
 

   
 

  

   

  

Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten 
 14 maart 2023 

 

  

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. Beleidslijn aangifte bij ernstige drugs-gerelateerde bodemverontreinigingen  

Gedeputeerde Staten hebben besloten om voortaan bij ernstige drugsgerelateerde 

bodemverontreinigingen standaard aangifte bij de milieupolitie te doen. Hierbij gaat het om 

verontreinigingen die de provincie moet onderzoeken en verwijderen omdat er geen 

verantwoordelijken zijn of niet aan de last onder bestuursdwang wordt voldaan. Zulke aangiften 

stelt de politie in staat om de overtredingen strafrechtelijk te vervolgen. 

 

2. Financieel voorjaarsbericht 2023 

In verkiezingsjaren publiceert de provincie een actueel financieel beeld dat als input kan dienen 

voor de onderhandelingen over een nieuw bestuursakkoord. Het financieel beeld laat een 

substantiële vrije begrotingsruimte zien voor de komende bestuursperiode. Tegelijkertijd zijn er een 

aantal onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de vrije begrotingsruimte, waar rekening 

mee moet worden gehouden. 

 

3. Instrumentarium gebiedsgerichte aanpak 

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van zaken van het 

instrumentarium in en van de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak. Tevens is hiermee ingegaan 

op de openstaande motie M26a uit 2022, die gaat over de inzet van beschikbare 

grondinstrumenten. Deze statenmededeling geeft aan op welke manier grondinstrumenten ingezet 

worden en is daarmee ook het antwoord van het college op de motie. 

 

4. Informeren partners rondom natuurdoelanalyses en gevolgen ervan 

Gedeputeerde Staten informeren gemeenten, samenwerkingspartners en omgevingsdiensten over 

de resultaten van de natuurdoelanalyses en de gevolgen ervan. Uit de Natuurdoelanalyses blijkt 

dat de natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden verslechtert. Het gevolg daarvan is dat de 

vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil 

 



   
 

   
 

komt te liggen. Deze ligt stil totdat de benodigde aanvullende maatregelen zijn geborgd en de 

effecten ervan voldoende zeker zijn. 

 

5. Intentieovereenkomst Zuidkade Veghel 

Gedeputeerde Staten tekenen een “Intentieovereenkomst Zuidkade Veghel” voor de verkenning 

van dit gebied. Het doel is de (her)ontwikkeling van het Havenkwartier waarbij alle belangen 

worden samengebracht. Deze overeenkomst hangt samen met eerdere besluiten over het initiatief 

The Chocolate Factory en de verkoop van het CHV-complex in Veghel. 

 

Verzamellijst: 

Gedeputeerde Staten hebben verder de volgende besluiten genomen: 

 Beslissing op bezwaar Alternative Drive Systems B.V. in het kader van MKB 

innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 

 Subsidie Sociale Innovatie Buurkracht B.V. voor het project ‘Sociale Innovatie 

Energietransitie 2’ 

 Aanbeveling herbenoeming dijkgraaf Brabantse Delta de heer drs. C.J.G.M. de Vet 

 Derde wijziging Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-

Brabant 

 29e wijziging Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant 

 Brief aan de regio’s over het hervatten van de jaarlijkse stortingen in het Leisure 

Ontwikkelfonds (LOF) 

 Subsidie jaarprogramma 2023 Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) 

 Subsidie jaarprogramma 2023 Brabants Landschap 

 Subsidie jaarprogramma 2023 Brabants Particulier Grondbezit (BPG) 

 Subsidie jaarprogramma 2023 Brabantse Milieufederatie (BMF) 

 Herziening beslissing op het bezwaar van Het Groene Schild namens de BMF e.a., tegen 

ons besluit dat haar ingebrekestelling wegens het uitblijven van een besluit op haar 

intrekkingsverzoek van de natuurvergunning van de Honcoopseweg 2 te Hilvarenbeek, 

niet prematuur is 

 Subsidie aan Stichting Crossroads Brabant 40-45 voor het project ‘Brabant Herinnert 

2023-2025’ 

 Besluit tot wijziging subsidieverlening Project ‘Capaciteit voor realisatie NNB’ - Brabants 

Landschap 

 

 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.  

 

Statendag 

28 maart 2023 | 16.00 uur | Fysiek | Provinciale Staten 

Extra vergadering Provinciale Staten in verband met afscheid vertrekkende Statenleden. 

 

Statendag 

29 maart 2023 | 16.00 uur | Fysiek | Provinciale Staten 

Extra vergadering Provinciale Staten in verband met installatie nieuwe Statenleden. 

 



   
 

   
 

 

Themadag 

12 mei 2023 | 09.30 uur | Fysiek/Digitaal | Provinciale Staten 

Provinciale Staten komen deels fysiek en deels digitaal bijeen voor een Themadag. Voorlopige 

dagindeling 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 

 

Samen de natuur van de Dommel de wijk inhalen 

Groene schoolpleinen: Brabant loopt voorop 

Verbinding tussen Brabantse en Zuid-Hollandse forten versterkt 

Provincie en Brabant Water tekenen overeenkomst duurzame watervoorziening 

Provincie, gemeenten en corporaties in Brabant tekenen woondeal met minister De Jonge 

Provincie, BUas en gemeente investeren ruim € 13,4 miljoen in gaming 

Extra geld voor natuurinclusieve landbouw 

Subsidieregeling Levendig Brabant vastgesteld 

 

 

 Weblogs van  

  

 

 

   

 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/natuur-en-landschap/2023/natuur-dommel-in-wijk
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2023/groene-schoolpleinen-brabant-loopt-voorop
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/erfgoed/2023/verbinding-tussen-brabantse-en-zuid-hollandse-forten-versterkt
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/water-en-bodem/2023/provincie-en-brabant-water-tekenen-overeenkomst-duurzame-watervoorziening
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/ruimtelijke-ontwikkeling/2023/provincie,-gemeenten-en-corporaties-in-brabant-tekenen-woondeal-met-minister-de-jonge
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie/2023/provincie,-buas-en-gemeente-investeren-ruim-13,4-miljoen-in-gaming
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/landbouw-en-voedsel/2023/extra-geld-voor-natuurinclusieve-landbouw
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/vrije-tijd-cultuur-en-sport/2023/subsidieregeling-levendig-brabant-vastgesteld

