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Vestiging bedrijven in relatie tot Brexit

Op 26 augustus bericht de NOS dat 100 bedrijven vanwege de

D66

Martijn van

1. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de

Brexit ervoor hebben gekozen om te vestigen in Nederland. [1]

(Eric Logister)

Gruijthuijsen

samenwerking tussen BOM en NFIA?

De NFIA is de organisatie die zich inspant om bedrijven te

2. Kunt u aangeven hoeveel bedrijven tgv deze inspanningen

bewegen zich te vestigen in Nederland. Naar aanleiding van

zich inmiddels hebben gevestigd in Brabant?

motie M3 van PS 24/06/2016 heeft uw College zich

3. Kunt u bij benadering aangeven om hoeveel banen voor

ingespannen om aansluiting te vinden bij de NFIA en zo

de Brabanders het gaat?

bedrijven te bewegen zich te vestigen in Brabant.

4. Welke inzet verwacht u de komende weken nog te plegen
om zo veel mogelijk bedrijven de keuze te laten maken voor

Volgens het bericht “verhuist het leeuwendeel van de bedrijven

vestiging in Brabant?

naar Amsterdam. Een kleiner deel gaat naar Rotterdam en
andere delen van de Randstad.”
[1] https://nos.nl/artikel/2298994-100-bedrijven-naarnederland-door-onzekerheid-brexit.html

Stalbranden

Dit jaar zijn er al meer dode dieren door stalbranden dan in

GroenLinks

Anne-Marie

1. Onderschrijft u dat er snel iets moet gebeuren om dieren

heel 2018 [1]. Diverse politieke partijen en maatschappelijke

(Jade van der

Spierings

beter te beschermen bij stalbranden?

organisaties eisen momenteel maatregelen van het kabinet om

Linden)

2. Zijn er uit het onderzoek al maatregelen naar voren

dieren beter te beschermen bij deze hevige branden. In Noord-

gekomen die de brandveiligheid van de stallen verder

Brabant zijn de afgelopen zomer gelukkig geen stalbranden

vergroten?

geweest, wel heeft onze provincie veel stallen, met veel dieren.

Zo ja, welke en hoe gaan we deze onder de aandacht

Het is daarom belangrijk dat de brandveiligheid voor dieren in

brengen bij de boeren?

stallen zo snel mogelijk toeneemt. Al ligt de primaire

Zo nee, wanneer verwacht u onderzoeksresultaat?

verantwoordelijkheid bij het Rijk, Brabant staat voor een

3. Stalbranden ontstaan vooral door kortsluiting, vaak in

opgave. In het bestuursakkoord 2019-2023 wordt deze opgave

combinatie met menselijke fouten. Hoe gaan we deze

eveneens benoemd. We lezen dat er wordt onderzocht of er

menselijke fouten minimaliseren/elimineren? Hoe kunnen wij

extra maatregelen genomen kunnen worden om de

onze agrarische sector hier bij helpen?

brandveiligheid verder te vergroten.

4. Is het provinciebestuur bereid aan de minister te vragen
en/of een lobby op te starten om meer brandveilige

[1]: https://www.ad.nl/binnenland/dit-jaar-al-meer-dode-

maatregelen wettelijk vast te leggen?

dieren-door-stalbranden-dan-in-heel-2018~a1be46b9/

Stand van zaken aanleg natuurnetwerken in Brabant

In de omgeving Liempde, Boxtel en Berlicum worden gronden

CDA

1. Wie ziet erop toe dat de ruilgronden ook werkelijk worden

aangekocht voor de aanleg van een natuurnetwerk. Hiertoe

(Tanja van de

gecompenseerd?

worden ook gronden aangekocht buiten het natuurnetwerk om,

Ven-Vogels)

2. Natuur, zijnde ruilgrond, ligt in een paar gevallen zeer

om in te zetten voor ruilgrond.

Rik Grashoff

dicht bij veehouderijbedrijven. Wordt hiermee rekening
gehouden?
3. Wanneer er grond wordt omgezet buiten het natuurnetwerk
om, hoe wordt dit gecommuniceerd? Met bijvoorbeeld
agrarisch ondernemers in de omgeving of de ZLTO.
Bericht over innemen van stikstofrechten uit veehouderij voor

D66-Kamerlid Tjeerd De Groot wil de stikstofruimte die nodig is

Partij voor de

Anne-Marie

bouwsector

voor duurzame projecten, bij de veehouderij weghalen. Volgens

Dieren

Spierings / Rik

1. Bent u bekend met het bericht?

De Groot dragen veel nieuwe projecten juist bij aan schone

(Anne-Miep

Grashoff

2. Bent u met ons van mening dat het een goede tendens is als

economie, bijvoorbeeld door de bouw van huizen die energie

Vlasveld)

stikstofemissierechten uit een stoppende varkenshouderij ten

leveren.’ Het opkopen van emissierechten heeft het voordeel

goede komen aan andere sectoren in de samenleving?

dat de vee-industrie een exitstrategie wordt geboden, en dat de

3. Bent u met ons van mening dat dit een mogelijkheid biedt

vrijkomende rechten direct gebruikt kunnen worden voor andere

tot warme sanering van de vee-industrie zonder dat er

projecten die nu als gevolg van de uitspraak over de PAS

belastinggeld aan besteed hoeft te worden?

vertraagd of afgelast dreigen te worden.

4. Kan de provincie beleid ontwikkelen zodat het voor
initiatiefnemers mogelijk wordt om stikstofruimte vanuit de

1

veehouderij weg te kopen voor (onder andere)

krimp-veestapel-vanwege-stikstof-464843E/

bouwprojecten?

https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/8/D66-wil-

