Vragen voor het rondvraagmoment 1 december 2017

Vragen

Nadere toelichting

Fracties

Lid GS

1.

Zijn er bij het LIB (spontaan) aanvragen van

Op 20 februari 2017 ontvingen wij van u antwoorden op de

D66 en

Anne-

konijnenhouderijen binnen gekomen?

schriftelijke vragen inzake ‘Een BeterLeven voor Brabantse konijnen’.

GroenLinks

Marie

U schrijft bij vraag 2 dat u het belang van dierenwelzijn in de

In dit memo geeft u – als antwoord op vraag 4 – aan dat

(Femke

Spierings

veehouderij en dus ook bij het houden van konijnen

konijnenhouders die de overstap overwegen, gebruik kunnen maken

Dingemans

onderschrijft. Heeft u zelf contact gezocht met de sector over

van stimuleringsinstrumenten, zoals het LIB. En op 3 november 2017

namens D66

het introduceren van het BeterLeven-Keurmerk bij de

brachten Statenleden van verschillende fracties op uitnodiging van

en GroenLinks)

konijnenhouderijen?

de Dierenbescherming en LTO Nederland een werkbezoek aan een

Wij hebben begrepen van konijnenhouders dat zij niet

konijnenhouderij.

2.

3.

uitkunnen met de huidige stalsystemen om te voldoen aan de
regelgeving (Verordening Natuur & Ruimte) die op 7 juli

Naar aanleiding van de beantwoording van deze schriftelijke

2017 is vastgesteld. Bent u bereid om met de sector in

vragen en dit werkbezoek hebben de fracties van D66 en

overleg te treden over de manier waarop zij kunnen

GroenLinks een aantal vragen.

ontwikkelen richting de door ons gestelde normen?
4.

Er lijkt sprake te zijn van een Europese ‘race to the bottom’,
die de overgang naar parkstallen bemoeilijken. Voert
Nederland (Brabant) het gesprek met Brussel (en/of Comité
van de regio’s) om een hoge(re) gezamenlijke Europese
standaard te hanteren voor dierenwelzijn in de veehouderij,
in casu de konijnenhouderij? Zo ja, graag toelichting.

1. In de ondersteunende maatregelen transitie veehouderij is

PvdA

Anne-

volgens agrariërs bij het "aanbod "van achtergestelde

(Antoinette

Marie

leningen sprake van hoge (markt)rente vanwege het risico. Het

Knoet-Michels)

Spierings

zou volgens hen een lagere rente kunnen zijn als de lening
wordt gekoppeld aan groene, duurzame innovatie. Omdat we
de lening uitzetten om boeren te helpen te verduurzamen is de
vraag of hun stellingname juist is. Kan een lagere rente onder
dat er sprake is van staatssteun?

1.

1.

Is er een actueel overzicht van de lijst " aanvragen

PvdA

Anne-

mestverwerking "van november 2015 beschikbaar? Welke

(Antoinette

Marie

plannen zijn inmiddels gerealiseerd, geschrapt of lopen nog?

Knoet-Michels)

Spierings

Kan de Gedeputeerde toezeggen het financieel toezicht op

CDA

Anne-

alle gemeenten, in het bijzonder op de gemeente Eindhoven,

(Stijn

Marie

vóór 12 december aan de leden van Provinciale Staten toe te

Steenbakkers)

Spierings

De Provincie heeft deze week een nieuw directieteam

GroenLinks

Christophe

geformeerd. Kan de gedeputeerde van der Maat ons

(Sjo Smeets)

van der

sturen?
2. Kan de Gedeputeerde toezeggen dit financieel toezicht aan
te leveren conform het voorbeeld zoals u toegezonden per email d.d. 17 november 2017 door Statenlid Steenbakkers?
1.

informeren over de stand van zaken van de organisatieontwikkeling en het personeelsbeleid van de Provincie? De
fractie van GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over deze
organisatie-ontwikkeling. Mede naar aanleiding van het
plotse vertrek van algemeen directeur-secretaris mevrouw
Annemie Burger. Is hier niet sprake van een sluipende
reorganisatie? Gaat de politiek niet teveel op de stoel van de
ambtenaren zitten? Wat zijn de risico’s van de demotie van
een aantal zittende directieleden? Wat betekent dit voor de
continuïteit van de organisatie?

Maat

