Aangepaste versie vragen voor het rondvraagmoment 11 december 2020
Vragen
1.Zijn Gedeputeerde Staten het met GroenLinks eens dat de provincie
niet in beroep moet gaan tegen de uitspraak, gezien de vastgestelde
beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant?
2.Is Gedeputeerde Staten bereid om met Refresco in overleg te gaan
en het bedrijf op te roepen om te onderzoeken hoe Refresco zijn
productieproces kan inrichten dat leidt tot reductie van
grondwateronttrekkingen?
3.Wat betekent deze uitspraak voor eventuele andere, lopende
vergunningsprocedures?
4.Hoe wil de provincie de komende jaren de grondwateronttrekkingen
onder de 250 miljoen m3 vergunde onttrekkingen brengen?
5.De Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De
Dommel hebben Gedeputeerde Staten opgeroepen een onafhankelijke,
deskundige en breed samengestelde adviescommissie Droogte in te
stellen. Hoe staan Gedeputeerde Staten tegenover dit voorstel?

Nadere toelichting
De rechtbank Oost-Brabant heeft op 17 november
2020 de verleende vergunning aan Refresco Benelux
B.V. voor het onttrekken en injecteren van meer
grondwater vernietigd. De eerdere tussenuitspraak
heeft daarmee stand gehouden. De rechtbank heeft
geoordeeld dat het verlenen van een vergunning om
meer grondwater te trekken in strijd is met de eigen
beleidsregel (grondwaterbeheer Noord-Brabant). In
deze beleidsregel, ingegaan op 7 september 2018,
heeft de provincie opgenomen dat de totaal vergunde
onttrekking voor de openbare drinkwatervoorziening
en industrie maximaal 250 miljoen m3 per jaar mag
bedragen. Op dit moment is er voor meer dan 300
miljoen m3 aan grondwateronttrekkingen vergund.

1.Wat hebben de aanwezigheid van zeven megalomane torens in de
Brabantse natuur te maken met Van Gogh, die de Brabantse natuur in
haar ongerepte schoonheid schilderde?
2.Bent u het met ons eens dat het aantrekken van 400.000 extra
toeristen een averechts effect heeft op de provinciale kerntaak van
natuurbescherming en het verlagen van de stikstofdepositie in onze
natuurgebieden?
3.Bent u bereid om niet meer middelen te investeren in de Van Gogh
Homeland Experience, maar wel in herstel van de historische
zandpaden, waarover Van Gogh daadwerkelijk regelmatig heeft
gelopen, en die de gemeente Zundert heeft vernield? (In antwoord op
schriftelijke vragen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren gaf uw
college aan dat het herstel ca. € 37.000,- (excl. BTW) zou kosten. )

Gedeputeerde Staten hebben € 200.000 subsidie
verleend voor het projectplan, de ideevorming en een
haalbaarheidsstudie voor de Van Gogh Homeland
Experience. Het gaat om het plaatsen van zeven torens
in het Van Gogh Nationaal Park, die jaarlijks 400.000
toeristen moeten trekken. Het Van Gogh Nationaal
Park omvat een gebied waarin o.a. de Natura 2000gebieden De Loonse en Drunense Duinen en Kampina
& Oisterwijkse Vennen liggen, die beide al overbelast
zijn met stikstof. Zonder haalbaarheidsstudie van
tienduizenden euro’s is al te bedenken dat de bouw
van de torens, het gebruik van omliggende faciliteiten,
en het af- en aanrijden van 400.000 extra toeristen in
en/of nabij overbelaste Natura 2000-gebieden
hoogstwaarschijnlijk zal zorgen voor een verhoogde
druk op de natuur en voor extra stikstofdepositie.
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