
 

 

   
 

  

   

  

Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten 
 22 november 2022 

  

Ten behoeve van de media zijn hieronder de besluiten van Gedeputeerde Staten kort 

weergegeven. Over sommige besluiten sturen Gedeputeerde Staten aparte persberichten uit om de 

media te informeren. Voor antwoorden op Statenvragen klik op www.brabant.nl/statenvragen 

 

 

 
 

 

1. Geen ‘Verklaring van geen bedenkingen’ voor geitenhouderij in de gemeente 

Bernheze 

Een geitenhouder in Bernheze wil de oppervlakte van de stallen uitbreiden. Dit kan alleen als er 

sprake is van een uitzonderlijk belang en hij voldoet aan strenge voorwaarden. Uit onderzoek 

(Volksgezondheid Veehouderij en Omwonenden) blijkt dat er in de nabijheid van geitenhouderijen 

een verhoogd risico aanwezig is op longontsteking. Het is nog niet duidelijk waardoor dit wordt 

veroorzaakt, het RIVM doet hier onderzoek naar. Uit voorzorg hebben Provinciale Staten daarom 

in 2017 besloten dat er geen ontwikkelingen mogelijk zijn op geitenhouderijen. In de Interim 

omgevingsverordening is het alleen toegestaan (grotere) stallen te bouwen als er sprake is van een 

uitzonderlijk belang en het welzijn van de dieren groter wordt. Dit wel onder voorwaarde dat er 

niet meer geiten komen en er expliciet gekeken is naar de gevolgen voor de gezondheid van 

omwonenden. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat er in dit geval geen sprake is van een 

uitzonderlijk belang en besluiten daarom geen verklaring van geen bedenkingen af te geven aan 

de gemeente Bernheze voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor dit bedrijf. 

 

2. Zorgen veiligheid omwonenden spoor Brabant en rest Zuid-Nederland 

Provincie, gemeenten en veiligheidsregio’s maken zich zorgen over de veiligheid van burgers langs 

het spoor in Brabantse steden en dorpen. Aan de ene kant wil het Rijk dat de komende jaren 

duizenden woningen in deze Brabantse spoorzones verrijzen en aan de andere kant zullen straks 

de hoeveelheden vervoerde gevaarlijke stoffen over het spoor door onze stedelijke gebieden 

toenemen en wil het rijk de controle daarop en het bijsturen verminderen. Naar aanleiding van 

deze ontwikkelingen hebben Gedeputeerde Staten en Brabantse gemeenten de staatssecretaris van 

I&W en de leden van de Tweede Kamer een brief gestuurd over hun zorgen. Daarin wordt 

gevraagd om samen met de provincie, gemeenten en veiligheidsregio’s te zoeken naar meer 

 



   
 

   
 

duurzame oplossingen voor een goede balans tussen ruimtelijke ontwikkelingen, veiligheid en 

vervoer. 

 

3. Ter inzagelegging ontwerpbeschikking Wnb vergunning Logistiek Park Moerdijk 

De Omgevingsdienst Brabant Noord zal op korte termijn een ontwerpbeschikking afgeven voor 

Logistiek Park Moerdijk (LPM).  De vergunning voor LPM is afhankelijk van de update van AERIUS 

register, die is uitgesteld met twee maanden. Daardoor zou de vergunning voor LPM nog meer 

vertraging oplopen dan reguliere projecten die werken met AERIUS calculator. Door de 

ontwerpbeschikking nu uit te geven, wordt de vertraging van de ontwikkelingen op LPM beperkt. 

  

4. Gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel 

In gebiedsgerichte aanpak (GGA) Vitale Peel pakken de gemeenten Asten en Deurne, ZLTO, de 

Brabantse Milieufederatie, Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg en 

de provincies Noord-Brabant en Limburg 8 opgaven in samenhang op. De partijen werken samen 

aan een toekomstbestendige en vitale Peel op het gebied van natuur, water, bodem, perspectief 

voor de landbouw, de energietransitie en leefbaarheid. In een samenwerkingsovereenkomst 

bevestigen de gebiedspartijen de samenwerking en het commitment om een succes van 

gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel te maken. 

 

5. Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2023 

Gedeputeerde Staten stellen het uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta voor 2023 vast. Dit 

programma omschrijft de activiteiten die in 2023 uitgevoerd gaan worden om de doelen uit de 

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 te realiseren. Hiermee wordt de klimaatbestendigheid, 

waterveiligheid, ecologische waarde en economische vitaliteit van de gehele delta, waaronder 

West-Brabant, verbeterd. 

 

Verzamellijst: 

Gedeputeerde Staten hebben verder de volgende besluiten genomen: 

 Schrappen verplichting tot overleggen controleverklaring bij aflossen leningen Agrarische 

Collectieven 

 Herinneringsbrief minister EZK voor onderzoek naar vrije energiekeuze op publieke 

laadinfrastructuur 

 Wijziging Beleidsregel natuurbescherming m.b.t. voortplantingsperiode Bever 

 Green Deal 2.0, Verduurzaming bedrijven gemeente Waalwijk 2023-2025 

 Besluit tot verlening begrotingssubsidie naar aard aangemerkt als projectsubsidie Project 

Eindhoven Airport District 

 Tussenbericht schriftelijke vragen CDA over de ‘recente ontwikkelingen rondom 

stalinnovaties’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 Activiteiten  

   

 Leden van Gedeputeerde Staten nemen deel aan tal van bijeenkomsten. Bijeenkomsten met een 

openbaar karakter staan hieronder weergegeven ten behoeve van de media. Voor sommige 

bijeenkomsten sturen GS een aparte persuitnodiging uit.  

 

 

Inspiratiedag Brabant Werkt: Inclusief 

23 november | 17.45 uur | ‘s-Hertogenbosch | Martijn van Gruijthuijsen 

Gedeputeerde van Gruijthuijsen spreekt tijdens de inspiratiedag van de sociaal ontwikkelbedrijven 

en het UWV Werkbedrijf van Noord-Brabant, waar onder andere ook minister Carola Schouten 

aanschuift. 

 

Waterchallenge en prijsuitreiking   

23 november | 14.30 uur | 's-Hertogenbosch | Hagar Roijackers 

Tijdens gastcolleges op middelbare scholen zijn jongeren uitgedaagd om mee te denken over de 

water- en klimaatproblematiek. Uit de 75 ingezonden filmpjes is een selectie gemaakt van 12 

genomineerden. Gedeputeerde Roijackers geeft een toelichting over het waarom van de 

Waterchallenge en reikt de prijzen uit.  

 

Vastgoedevenement Woningbouw Brabant 

24 november | 12.30 uur | ‘s-Hertogenbosch | Erik Ronnes 

Gedeputeerde Erik Ronnes neemt deel aan een paneldiscussie over de woningbouwopgave in 

onze provincie op het vastgoedevenement Woningbouw Brabant.  

 

Symposium Onderwijs en Ondermijning 

24 november | 13.00 uur | ‘s-Hertogenbosch | Stijn Smeulders 

Om het belang van een preventieve aanpak m.b.t. ondermijning te onderstrepen organiseert het 

samenwerkingsverband Kennispact MBO Brabant een symposium over onderwijs en ondermijning. 

Gedeputeerde Smeulders opent het symposium met een inleiding over het belang van (preventieve) 

aanpak ondermijning Provincie. 

 

Werkbezoek Cranendonck 

25 november I 09.00 uur I Budel I Ina Adema 

De commissaris van de Koning brengt een werkbezoek aan de gemeente Cranendonck. Zij 

ontmoet het college van B. en W., spreekt met de fracties uit de gemeenteraad over actuele 

ontwikkelingen en bezoekt een onderneming. 

 

Werkbezoek Biesbosch Museum  

25 november | 09.00 uur | Werkendam | Hagar Roijackers 

Gedeputeerde Roijackers gaat op werkbezoek naar het Biesbosch Museum te Werkendam.  

 

Openingshandeling Noordrand-Midden  

25 november | 14.00 uur | Prinsenbeek | Hagar Roijackers 

Op 25 november gaat de schop in de grond voor het deelproject Zwartenbergse Polder en kering 

Weimeren als onderdeel van natuurproject Noordrand-Midden. Waterschap Brabantse Delta, 

Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant werken samen om de natte natuur een kans te 

 



   
 

   
 

geven zich te ontwikkelen door de waterhuishouding op orde te brengen. Gedeputeerde 

Roijackers verricht de openingshandeling.   

 

Onthulling redoutes aan de Zwarte Dijk 

28 november | 16.30 uur | Breda | Stijn Smeulders 

Gedeputeerde Smeulders onthult de drie Redoutes aan de Zwarte Dijk te Breda. 

 

Statendag 

16 december | 09.30 uur | Fysiek/Digitaal | Provinciale Staten 

Provinciale Staten komen deels fysiek en deels digitaal bijeen voor een Statendag (voorlopige 
agenda nog niet bekend). Ze zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive. 

 

 Recente persberichten  

 

 

  

 Recente persberichten zijn terug te vinden via http://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx 

 

Helmond en provincie slaan handen ineen voor transformatie Stationskwartier 

Brabant steunt jonge boeren met actieplan 

Geslaagde 65e Nationale Boomfeestdag in Zundert 

Voortgangsrapportage Natuur 2021 

Uitbreiding Noordbrabants Museum door aankoop aangrenzend pand 

Nieuwe subsidieregeling Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027 
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 Piketdienst  

   

 

 

 

Piketdienst 
Afdeling Communicatie van de provincie Noord-Brabant is voor journalisten voor zaken die geen 

uitstel kunnen velen ook buiten kantooruren aanspreekbaar en bereikbaar onder nummer  

06-27745200. 
 

 

 

https://www.brabant.nl/pslive
http://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/ruimtelijke-ontwikkeling/2022/helmond-en-provincie-noordbrabant-slaan-handen-ineen-voor-transformatie-stationskwartier
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/landbouw-en-voedsel/2022/brabant-steunt-jonge-boeren-met-actieplan
https://www.brabant.nl/subsites/brabantse-bomen/actueel/nieuws/2022/geslaagde-65e-nationale-boomfeestdag-in-zundert
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2022/voortgangsrapportage-natuur-2021
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/vrije-tijd-cultuur-en-sport/2022/uitbreiding-noordbrabants-museum-door-aankoop-aangrenzend-pand
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/water-en-bodem/2022/nieuwe-subsidieregeling-deltaplan-hoge-zandgronden-2022-2027

