Vragen voor het rondvraagmoment 14 februari 2020
Vragen

Nadere toelichting

Fracties

Lid GS

Internetconsultatie

In de afgelopen procedurevergadering hebben we het

D66 (Eric

Erik van

1.

Bent u het met ons eens dat het selecteren van 1 voorstel een heel

voorstel van Gedeputeerde Staten besproken om

Logister)

Merrienboer

magere uitvoering is van de motie internetconsultatie?

internetconsultatie in te zetten op de behandeling van

Hoeveel voorstellen heeft u betrokken in de overweging en

de Regionale EnergieStrategieën. D66 is verheugd dat

waarom zijn deze niet geselecteerd?

Gedeputeerde Staten na onze aansporing in het

Wanneer komt u met nadere voorstellen voor het betrekken van

rondvraagmoment van oktober, nu 1 voorstel heeft

Brabanders bij statenvoorstellen met behulp van internetconsultatie?

geselecteerd. D66 is zeer geïnteresseerd in het vervolg.

Rik Grashoff

2.
3.
4.

Bent u met ons van mening dat een eventueel nieuw
bestuursakkoord bij uitstek geschikt is voor internetconsultatie?

Vergunning van de Amercentrale

Er is door een informatieverzoek en uitingen via de

GroenLinks (Tom

1.

Wanneer is de definitieve vergunning voor de Amercentrale

media onduidelijkheid ontstaan over de vergunning die

Ludwig)

verleend? Wanneer is de aanvraag van de provincie

door Gedeputeerde Staten is verleend aan de

binnengekomen en hoe is het proces verlopen tot de definitieve

Amercentrale.

vergunningverlening?
2.

Is de vergunning in lijn met de wet en het beleid van Brabant? Is er
bij een nieuwe vergunning rekening gehouden met de geldende
beleidsregels voor stikstof?

3.

Is er in de vergunning sprake van een toename of afname van de
uitstoot van NH3 en NOx? Hoeveel bedraagt deze toe- of
afname?

4.

Kan worden toegelicht waarom de vergunde emissie voor de
uitstoot hoger is dan de gerealiseerde uitstoot van de afgelopen
jaren? Valt hiermee de energiecentrale uit de toon bij andere
soortgelijke energiecentrales?

5.

Er is ook veel te doen over de transitie/omschakeling van de
Energiebedrijf RWE naar biomassa. Kan de provincie, gezien de
landelijke wettelijke wetgeving en beleid van het Rijk, een transitie
naar biomassa momenteel weigeren?

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/315400
1/ChristenUnie-Vergunning-Amercentrale-waskoehandel-met-de-provincie

