Nadere toelichting

Fractie

Lid GS

Kan het College een overzicht verstrekken van de controles bij

Uit een onlangs gepubliceerd rapport van

D66

Johan van den

veehouderijen in de afgelopen drie jaar, de geconstateerde

de provincie over het toezicht op

(Femke

Hout

overtredingen, het aantal hercontroles en de opgelegde sancties?

veehouderijen door vijftien Brabantse

Dingemans)

Beschikken de omgevingsdiensten over voldoende middelen om na

gemeentes, bleek dat dit toezicht tekort

constatering van overtredingen adequaat op te treden? En kan het

schiet. In sommige gemeentes bleek dat

College dit antwoord toelichten?

veehouderijen soms vele jaren niet waren

Als de provincie naar zichzelf kijkt met dezelfde blik waarmee naar de

gecontroleerd. Ook vonden hercontroles

gemeentelijke controles is gekeken, wat zou dan het oordeel zijn over

soms te laat plaats. Dit roept de vraag op

het eigen handelen?

hoe het gesteld is met het toezicht op de
veehouderijen die onder bevoegd gezag
van de provincie vallen.

Graag een toelichting van GS op de laatste stand van zaken rondom het besluit

Het Dagelijks Bestuur van Brabantse Delta

GroenLinks

Johan van den

van het Dagelijks Bestuur van waterschap Brabantse Delta over het

heeft een besluit genomen over het

(Sjo Smeets)

Hout

Voorkeursalternatief aangaande dijkversterking Geertruidenberg- Amertak bij de

Voorkeursalternatief aangaande

Slikpolder.

dijkversterking Geertruidenberg- Amertak
bij de Slikpolder, dat indruist tegen
ontvangen adviezen van betrokken
partijen. Er is gekozen voor
dijkverplaatsing in plaats van
dijkverbetering.

Graag een toelichting op het vervolgproces en de planning van de uitvoering van

Op 8 september 2017 heeft een

GroenLinks

Erik van

de Brabantse Agenda Wonen, met name ten aanzien van de rol van Provinciale

informerende en brainstormende

(Sjo Smeets)

Merrienboer

Staten (kaderstellend en controlerend) in de periode tot maart 2019.

themabijeenkomst over de Brabantse
Agenda Wonen plaatsvinden. Graag een
toelichting op het vervolgproces en de
planning van de uitvoering van deze
agenda met name ten aanzien van de rol

van Provinciale Staten (kaderstellend en
controlerend) in de periode tot maart
2019. Dit mede gelet op het belang en de
urgentie van een duurzame
woningbouwopgave en het versnellen van
deze opgave. Dit tegen de achtergrond
van de noodzaak om tot 2030 100.000 120.000 woningen extra toe te voegen
aan de woningvoorraad.
Graag een toelichting op de laatste stand van zaken en het besluitvormingsproces

Op 18 september heeft een expertsessie

GroenLinks

Erik van

richting Provinciale Staten van Gebiedsontwikkeling Langstraat

plaatsgevonden over de

(Sjo Smeets)

Merrienboer

Gebiedsontwikkeling Langstraat over
zowel de natuur als de verkeerskundige
aspecten. Graag een toelichting op de
laatste stand van zaken en ook het
besluitvormingsproces richting Provinciale
Staten, omdat in het najaar van 2017 het
ontwerp Provinciaal Inpassingsplan is te
agenderen.

