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Vragen
1.Is Noord-Brabant voorbereid op een uitbraak van de vogelgriep? En
zo ja, hoe?
2.Zijn de maatregelen duidelijk gecommuniceerd naar de nietcommerciële pluimveehouders?
3.Wordt er toegezien op het naleven van deze maatregelen? Zowel
voor het commercieel als het niet-commercieel gehouden pluimvee?
4.Wat zijn de consequenties van de maatregelen voor de Brabantse
pluimveehouder? Hoe ondersteunt de provincie hen in deze onzekere
tijd?
5.Wordt er in Brabant gekozen voor een One-Health aanpak? En zo
ja, hoe?
1.Is het College bereid om met BioArt Laboratories in gesprek te gaan
vanuit het perspectief van internationalisering en economie?
2.Welke mogelijkheden ziet het College voor BioArt Laboratories om ondanks het wegvallen van de cultuursubsidie - met hulp van de
provincie Noord-Brabant door te gaan met haar initiatieven?

Nadere toelichting

Fracties

Lid GS

Momenteel is er al op meerdere plekken in het land

GroenLinks

Lemkes-Straver

vogelgriep vastgesteld. Bij het aantreffen van de

(Jade van der

hoogpathogene vogelgriep moet het pluimvee op het

Linden)

bedrijf geruimd worden, wat natuurlijk verschrikkelijk is
en wat we kosten wat kost moeten proberen te
voorkomen. Ook is de vogelgriep naast dat het erg
gevaarlijk is voor dieren, ook gevaarlijk voor de mens.
Er zijn al landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht
voor commercieel gehouden pluimvee. Ondanks de
maatregelen, wordt nu ook op andere bedrijven op
verschillende plekken in het land de vogelgriep
vastgesteld.
BioArt Laboratories, een prachtig initiatief in Brainport,
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oplossingen, wordt door D66 al jaren met interesse
gevolgd, omdat het opereert op het snijvlak van vele
gebieden: economie, internationalisering, klimaat,

3.Zijn er - als u geen financiële middelen heeft - instrumenten die het
College in wil zetten om het initiatief te helpen in de transitie naar een
organisatie zonder cultuursubsidie?

landbouw, natuur, cultuur en onderwijs. Beroemd is
hun concept Mestic, waarbij het mestprobleem wordt
omgezet tot nieuwe, waardevolle grondstoffen voor
andere industrieën.
BioArtLab heeft vanuit het Ministerie van OCW een
positieve beoordeling ontvangen en is ook erkend als
Nationale Ontwikkelinstelling binnen de Nederlandse
Basis Infrastructuur (BIS). Desondanks heeft de
provincie Noord-Brabant géén (cultuur-)subsidie aan
deze organisatie toegekend voor de periode 2021-
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2024. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de
exploitatie. De nationale functie die BioArt Laboratories
in Brabant vervult dreigt verloren te gaan.
Hoewel BioArt Laboratories is ingedeeld in het
cultuurdomein, beschouwt D66 het vooral als een
unieke broedplaats van vernieuwing, waarmee
Brainport een internationale toponderneming in huis
heeft.
1.Is het College in gesprek met de initiatiefnemers over manieren om de
Brabanders te betrekken bij de ontwikkeling van de torens?
2.De laatste weken zijn er veel reacties op het initiatief gekomen; heeft
het College randvoorwaarden gesteld op het gebied 'het betrekken van
de Brabanders' bij het verlenen van haar steun?
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Nationaal Park plaatsen. De provincie staat de stichting
bij met een subsidie om de plannen verder uit te
werken en een haalbaarheidstoets uit te voeren.

3.Heeft het College een standpunt over de wijze waarop de torens in
harmonie moeten zijn met de natuur?
4.Deelt het College de oproep van diverse Brabanders - waaronder
Jan Baan, directeur Brabants Landschap - dat het ontwerp van de
torens 'subtiel' moet zijn en in harmonie met de natuur ontworpen
moeten zijn?
4.Welke instrumenten heeft het College om mee te sturen op welke
torens feitelijk zullen worden gerealiseerd? En is zij bereid om deze ook
in te zetten?
1.Werkt de provincie Noord-Brabant aan overbruggingsconcessies en
diepteplannen om respectievelijk vervoerders zich te laten inschrijven en
elektrificering van busvervoer te garanderen?
2.Hoeveel geld is de provincie bereid om in 2021 extra te investeren
om het busvervoer op peil te houden?
3.Bij hoeveel extra geld komt het idee in beeld om het busvervoer weer
in eigen hand te nemen?
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