Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
18 december 2018

Besluiten
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. Begroting Nazorgfonds gesloten stortplaatsen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de Begroting
2019 van het nazorgfonds gesloten stortplaatsen.
2. Actieplan Geluid 2018-2023

Gedeputeerde Staten hebben het Actieplan Geluid 2018-2023 vastgesteld. Dit actieplan is verplicht
op grond van de Wet milieubeheer en beschrijft beleid betreffende het geluid afkomstig van
provinciale wegen. In het actieplan is gekeken waar langs de provinciale wegen geluidknelpunten zijn
en of maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidoverlast en daarmee het aantal gehinderden
te verminderen. Na realisatie van de projecten zoals opgenomen in het actieplan is de verwachting
dat het aantal (ernstig)gehinderden als gevolg van het geluid van provinciale wegen in Noord-Brabant
met ruim 31% is afgenomen.
3. Subsidieregeling geluidsisolatie woningen

Gedeputeerde Staten hebben de ‘Subsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant’
vastgesteld. Bewoners van woningen langs provinciale wegen waar onderhoud aan plaatsvindt en
waardoor de geluidbelasting op de gevel niet onder de 60 dB kan worden gebracht, kunnen hiermee
in aanmerking komen voor subsidie voor het treffen van maatregelen aan de gevel om aan het vereiste
geluidniveau binnen wordt voldaan.
4. Brabantse prioritaire soorten in ecologische verbindingszones

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een Statenmededeling over de resultaten van
het onderzoek naar prioritaire diersoorten waarvoor in Noord-Brabant ecologische verbindingszones
nodig zijn. De resultaten van het onderzoek nemen Gedeputeerde Staten mee bij de herijking van de
ecologische verbindingszones en kunnen leiden tot aanpassingen ervan.

5. Toepassing hardheidsclausule Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten hebben besloten de hardheidsclausule toe te passen (Verordening
natuurbescherming Noord-Brabant, artikel 9.1) voor realisatie van een quarantainestal voor het
houden van vleesstieren aan de Eindhovenseweg 14 te Berkel-Enschot. Om ziektes tegen te gaan en
om te kunnen voldoen aan het 2 sterren Beter Leven concept van de Dierenbescherming is het alleen
mogelijk om de vleesstieren de eerste maanden te houden op stro in een ’traditionele‘ stal, die minder
milieuvriendelijk is. GS verlenen hiervoor toestemming door de hardheidsclausule toe te passen.
6. Vervanging provinciale archiefbescheiden Brabantse Omgevingsdiensten

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de omgevingsdiensten Midden- en West-Brabant, BrabantNoord en Zuidoost-Brabant respectievelijk vanaf 1 januari 2013, 1 november 2013 en 1 juni 2013 de
provinciale fysieke archiefbescheiden vervangen door digitale exemplaren. Voordat de oorspronkelijke
fysieke documenten worden vernietigd, worden er conform een vastgestelde procedure meerdere
controles uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de digitale documenten identiek zijn aan de
oorspronkelijke documenten.
7. Eerste wijzigingsregeling beleidsregel ontheffing luchtvaartgebruik

Gedeputeerde Staten hebben de Eerste wijzigingsregeling beleidsregel ontheffing luchtvaartgebruik
terreinen Noord-Brabant en de Nota van inspraak vastgesteld. De beleidsregel geeft aan waaraan
Gedeputeerde Staten toetsen bij een verzoek om ontheffing te verlenen om bijvoorbeeld met een
helikopter op te stijgen van een terrein, niet zijnde een luchthaven. Met deze voorgestelde wijziging
wordt een bufferzone van 1000 meter tot Natura2000- en Stiltegebieden ingesteld. Binnen deze zone
mag niet worden opgestegen en/of geland tenzij de aanvrager kan aantonen dat aan de geluidsnorm
wordt voldaan. Daarnaast wordt de zogenoemde specifieke ontheffing ten behoeve van
(helikopter)rondvluchten bij evenementen gelimiteerd in het aantal toegestane vluchten en dagen voor
de vluchten. Hiermee kan gerichter worden gestuurd om geluidsoverlast tegen te gaan. De overige
wijzigingen zijn redactioneel en juridisch van aard.
8. Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019

Gedeputeerde Staten hebben het uitvoeringsprogramma voor interbestuurlijk toezicht in 2019
vastgesteld. De provincie bekijkt in 2019 hoe de gemeenten het toezicht op de constructieve veiligheid
van gebouwen uitoefenen. De provincie zal, in aanloop naar de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, de kwaliteit van de adviezen van de gemeentelijke monumentencommissies
onderzoeken. Verder zal de provincie letten op de volledigheid van gemeentelijke dossiers en
vervolgacties op eerdere provinciale onderzoeken. Ten slotte evalueert de provincie het beleidskader
van het interbestuurlijk toezicht. Interbestuurlijk toezicht is het toezicht dat de provincie houdt op
gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen op de gebieden Archief- en
informatiebeheer, Financieel Toezicht, Huisvesting Vergunninghouders, Monumentenzorg,
Omgevingsrecht en Ruimtelijke Ordening.
9. Deelname Green Deal Autodelen 2

De provincie Noord-Brabant neemt deel aan een landelijke samenwerking om elektrische deelauto’s te
stimuleren, de zogenaamde Green Deal Autodelen 2. Elektrische deelauto’s leveren een stevige
bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitsoot, ze verminderen de parkeerdruk in wijken en stellen
mensen met een beperkt budget in staat over te schakelen op een elektrische auto. De landelijke
samenwerking met onder andere de ministeries van IenW en EZK en de gemeenten ’s-Hertogenbosch
en Tilburg, richt zich op grotere bekendheid van elektrische deelauto’s. Daarnaast zet het zich in voor

het wegnemen van belemmeringen voor elektrische deelauto’s in bijvoorbeeld regelgeving of
verzekeringsvraagstukken
10. Subsidie voor Brainport Smart District

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van 735.000 euro te verstrekken aan de Stichting
Brainport Smart District voor de ontwikkeling van de slimste en duurzaamste woonwijk (smart city) ter
wereld’, met een omvang van 1.500 woningen die tussen 2018 en 2023 worden gebouwd.
11. Brabantse prioritaire soorten in ecologische verbindingszones

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een Statenmededeling over de resultaten van
het onderzoek naar prioritaire diersoorten waarvoor in Noord-Brabant ecologische verbindingszones
nodig zijn. De resultaten van het onderzoek nemen Gedeputeerde Staten mee bij de herijking van de
ecologische verbindingszones en kunnen leiden tot aanpassingen ervan.
12. Bestuurlijke toekomst Kempengemeenten

Gedeputeerde Staten willen – met enkele voorbehouden – de Kempengemeenten de ruimte geven om
serieus aan de slag te gaan met de nieuwe strategische agenda voor de regio. Eerder hadden GS
aangegeven dat het intensiveren van de samenwerking geen goede optie was, in lijn met het
onderzoek van de heer De Kroon. Vanwege de sterke wens tot zelfstandigheid van vier van de vijf
gemeenten, willen GS de nieuw gekozen raden toch ruimte geven voor een strategische
Kempenagenda. Daarbij houden GS een vinger aan de pols voor wat betreft de voortgang. Dit laten
GS per brief weten aan de colleges en raden van de Kempengemeenten.
13. Subsidieaanvraag Holst Centre 2018

Gedeputeerde Staten verlenen een extra exploitatiesubsidie van 500.000 euro aan het Holst Centre
voor hun onderzoeksactiviteiten. Deze provinciale bijdrage is een eenmalige aanvulling in de
overgangsfase naar structurele financiering van Holst door het Rijk en andere partijen. Holst Centre in
Eindhoven is een kennisinstelling die het bedrijfsleven helpt wetenschappelijke kennis toe te passen op
het gebied van flexibele elektronica en sensoren.

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 Gedeputeerde Staten een aparte persuitnodiging uit.

Werkbezoek Reusel-de Mierden
19 december | 08:00 uur | Reusel-de Mierden | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan Reusel-de Mierden en
spreekt met het college van burgemeester en wethouders, de fractievoorzitters uit de gemeenteraad
over actuele ontwikkelingen. Ook bezoekt hij bedrijven en organisaties. Het bezoek wordt afgesloten
met een kort persgesprek.

Weihnachtsoratorium van J.S.Bach
22 december | 19:30 uur | Wouw | Wim van de Donk

In de St. Lambertuskerk in Wouw wordt het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach uitgevoerd ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de stichting Matthäus Passion Oudenbosch. De uitvoering
wordt bijgewoond door de commissaris van de Koning, Wim van de Donk. Het Weihnachtsoratorium
wordt in Wouw uitgevoerd omdat de kapel in Oudenbosch, waar normaal de concerten plaats
vinden, gerestaureerd wordt.
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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 0627745200.

