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Beantwoording schriftelijke vragen CDA over hagelstorm Zuidoost-Brabant
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Ons kenmerk
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Uw kenmerk

Contactpersoon

Geachte mevrouw Van der Sloot, heren Braspenning en Kuijken,

C. van den Boer
Telefoon

Bij brief van 28 juni 2016, ingekomen op 28 juni 2016, heeft u namens de
CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Email

cvdboer@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. 1. Bent u met het CDA bereid om maatregelen te nemen om de
(agrarische) ondernemers en verenigingen in het getroffen gebied te
ondersteunen? Indien ja, welke maatregelen?
Antwoord: Wij zijn bereid samen met de regio en het Rijk steun te bieden aan
het getroffen gebied. Dat doen wij vanuit de maatschappelijke opgaven uit ons
bestuursakkoord en op verschillende manieren, zonder hierbij in de
verantwoordelijkheid van anderen te treden. De Veiligheidsregio BrabantZuidoost en het Rijk hebben hierin de trekkende rol. De maatregelen die wij
onderzoeken hebben wij PS via een Statenmededeling doen toekomen en
richten zich op particulieren, woningbouwcorporaties, bedrijven, glastuinbouw,
veehouderij en overig (maatschappelijk) vastgoed met accenten op
verduurzaming en voorkomen van gevolgschade.

2. 2. Kunt u vóór 14 juli 2016 oplijsten welke mogelijkheden de provincie
heeft om de (agrarische) ondernemers en verenigingen te ondersteunen,
bijvoorbeeld door het naar voren halen van provinciale (energie)regelingen of
investeringen?
Antwoord: Deze eerste informatie hebben wij PS via een statenmededeling doen
toekomen. Daarbij kijken wij ook, naast de inzet van bestaande (provinciale)
regelingen en inzet van (provinciale) fondsen, ook naar de inzet van onze
kennis en ons netwerk. Het denkproces is op dit moment hierover in volle gang.
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

Datum

3. 3. Bent u bereid om samen met de regio een beroep te doen op het
kabinet om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing te
verklaren?

14 juli 2016
Ons kenmerk

C2192286/4041166

Antwoord: Wij hebben samen met partners uit het gebied en de LTO op
verschillende manieren samen gelobbyd bij het Rijk om de Wet tegemoetkoming
schade bij rampen (Wts) van toepassing te laten verklaren. Staatssecretaris Van
Dam heeft tijdens het Algemeen Overleg op 7 juli laten weten dat het Rijk dit niet
doet. De gezamenlijke petitielobbybrief die wij voorafgaand aan dit Algemeen
Overleg hebben gestuurd aan het Rijk, vindt u als bijlage bij de
statenmededeling.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

2/2

