Vragen voor het rondvraagmoment 26 februari 2021
Vragen
1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek
naar kernenergie in Brabant?

Nadere toelichting
Op 5 oktober heeft u een onderzoeksvraag uitgezet bij
TNO en in de statenmededeling van 13 oktober geeft
u aan dat de notitie van de verkenning naar de rol van
kernenergie binnen Noord - Brabant uiterlijk medio
januari zou worden verdeeld.
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https://www.brabant.nl/bestuur/provincialestaten/statenstukken/download?qvi=1590570
1.

Graag wil D66 van GS weten wat hun visie en perspectief
hieroop is?

2.

Wat zijn GS van plan hieraan te doen?

3.

Gaan GS in overleg met bedrijven hierover om hen extra te
stimuleren om de studenten aan voldoende stageplaatsen te
helpen?

4.

Hoe zetten GS de eigen organisatie in om hier een extra
inspanning te leveren?

5.

Hebben GS overwogen om StudentStageSpeeddates te
faciliteren?

1.

Wat is de onderzoeksvraag als het gaat om de relatie tussen
luchtkwaliteit en Corona?

2.

Wordt hierbij zowel luchtkwaliteit in algemene zin, als
luchtkwaliteit vanwege specifieke bronnen van
luchtverontreiniging zoals veehouderij en verkeer
onderscheiden?

D66 krijgt de laatste tijd veel alarmerende vragen van
de MBO en HBO studenten uit onze regio over hun
stageplaatsen. Zij geven aan dat zij steeds meer moeite
hebben om hun opleiding noodzakelijke stageplaatsen
te vinden waardoor zij dreigen hun opleiding niet
binnen de gestelde termijn te kunnen afronden. Dat
betekent dat zij dit jaar niet kunnen afstuderen en ook
niet meteen deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.
In het slechtste geval moeten zij het hele jaar opnieuw
doen.
Dit zou een heel slechte ontwikkeling zijn voor de
studenten maar ook voor bedrijven en organisaties die
na de coronacrisis snel uit de economische crisis willen
en hiervoor nieuwe medewerkers hard nodig zullen
hebben.
Denk bijvoorbeeld aan de zorgsector en bouwsector
die nu al te kampen hebben met arbeidsmarkt krapte.
In de Statenmededeling van 6 oktober 2020 zijn wij
als Staten geïnformeerd over de onderzoeken vanuit
het RIVM betreffende de rol van luchtverontreiniging in
relatie tot de ernst van de Corona uitbraak. Hierin geeft
u aan dat voor het einde van dat jaar duidelijkheid
verwacht wordt over de onderzoeken die uitgevoerd
gaan worden om dit in beeld te brengen. Wij hebben
echter geen nadere informatie van u ontvangen.
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3. Op welke wijze is de provincie betrokken bij de uitvoering
van dit onderzoek?
4. Aangezien er een risico is dat het Coronavirus mede
vanwege de mutaties voorlopig niet weg is, vindt D66 het van
het grootste belang de relatie met luchtkwaliteit spoedig te
kennen. Wanneer worden de onderzoeksresultaten verwacht?
5. En wat heeft het college van GS gedaan om duidelijk te
maken dat er haast is geboden bij het in gang zetten en
uitvoeren van dit onderzoek?

https://brainps.brabant.nl/handlers/SISModule/downlo
addocument.ashx?documentID=1583567

