Vragen voor het rondvraagmoment 29 juni 2018

Vragen

Nadere toelichting

Fracties

Lid GS

Regeling opruimkosten drugsdumpingen

De ChristenUnie-SGP fractie heeft samen met het CDA

CU-SGP

Johan v/d Hout

1.

Kunt u garanderen dat grondeigenaren die dit jaar te

schriftelijke vragen gesteld over het aflopen van de regeling voor

(Hermen

maken kregen met een dumping voor minimaal 50%

vergoeding van een deel van de opruimkosten bij

Vreugdenhil)

vergoed worden in de opruimkosten?

drugsdumpingen. In de afgelopen weken is er tussentijds vanuit

Kunt u de garantie geven dat als er in deze zomer een

den Haag een niet mis te verstaan signaal gekomen dat het rijk

dumping plaatsvindt de grondeigenaar een beroep op de

niet meer bijdraagt. Een nieuwe regeling is er (nog) niet. De

provincie kan doen om minimaal de helft van de

volledige kosten voor het opruimen komen zo toch weer op het

opruimkosten voor haar rekening te nemen?

bordje van de grondeigenaar. Wij willen dan ook nog voor de

2.

zomer van het college duidelijkheid waar grondeigenaren in de
provincie Brabant op mogen rekenen indien zij te maken krijgen
met een drugsdumping op hun grond.
CPO-regeling

Er worden weer woningen gebouwd en de behoefte aan nieuwe

GroenLinks

Erik van

Is het mogelijk om de CPO regeling opnieuw van stal te halen,

woningen is groot. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die

(Patricia

Merrienboer

eventueel in een modern jasje?

anders willen bouwen dan standaard, bijvoorbeeld ecologisch

Brunklaus)

en in gemeenschap. In het verleden konden particulieren die
samen en woningbouw project van de grond wilden tillen een
beroep doen op de CPO- subsidie regeling van de provincie.
Deze regeling bestaat niet meer
Recreatieparken

GS heeft toegezegd om voor de zomer te komen met de

GroenLinks

Erik van

Wat is de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek en

uitkomsten van het onderzoek dat zij heeft ingesteld bij / over

(Patricia

Merrienboer

kan er al een kijkje in de keuken worden geven van de

recreatieparken.

Brunklaus)

Bewapening BOA’s

Op 23 juni verscheen in BN/De Stem het artikel “wapens

VVD (Wilma

1.

In hoeverre herkent u de constatering in het artikel dat de

nodig in het bos”. De Politiebond pleit daarin voor

Dirken)

beveiliging van groene boa’s afhankelijk is van de

bewapening van boswachters (‘groene boa’s’) in het

politieregio waarin ze werken? Geldt dit onderscheid ook

buitengebied. Handhavers geven aan dat ze nu risico’s

resultaten?
Johan v/d Hout

2.

voor de boa’s in dienst van de ODBN, die werken voor

vermijden omdat ze zich niet veilig voelen. De VVD vindt dat

SSiB?

alle handhavers hun werk veilig moeten kunnen doen. Als een

Kent het programma SSiB richtlijnen of instructies voor

betere uitrusting (bijv. een wapenstok, pepperspray of een

groene handhavers die aangeven wanneer ze wel en

vuurwapen) daarbij helpt, zouden we dat moeten overwegen.

wanneer ze niet alleen op een bepaalde locatie mogen
werken?
3.

Is er binnen de Brabantse omgevingsdiensten voldoende
aandacht, ondersteund door voldoende middelen, voor
beveiliging en opleiding van boa’s en andere
handhavers?

4.

Is binnen de Brabantse omgevingsdiensten onderzocht
hoe veilig de handhavers zich voelen, in het bijzonder die
van SSiB, maar ook de overige handhavers?

Vergunningen en leges gebruik provinciale N-wegen

De zomer is begonnen, de Tour de France staat voor de deur en

CDA (Rene

Christophe van

1.

Bent u bereid te onderzoeken of en hoe de procedure(s)

fietsprovincie Brabant kan zich weer verheugen op een aantal

Kuijken)

der Maat

voor vergunningverlening voor het gebruik van

mooie wielercriteria zoals de ‘Acht van Chaam’ in Chaam en

provinciale N-wegen voor (wieler)evenementen kunnen

‘Daags na de Tour’ in Boxmeer.

worden vereenvoudigd en versneld, daar waar sprake is

Maar ook de rest van het jaar is het voor de wielerliefhebber

van jaarlijks terugkerende evenementen?

goed toeven in Brabant. Haast elk weekend vinden er kriskras
door onze provincie grote en kleine wielertochten en -

2.

Zou hiertoe een meerjarenvergunning een optie kunnen

wedstrijden plaats, dikwijls georganiseerd door plaatselijke

zijn, indien de lokale (verkeers)omstandigheden

wielerverenigingen en met een grote inzet van vrijwilligers.

ongewijzigd blijven?
Voor het mogen gebruiken van provinciale N-wegen en het
3.

Klopt het dat je voor een evenement dat over de grond

nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen moeten de

van twee gemeentes gaat officieel bij de provincie moet

organisaties achter deze wielerevenementen een vergunning

aankloppen voor een vergunning? Zelfs als het

aanvragen bij de provincie en leges betalen (een betaling aan

evenement geen gebruik maakt van provinciale N-

de overheid). Ieder jaar opnieuw, ieder jaar dezelfde

wegen? Wat kunt u doen om deze ‘paarse krokodil ‘af te

procedure. Zorgvuldig, maar tijdrovend.

schaffen?

Het CDA vraagt zich af of we het de (vrijwilligers)organisaties
achter (wieler)evenementen niet eenvoudiger kunnen maken.

