Vragen voor het rondvraagmoment 31 januari 2020
Vragen

Nadere toelichting

Fracties

Lid GS

Gezondheid in Brabant nog steeds in gevaar?

In november vorig jaar stelden we vragen over

PvdA

Rik Grashoff

1.

Wat heeft de provincie en de omgevingsdienst met deze

legionella besmettingen. 20 Waterzuiveringsinstallatie

(Edith van Dijk)

bevindingen van de RIVM gedaan?

vormden mogelijk een gevaar voor de gezondheid van

2.

3.
4.

Wat betekenen deze bevindingen voor de veiligheid en de

Brabanders. Nu lezen we wederom verontrustende

gezondheid van omwonenden op dit moment? Lopen zij op dit

signalen over legionella besmettingen. Op 15 januari

moment nog steeds een dergelijk hoog risico voor legionella

bericht het ED namelijk dat er meer mensen besmet met

besmettingen?

legionella zijn rond Rendac in Son. Hierbij viel

Het RIVM stelt maatregelen voor. Wat zijn deze maatregelen en

tenminste 1 dode. Het blijkt zelfs dat 6 keer meer

zijn deze al uitgevoerd? Zo nee waarom niet?

mensen rond Rendac met legionella zijn besmet, dan

Hoe zijn de omwonenden geïnformeerd over deze situatie en hoe

het landelijke gemiddelde volgens het onderzoek van

worden zij betrokken in de toekomst bij het toezicht en handhaving

de RIVM.

bij de installaties in Son en Boxtel?
5.

En wat betekenen de uitkomsten van het RIVM voor de overige
locaties en installaties in Brabant uit uw antwoord. Dat waren het
Rioolwaterzuivering Tilburg (Waterschap de Dommel) en
Rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch (Waterschap Aa en Maas).
Is hier ook sprake van een 6 keer hoger risico van besmetting?

6.

Hoe zorgen we dat het aantal besmettingen tot nul worden
teruggebracht en deze installaties geen gevaar meer vormen voor
de gezondheid van de omwonenden?

Project “de vernatting van peelgebied het Leegveld Deurne”
1.

Het overleg met de omwonende vanwege schade dan wel overlast
die is ontstaan door het verhogen van het waterpeil met als gevolg
drassige landbouwgronden die onbruikbaar worden,
ondergelopen kelders en scheuren in muren en dergelijke.

2.

Wat is het kostenplaatje van dit project, graag een specificatie van
de kosten?

3.

Wanneer wordt een uitspraak van de Raad van State verwacht?

Wat is de status van het project “ de vernatting van
peelgebied het Leegveld Deurne?
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4.

Hoe komt dat dit project al van start is gegaan zonder dat de Raad
van State al uitspraak heeft gedaan?

5.

Bestaat er maatschappelijk draagvlak voor dit project in de regio?
En zo nee, wordt dit er dan toch doorheen gedrukt? (Of is het er
al doorheen gedrukt?)

