Vragen voor het rondvraagmoment 14 juni 2019
Vragen

Nadere toelichting

Fracties

Lid GS

Compenseren kosten eigenaren bij drugsdumpingen

Op 6 juni berichtte Omroep Brabant over het voorstel van het

CU-SGP (Henk

Johan van den

1.

Is de vergoeding enkel bestemd voor

kabinet om structureel een miljoen uit te trekken voor het

van Zelst)

Hout

burgers/particulieren of kunnen terreinbeherende

compenseren van de kosten voor de grondeigenaar bij

organisaties straks ook aanspraak maken op een

drugsdumpingen. De gedeputeerde gaf desgevraagd aan dat

vergoeding van de kosten?

het geld met name besteed zal worden aan burgers die last

Is er sprake van een 100 % vergoeding van de kosten of

hebben van de dumpingen.

2.

wederom voor slechts de helft van de gemaakte kosten?
3.

Hoeveel geld is er nog in reserve bij de provincie dat
bestemd was voor de vergoeding van dumpingen na het
aflopen van de regeling vorig jaar?

4.

Op welke wijze gaat u het mogelijk resterende deel van
het budget benutten om de gemaakte kosten door
gedupeerden van drugsdumpingen alsnog maximaal te
vergoeden?

Parkeren ASML

De PvdA dankt het College voor de antwoorden (d.d. 14 mei jl.)

PvdA (Edith van

Christophe van

1.

De PvdA leest in het Eindhovens Dagblad dat

op de schriftelijke vragen (d.d. 19 april jl.) over een

Dijk)

der Maat

Milieudefensie begonnen is met een petitie tegen deze

parkeergarage van ASML in natuurgebied. De beantwoording is

plannen. Zelfs ASML heeft deze getekend. Hoe moeten

duidelijk, alleen mist de PvdA een toelichting vanuit natuur

we dit zien gezien de antwoorden over parkeren?

gezien. Daarom heeft de PvdA de volgende vragen aan het

Bent u het met de PvdA eens dat in gezamenlijkheid dit

College.

2.

vraagstuk oppakken beter is dan via krant en petities
stellingen in te nemen. Zo ja, wil het college hiertoe
initiatief nemen?

