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‘Windmolens A16 op respectabele afstand van woningen’
Tijdens de Statendag op 16 december heeft Lokaal Brabant een motie ingediend
om de windmolens van het Windmolenpark A16 op respectabele afstand te
realiseren. “In verschillende landen in West-Europa zijn richtlijnen voor afstand
tussen windmolens en woningen in verschillende landen vastgelegd”, vertelt
Statenlid Jan Heijman. “De afstand tussen woningen en windmolens wordt
mede bepaald aan de hand van de tiphoogte van de windmolens. In België
wordt een minimale afstand aangehouden van 850 meter voor windmolens met
een tiphoogte van 150 meter en in Duitsland een minimale afstand van 950
meter voor windmolens met een tiphoogte van 150 meter. Wij zouden graag
zien dat bij het Windmolenpark A16 minimaal een afstandscriterium van 850
meter bij windmolens met tiphoogte van 150 meter wordt gehouden en van
1.275 meter bij windmolens met een tiphoogte van 200 meter.” Gedeputeerde
Van Merriënboer gaf in een reactie aan dat hij eerst de MER-studie wil afwachten.

‘Geen verplichte vervroegde aanpassing oude stallen’
Samen met het CDA en ChristenUnie-SGP heeft Lokaal Brabant op 16
december een motie ingediend om ervoor te zorgen dat de verplichte
vervroegde aanpassing van boerenstallen ouder dan 15 jaar niet wordt
doorgevoerd. In eerste instantie kregen boeren de gelegenheid om hun
stallen vóór 1 januari 2028 te vernieuwen. Gedeputeerde Van den Hout
wil de termijn waarop stallen moeten voldoen aan de Verordening
Stikstof echter vervroegen naar 1 januari 2020. Op advies van Van den
Hout wordt de motie aangehouden tot de eerstvolgende Statenvergadering. Dan komt het onderwerp weer aan de orde.”

‘Brabant Europese Regio Gastronomie is een farce’
Lokaal Brabant is ‘not amused’ met de ‘uitverkiezing’ van de provincie
Noord-Brabant tot Europese Regio van de Gastronomie 2018. “Er is ontzettend veel geld uitgegeven voor een uitverkiezing, die eigenlijk gewoon geen
uitverkiezing is”, stelt Jan Heijman. “Hoe kan het dat er in het persbericht
gesproken wordt over jury en titel, terwijl de gedeputeerde ten stelligste
ontkent dat er sprake is van een wedstrijd? En een bidbook indienen terwijl
er niets te winnen is lijkt ons weggegooid geld. We hebben hier opnieuw
vragen over gesteld en blijven dit nauw volgen.”
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