
 

 

   
 

  

   

  

Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten 
 21 juni 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. Samenwerking Amernet verlengd 

De provincie Noord-Brabant, Ennatuurlijk, Enexis en de gemeenten Breda, Tilburg, Drimmelen, 

Oosterhout en Dongen verlengen de samenwerking voor het verduurzamen van het Amer 

warmtenet voor de periode van 1,5 jaar. Ze leveren allen een financiële bijdrage aan de 

samenwerking. Het Amer warmtenet is een van de grootste warmtenetten van Nederland en 

levert warmte aan 51.000 huishouden en 355 bedrijven. 

 

2. De Kazerne Eindhoven, aanpassing subsidiebeschikking en leningovereenkomst 

Vanwege de coronabeperkingen heeft De Kazerne te Eindhoven, een belangrijk uithangbord 

van Dutch Design, een zware periode achter de rug. De Kazerne heeft een beroep gedaan op 

de provincie om mee te werken aan een financieel gezonde situatie. Gedeputeerde Staten 

besluiten de subsidiebeschikking en leningovereenkomst aan te passen, wat noodzakelijk is om 

De Kazerne een gezonde financiële toekomst te verschaffen. 

 

3. Opvolging aanbevelingen ZRK-onderzoek VTH bij risicobedrijven in Moerdijk 

De Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) heeft aanbevelingen gedaan over de uitvoering van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij risicobedrijven in Moerdijk. 

Gedeputeerde Staten geeft aan welke acties daarop zijn ondernomen. De omgevingsdiensten 

zijn beter betrokken bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het VTH-beleid. Bij de 

ontwikkeling van beleid wordt inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage is van VTH. Vergunningen 

moeten altijd actueel zijn en digitaal ingezien kunnen worden. Er wordt een impuls gegeven aan 
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de veiligheidscultuur van bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt 

gewerkt, de zogenaamde Brzo-bedrijven. 

 

4. Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 

GS van Noord-Brabant ondersteunen de indiening en uitvoering van het Nationaal Strategisch 

Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid door de Minister bij de Europese 

Commissie. Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. De provincie 

verdubbelt de financiële inzet voor haar eigen beleidsprogramma’s met Europese middelen. 

 

5. Steun nationale inzet voor Europees landbouwbeleid 

Gedeputeerde Staten ondersteunen de indiening en uitvoering van het Nationaal Strategisch 

Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) door de Minister bij de Europese 

Commissie. Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. De provincie 

verdubbelt de financiële inzet voor haar eigen beleidsprogramma’s met Europese middelen. 

 

6. Beleidsregel "maatwerk omgevingskwaliteit" in interim omgevingsverordening 

De onlangs vastgestelde Interim omgevingsverordening, IOV, maakt het in incidentele gevallen 

mogelijk om een woning toe te voegen op aanvaardbare plekken in het landelijk gebied. 

Daarbij dient een tegenprestatie te worden geleverd om de omgevingskwaliteit te versterken. Het 

gaat dan om maatwerk. Gedeputeerde Staten hebben met de beleidsregel ‘maatwerk 

omgevingskwaliteit’ vastgelegd hoe de omvang en aard van de tegenprestatie wordt bepaald. 

Ook is uitgewerkt welke maatregelen bij de omgevingskwaliteit kunnen worden betrokken. De 

beleidsregel geldt eveneens voor het splitsen van beeldbepalende woonboerderijen. De 

beleidsregel maakt differentiatie mogelijk in woningtypen in verschillende segmenten. Provinciale 

Staten hebben hierom gevraagd via een motie. Gezien de huidige woningmarkt wordt zo 

ingespeeld op de actuele vraag naar verscheidenheid in woningtypen.  

 

 

 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.  

 

 

Energiecafé Sociale Innovatie 

23 juni | 13.30 uur | Boxtel | Anne-Marie Spierings 

Tijdens het energiecafé Sociale Innovatie kijken de aanwezigen terug op de lessen van de 

afgelopen vijf jaar in het programma Sociale Innovatie Energie. Gedeputeerde Anne-Marie 

Spierings is een van de sprekers. 

 

De Zachte G-prijs 

23 juni | 19.30 uur | Tilburg | Stijn Smeulders 

Gedeputeerde Stijn Smeulders reikt de prijs uit aan de winnaar van De Zachte G-prijs, een prijs 

voor bijzondere prestaties op het gebied van de Brabantse streektaal. De Zachte G-prijs is een 

initiatief van Erfgoed Brabant. 

 

 



   
 

   
 

 
Statendag 

24 juni 2022 | 09.30 uur | Fysiek/Digitaal | Provinciale Staten   

Provinciale Staten komen deels fysiek en deels digitaal bijeen voor een Statendag (voorlopige 

agenda). Ze zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive. 

 

Prodrive Technologies Family & Friends Day 

25 juni 2022 | 13.00 uur | Son en Breugel | Martijn van Gruijthuijsen 

Tijdens de Family & Friends Day van Prodrive Technologies verzorgt gedeputeerde van 

Gruijthuijsen het openingswoord. 

 

Plechtige Eucharistieviering 800 jaar St.Jan met Brabantse Gilden 

26 juni | 10.00 uur |'s-Hertogenbosch | Ina Adema 

De St.Jan bestaat 800 jaar. Onderdeel van de vieringen van dit bijzondere jublieum is een 

bijzondere Eucharistieviering met de Brabantse Gilden. Na afloop wordt een Gildegroet 

gebracht. Ina Adema woont de viering bij en neemt mede de Gildegroet in ontvangst. 

 

Opening Data Week NL 

27 juni 2022 | 14.00 uur | ‘s-Hertogenbosch | Martijn van Gruijthuijsen 

Gedeputeerde van Gruijthuijsen neemt deel aan een rondetafelgesprek tijdens de opening van 

de Data Week NL met onder andere Alexandra van Huffelen (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties 

en Digitalisering) en Jack Mikkers (Burgemeester van 's-Hertogenbosch). 

 

Kick off BodemUP 2.0 

29 juni 2022 | 9.00 uur | Vlijmen | Elies Lemkes-Straver 

De start van BodemUP2.0, een programma dat maatregelen ondersteunt om de bodem te 

verbeteren vindt plaats bij een van de boeren die mee heeft gedaan aan de eerste fase. 

 

Partnerdiner Dutch Food Week 

29 juni 2022 | 18.00 uur | ’s-Hertogenbosch | Elies Lemkes-Straver 

Bijeenkomst met Brabantse partners die iets (willen) gaan ondernemen in de Dutch Food Week 

2022 om de kracht van Brabant als voedselprovincie van A tot Z te laten zien. 

 

Natuur in eigen hand 2022 

29 juni | 19.30 uur | Hilvarenbeek | Hagar Roijackers 

IVN organiseert deze jaarlijkse bijeenkomst met inspirerende voorbeelden en informatie over 

fondsenwerving, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit, voedselbossen en 

financieringsmogelijkheden. Hagar Roijackers opent de avond en een maakt de winnaars 

bekend van de prijs 'Natuur in eigen hand 2022'.  

 

Zomerconferentie Bindend Besturen Brabant  

30 juni | 10.30 uur | Tilburg | Erik Ronnes | Ina Adema 

Commissaris van de Koning Ina Adema en gedeputeerde Ronnes zijn aanwezig bij een 

bijeenkomst waar de balans wordt opgemaakt na drie jaar onderzoek en ervaringsuitwisseling 

in het kader van het kennisprogramma Bindend besturen in Brabant ‘Hoe ga je om met die 

toenemende juridisering in omgevingsbesluitvorming? ‘ 

 

 

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provinciale-staten/2022/juni/ps-dag-24-juni-2022
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/provinciale-staten/2022/juni/ps-dag-24-juni-2022
https://www.brabant.nl/pslive


   
 

   
 

Werkconferentie Zuidwestelijke Delta 

30 juni | 10.30 uur | Bergen op Zoom | Hagar Roijackers 

In een bijeenkomst met workshops en pitches wordt verder gebouwd aan een klimaatbestendige 

Zuidwestelijke Delta. Hagar Roijackers neemt deel en opent de werkconferentie als voorzitter 

van het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta.  

 

Conferentie Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant 

30 juni | 14.00-16.30 uur | Breda | Martijn van Gruijthuijsen 

Gedeputeerde van Gruijthuijsen gaat in gesprek met de aanwezigen tijdens een conferentie over 

de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. 

 

AFI Meetup 

30 juni | 15.30 uur | Veghel | Elies Lemkes-Straver 

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver neemt deel aan een gesprek met ketenpartners over 

reststroomverwaarding en voedselverspilling: Brabant als proeftuin voor hightech, agrifood en 

data. 

 

Opening Snelfietsroute F58 

30 juni | 16.00 uur | Tilburg | Suzanne Otters-Bruijnen 

Gedeputeerde Otters-Bruijnen opent samen met wethouders Merijn Scheifes (Rijen) en 

Rik Grashoff (Tilburg) de snelfietsroute F58 Tilburg-Rijen. 

 

EIRES Energizing Day 

1 juli | 10.00 uur | Eindhoven | Anne-Marie Spierings 

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings neemt deel aan een rondetafelgesprek over het versnellen 

van de energietransitie tijdens de Energizing Day van het Eindhoven Institute for Renewable 

Energy Systems (EIRES) van de TU Eindhoven. 

 

Onthulling slavernijmonument Tilburg 

1 juli | 19.30 uur | Tilburg | Ina Adema 

Het einde van de slavernij wordt herdacht tijdens Keti Koti. In het Burgemeester 

Stekelenburgpark wordt in aanwezigheid van de commissaris van de Koning een monument 

onthuld. Het is het derde slavernijmonument in Nederland en het eerste in Brabant. 

 

Cultuurprijs Dansgezelschap de Stilte 

1 juli | 14.00 uur| Breda| Ina Adema 

Als voorzitter van het prins Bernhard Cultuurfonds Brabant reikt de commissaris van de Koning, 

Ina Adema, de Cultuurprijs 2021 uit aan dit bijzondere dansgezelschap. De prijs werd eerder 

toegekend maar kon niet worden uitgereikt. Dat gebeurt nu tijdens een bijeenkomst, 

Markendaalseweg 75 Breda. 

 

 

 Recente persberichten  

   

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

 

Elektrische asfaltspreidmachine in gebruik op N395 

 

https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/verkeer-en-vervoer/2022/elektrische-asfaltspreidmachine-in-gebruik-op-n395


   
 

   
 

Handreiking Brabantse norm weerbare overheid gepresenteerd 

Bedrijventerrein Majoppeveld verduurzaamt 

Informatiebijeenkomst beperking van beregenen in de bufferzones van de Peelvenen op 22 juni 

Graspeel en Baarle-Nassau nieuwe locaties voor mobiele luchtmeetstations 

   

   

 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/actueel/nieuws/handhaving/2022/handreiking-brabantse-norm-weerbare-overheid-gepresenteerd
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/water-en-bodem/2022/bedrijventerrein-majoppeveld-verduurzaamt
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2022/informatiebijeenkomst-beperking-van-beregenen-in-de-bufferzones-van-de-peelvenen-op-22-juni
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/milieu/2022/graspeel-en-baarle-nassau-nieuwe-locaties-voor-mobiele-luchtmeetstations

