Vragen voor het rondvraagmoment 13 september 2019
Vragen

Nadere toelichting

Fracties

Lid GS

Wettelijke verplichting voor toegankelijkheid digitale

Naar aanleiding van het ingekomen stuk 010.L15 “Ter

Lokaal Brabant

Renze Bergsma

overheidsinformatie

informatie aan Provinciale Staten van Ministerie van

(Martin van Dijk)

1.

Hoe gaat de provincie om met deze verplichting en

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties afschrift van

geven we vorm aan de eisen die gesteld worden aan de

brief aan College van Gedeputeerde Staten over laatste

toegankelijkheid van onze digitale informatie en de

ontwikkelingen over aanstaande wettelijke verplichtingen voor

toetsing/validatie daarvan? De verplichting geldt voor de

toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening voor

diverse websites die onder de verantwoordelijkheid van

mensen met een functiebeperking” en vragen die Lokaal Brabant

de provincie vallen.

ontvangen heeft vanuit gemeenten, heeft de fractie van Lokaal

Hoe gaat de provincie invulling geven aan haar

Brabant vragen. Dit betreft de wettelijke verplichting om ervoor

controlerende taak naar gemeenten en

te zorgen dat websites en mobiele apps van de overheid door

samenwerkingsverbanden? Lokaal Brabant begrijpt dat

iedereen kunnen worden gebruikt, inclusief mensen met een

we als naastliggende overheidslaag daar

functiebeperking. Lokaal Brabant vindt deze toegankelijkheid

verantwoordelijk voor zijn? Hoe communiceert de

van overheidsinformatie belangrijk en wil die voor iedereen

gedeputeerde naar de gemeenten en overige lagere

toegankelijk hebben en houden.

2.

overheden/samenwerkingsverbanden over de
verplichtingen, wat hij van hen verwacht en hoe hij de
handhaving denkt vorm te geven?
Theatervoorstelling ‘Biesbosch onder Vuur’

De komende weken zal er in de Biesbosch een openlucht

GroenLinks (Tom

1.

Wanneer en op welke wijze is de producent op de

theatervoorstelling ‘Biesbosch onder Vuur’ worden gehouden, ter

Ludwig)

hoogte gebracht dat er een vergunning voor de

ere van de 75 jarige bevrijding van Brabant. Deze voorstelling

voorstelling moest worden aangevraagd?

zal worden gehouden in beschermd natuurgebied de Biesbosch.

Op welke wijze is er door Gedeputeerde Staten

Eerder leidde dit al tot technische vragen van de GroenLinks-

afgelopen weken in overleg getreden met de producent

fractie (mei 2019). In de beantwoording van deze vragen werd

en Staatsbosbeheer? Zijn er aanvullende eisen gesteld

gesteld dat een vergunning moest worden aangevraagd

aan de voorstelling ter bescherming van de natuur?

vanwege mogelijke gevolgen voor de natuur in dit gebied en

Gezien dat de producent van de voorstelling geen

dat dit is gecommuniceerd met de initiatiefnemer. Tevens werd

vergunning heeft aangevraagd terwijl dit wel nodig was,

aangegeven dat in deze vergunningaanvraag de initiatiefnemer

wat zijn de consequenties hiervan? Zijn de Gedeputeerde

moet aantonen dat (op basis van natuuronderzoek) er geen

2.

3.

Rik Grashoff

Staten het met de fractie van GroenLinks eens dat een

effecten zijn op het beschermde Natura 2000-gebied Biesbosch.

sanctie op zijn plaats is, gezien het niet tijdig aanvragen

Nu blijkt dat de initiatiefnemer geen vergunning heeft

van een vergunning?

aangevraagd.

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3062138/Streep
-door-oorlogsvoorstelling-om-vergeten-vergunning-Als-ditniet-doorgaat-breekt-opstand-uit
Stikstofregels en Brabantse industrie

Op 7 september staat in het Brabants Dagblad het artikel :

VVD (Robert

Martijn van

1.

Onderschrijft de gedeputeerde dat de Brabantse industrie

‘Brabantse gedeputeerde wijst op woningtekort en wil

Janssen)

Gruijthuijsen

net als de woningbouw enorm belangrijk is voor de

doorbouwen. Stikstof: ‘Woningen uitzonderen’.

economische ontwikkeling van Brabant?

Daarin wordt gesteld dat de Brabantse woningbouw niet mag

Kan de gedeputeerde aangeven wat het betekent als de

lijden onder strengere stikstofregels.

woningbouw uitgesloten wordt in het beleid rondom de

De Brabantse Industrie is net als woningbouw enorm belangrijk

stikstofregels?

voor de economische ontwikkeling in de toekomst voor Brabant.

Klopt het dat er dan een ongelijk speelveld ontstaat en

Wanneer exclusief de woningbouw wordt uitgezonderd en

dat andere sectoren waaronder de Brabantse industrie

stikstofregels worden gehandhaafd zal dit gevolgen hebben

hierdoor extra beperkt worden?

voor bijvoorbeeld de uitbreidingsmogelijkheden en

2.

3.

verduurzaming van de Brabantse industrie en de daarmee
gepaarde groei van werkgelegenheid.
Huisvesting buitenlandse studenten

Het nieuwe collegejaar is begonnen en veel buitenlandse

GroenLinks

Erik van

1.

Zijn GS op de hoogte van het probleem dat, zeker ook

studenten maken voor het eerst kennis met de Provincie Noord-

(Jade van der

Merrienboer

voor buitenlandse studenten, het regelmatig onmogelijk is

Brabant. We streven ernaar als Provincie Noord-Brabant om

Linden)

om passende huisvesting te vinden?

buitenlandse studenten aan te trekken en te behouden, om zo

Zijn GS bereid om in gesprek te gaan met de B5 om te

een betere balans te kunnen vinden tussen vraag en aanbod op

kijken hoe er vóór het collegejaar 2020-2021 met een

de arbeidsmarkt. Echter lopen deze buitenlandse studenten vaak

tijdelijke oplossing gekomen kan worden?

bij aankomst tegen een groot probleem aan: het vinden van

Zijn GS bereid om in gesprek te gaan met de B5 om te

geschikte huisvesting in de grote Brabantse steden wordt steeds

kijken naar een lange termijn oplossing voor het

moeilijker. Dat veel studentenhuizen #dutchonly zijn helpt hier

huisvesten van studenten, met extra aandacht voor de

niet aan mee.

2.

3.

buitenlandse studenten?

4.

Veel buitenlandse studenten zijn niet op de hoogte van de
huurrechten die zij hebben en zijn daardoor gevoeliger
voor huisjesmelkers. Zijn GS bereid om bij de B5 en
onderwijsinstellingen aan te dringen op het aanstellen van
een huurteam dat studenten onafhankelijk adviseert over
hun huurrechten?

Verdrogingsbestrijding

Op 4 september jl. is een opiniestuk van directeur

D66 (Janneke

1.

Wat is de stand van zaken van de verdrogingsbestrijding

Natuurmonumenten Marc van den Tweel met de titel “Natuurlijk

van Kessel)

en de rol van de waterschappen hierin?

waterbeheer is hard nodig tegen de droogte” gepubliceerd in

Welke aanpak gaat de gedeputeerde de komende

Trouw. Hierin komt de problematiek rond het lage

periode uitvoeren om de natuurlijke waterhuishouding van

grondwaterpeil in tijden van droogte en aan de andere kant

onze natuurgebieden in Brabant te herstellen?

problemen als juist wateroverlast bij extreme regenval aan de

Bij welke suggesties voor natuurlijker waterbeheer van het

orde.

opiniestuk ziet het College kansen en welke aspecten van

Dit in combinatie met de Bestuursrapportage, bespreekstuk in

het opiniestuk zijn volgens u toepasbaar in Brabant?

Statenvergadering 13 september, waaruit blijkt dat bij de

2.

3.

geplande verdrogingsbestrijding de prestaties van de
waterschappen nog achter blijven en de getroffen
maatregelingen nog niet tot de gewenste effecten leiden.

Rik Grashoff

