Vragen voor het rondvraagmoment 28 juni 2019
Vragen

Nadere toelichting

Fracties

Lid GS

Pilot ‘Aanpak dumpen drugsafval’ politie Limburg

De fractie van D66 heeft op 254 juni 2019 kennis genomen van

D66

Renze Bergsma

1.

Is het College op de hoogte van deze pilot met een

de pilot ‘Aanpak dumpen drugsafval’ van de politie Limburg [1].

(Arend Meijer)

kabeldrone en welke lessen wil zij trekken uit de proeven?

De politie Limburg heeft aangekondigd nog dit jaar tests uit te

Kan het College de Provinciale Staten informeren over de

gaan voeren met twee typen drones om onder andere

status van de pilot en hoe dit past in haar visie op

drugsdumpingen sneller op te sporen. Het artikel spreekt ook

handhaving en de aanpak tegen drugsdumpingen?

over een proef met een kabeldrone in Zeeland-West-Brabant. In

Op welke manier werkt het College samen met de

het bestuursakkoord wordt gesproken van vernieuwende

provincie Limburg om te leren van de pilot aldaar?

manieren om drugsdumpingen tegen te gaan.

Is de aanpak van de Politie Limburg een aanpak die past

1)

2.

3.
4.

5.

1[1]

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/digital-

in de visie van het College omtrent de vernieuwende

innovation/6688621/250449/politie-test-drones-voor-

aanpak tegen drugsdumpingen?

aanpak-dumpen-

Is het College het met D66 eens dat deze wijze van

drugsafval.html?utm_source=computable.nl&utm_medium=e

handhaving beter is dan camera’s in het buitengebied?

mail&utm_campaign=dagelijkse_update&utm_content=topa

Ziet het College met D66 dat permanente controle

rtikelen

bovendien minder efficiënt zal zijn dan deze aanpak met
drones?
6.

Zijn er meer voornemens voor pilots rondom handhaving
en de aanpak van drugsdumpingen waar het College de
Provinciale Staten over kan informeren?

Uitvoering van de moties 8 (Meer natuur rond de nieuwe

Tijdens de Statenvergadering van 28 september 2018 zijn er

D66

Christophe van

N629) en motie 9 (Maak werk van de huidige weg!)

twee moties aangenomen bij de behandeling van het Provinciaal

(Femke

der Maat

1.

Kan de Gedeputeerde een toelichting geven op de

Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen. Op 13 mei jl. vond er

Dingemans)

uitvoering van de moties 8 (Meer natuur rond de nieuwe

een informatiebijeenkomst plaats in Oosteind waarbij

N629) en motie 9 (Maak werk van de huidige weg!)?

aanwezigen een toelichting kregen op de uitvoering van de
plannen met de N629. Behalve dat er een aantal aanpassingen
in de uitvoering van de plannen blijken te zijn die voor inwoners

2.

Is de Gedeputeerde bereid om in de komende

als een verrassing kwamen, bleven inwoners achter met vragen

nieuwsbrief een concrete toelichting over de uitvoering

over de uitvoering van de moties. Zo werd er niet ingegaan op

van de moties op te nemen?

de gevraagde uitbreiding van het Natuurnetwerk Brabant, noch
op de herinrichting van de Heistraat, met het oog op verbetering
van de leefbaarheid en veiligheid. De informatiebijeenkomst
leverde op deze onderwerpen juist vragen en zorgen op bij
inwoners.
Om te komen tot uitvoering van de moties is het van belang dat
de provincie samen met de gemeenten Oosterhout en Dongen
aan de slag gaat. Het is voor inwoners van die gemeenten op
dit moment niet duidelijk hoe de verhouding tussen provincie en
gemeenten bij de uitvoering zal zijn. Inwoners hebben het
gevoel dat zij gepasseerd worden in de communicatie.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups zorgt op dit moment voor veel ongemak

CDA

1.

Heeft de provincie de problematiek van de

bij bewoners van de provincie Noord-Brabant. De bestrijding ligt

(Jürgen Stoop)

eikenprocessierups voldoende in beeld; is het meldpunt

in handen van de gemeenten, maar er zijn signalen dat de

van Omroep Brabant hierbij representatief?

bestrijding niet door alle gemeenten ter hand kan worden

Heeft de provincie in beeld op welke wijze gemeenten de

genomen en dat sommige gemeenten later actie ondernemen.

2.

bestrijding van de eikenprocessierups oppakken?
3.

In hoeverre kan de provincie gemeenten ondersteunen in

In een artikel van publicatie van omroep Brabant van 24 juni

de bestrijding van de eikenprocessierups, bijvoorbeeld

2019 met als titel: “Pas op: het (nog harigere) broertje van de

door een coördinerende rol op te nemen?

eikenprocessierups komt er aan” is aangegeven dat er vanuit
Frankrijk een nieuwe dreiging onderweg is: de
dennenprocessierups; een rups met nog meer brandhaartjes dan
de eikenprocessierups. De dennenprocessierups is inmiddels bij
de Belgische grens gesignaleerd en zou zich richting NoordBrabant kunnen uitbreiden.

In hetzelfde artikel is aangegeven dat Omroep Brabant een
speciaal meldpunt heeft voor de signalering van
eikenprocessierupsen.

Toelichting Conceptbegroting 2019 gemeenschappelijke

In de toelichting bij de Conceptbegroting 2019

SP

Christophe van

regeling KCV Brabant Noordoost

gemeenschappelijke regeling KCV Brabant Noordoost

(Willemieke

der Maat

(Verwijzing naar pag. 7, bindend OV-advies voor de “vrije”

(agendapunt 30/19) staat op pag. 7, dat er voor de “vrije”

Arts)

reizigers van de Regiotaxi medio 2018)

reizigers van de Regiotaxi medio 2018 een bindend OV-advies

1.

Betekent dit, dat een groot deel van de inwoners in

is ingevoerd, in feite een verhoging naar reguliere taxitarieven,

Noordoost verstoken is van een betaalbare OV-

mede ingezet door de Provincie, omdat de regiotaxi een dure

voorziening?

voorziening is. Tevens wordt opgemerkt, dat er weinig tot geen

Betekent dit ook, dat deze maatregel is ingevoerd zonder

OV meer in de kernen is en dat de effecten voor deze reizigers

dat de consequenties duidelijk waren?

(nog) niet duidelijk zijn.

1.
2.

Als dit zo is, wat gaat de provincie doen om dit duidelijk
te krijgen?

Drinkwatervoorziening

Forum voor

1.

Is er een procedure/plan t.a.v. prioritering in geval van

Democratie

drinkwater tekorten in onze provincie in relatie tot de

(Camiel van der

huidige en toekomstige lage grondwaterstanden?

Meeren)

2.

Zo ja, hoe is er geprioriteerd en hoe wordt dit
uitgevoerd?

Rik Grashoff

