Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
26 februari 2019

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. Samenwerkingsovereenkomst ‘Natte natuurparels’

‘Natte natuurparels’ zijn waardevolle natte natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Brabant. Om de
water- en natuurdoelen in natte natuurparels in het beheergebied van waterschap Aa en Maas te
realiseren, voeren de provincie en waterschap Aa en Maas de benodigde maatregelen uit en
ondertekenen hiervoor binnenkort een samenwerkingsovereenkomst.
2. Betere luchtkwaliteit uit verkeer, veehouderij en industrie

Fijnstof (PM10)- en stikstofdioxide (NO2)concentraties uit verkeer en industrie bleven in 2017 in NoordBrabant onder de Europese norm conform de Wet Luchtkwaliteit. In de woonomgeving van in totaal vier
veehouderijen in Asten, Someren en Woudrichem is een overschrijding van de norm voor fijnstof
vastgesteld. In 2014 waren er nog 17 veehouderijen in tien gemeenten in Noord-Brabant waar de
fijnstof-norm werd overschreden. Dat blijkt uit rapporten over luchtkwaliteit die het RIVM en de provincie
Noord-Brabant jaarlijks opstellen. De rapporten worden gepubliceerd op de website van de provincie
Noord-Brabant.
Voor een verdere vermindering van gezondheidsrisico’s als gevolg van luchtverontreiniging werken Rijk,
provincies en gemeenten aan het Schone Lucht Akkoord. Streven van het Rijk is om dit akkoord nog voor
de zomer 2019 af te sluiten.
3. Knelpunten in elektriciteitsnetwerk in Brabant

Provincie, gemeenten en netwerkbeheerder Enexis brengen mogelijke knelpunten in de capaciteit van het
elektriciteitsnetwerk vroegtijdig in beeld. Indien nodig nemen zij maatregelen om eventuele knelpunten
op te lossen. Dit melden Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.
4. Verkoop gebouwen Leerfabriek KVL

De provincie verkoopt de laatste gebouwen die de provincie nog in eigendom had op het terrein van de
leerfabriek KVL aan de Stichting Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC). EKWC huurt de gebouwen
sinds 2015. Met deze transactie komen provincie en EKWC de afspraken na die in 2015 werden
gemaakt over de verkoop op termijn. In 2018 verkocht de provincie de overige gebouwen op het KVL
terrein aan Polimeks, de gronden voor de openbare ruimte aan de gemeente en de gedenknaald aan

BOEi. Na deze transactie heeft de provincie geen eigendommen meer op het terrein van de leerfabriek
KVL en is de investering in dit erfgoedcomplex succesvol afgerond.
5. Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten via een Statenmededeling over de 5e
Voortgangsrapportage van het programma SmartwayZ.NL. In deze rapportage legt de programmaraad
SmartwayZ.NL verantwoording af aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, het Limburgs Parlement en
de Tweede Kamer. In de afgelopen zes maanden zijn in het BO-MIRT van november 2018 het
voorkeursalternatief van de A67 Leenderheide-Zaarderheiken en het maatregelenpakket voor de
bereikbaarheid van het bedrijventerrein De Run in Veldhoven vastgesteld. Daarnaast hebben Provinciale
Staten het Provinciaal Inpassingsplan voor de N279 vastgesteld. De 21 gemeenten in de regio ZuidoostBrabant hebben in december de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
ondertekend. Zij verplichten zich hiermee om de provinciale subsidie ad € 55,75 miljoen voor het
Bereikbaarheidsakkoord te cofinancieren met een zelfde bedrag. Daarmee ligt het programma
SmartwayZ.NL dus volledig op koers.
6. Samenwerking Breda Markstad

De provincie en de gemeente Breda verlengen en intensiveren hun samenwerking aan de transformatie
van een aantal gebieden in en rond het centrum. Gedeputeerde Staten hebben besloten hiertoe een
overeenkomst te tekenen met de gemeente. Breda staat voor een transformatieopgave van 124 hectare
voormalig industrieterrein en militair terrein in en direct grenzend aan de binnenstad. De samenwerking
tussen gemeente en provincie startte in maart 2018 met een verkenning, waaruit blijkt dat verdere en
intensievere samenwerking wenselijk en noodzakelijk is. Het gaat om grote en langjarige opgaven, die
niet alleen een lokaal, maar ook een regionaal belang dienen.
7. Lening voor nieuwe locatie SPARK

Gedeputeerde Staten hebben besloten een lening aan SPARK te verstrekken van € 2.375.000 voor
SPARK Lab XXL. Dit lab van circa 1000 m2 wordt ontwikkeld aan de Paardskerkhofweg in
‘s-Hertogenbosch. Het krijgt verschillende werkplaatsen waar particulieren en bedrijven, na het afsluiten
van een abonnement, vrij kunnen werken met oude en nieuwe materialen, apparaten en methoden,
zoals 3D-printen, houtbewerking, lasersnijden en ontwikkelen van materialen op basis van restmateriaal.
Doel is om de ontwikkeling van nieuwe ambachten en maaktechnologie te stimuleren. Het nieuwe lab is
een volgende stap voor de innovatiecampus voor de bouw waarin verschillende partijen uit overheid,
onderwijs en bedrijfslevens samenwerken aan vernieuwing.
8. Uitvoeringsovereenkomst GOL

De provincie tekent een overeenkomst waarin samenwerkingsafspraken worden gemaakt over de
uitvoering, het beheer en het onderhoud van de projecten in de Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat. Ook de gemeenten Waalwijk, Heusden en ’s-Hertogenbosch en Waterschap Aa en Maas
tekenen de uitvoeringsovereenkomst. Daarnaast is Rijkswaterstaat betrokken. De uitvoering van de
projecten kan beginnen zodra het door Provinciale Staten vastgestelde inpassingsplan onherroepelijk is.
De Raad van State moet daarover nog uitspraak doen.

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 gemeente Nuenen
27 februari | 09.00 uur | Nuenen-| Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente Nuenen.
Hij spreekt met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, het college van B en W en bezoekt bedrijven
en instellingen. Het bezoek wordt afgesloten met een persgesprek.
Profielschets burgemeester Roosendaal
27 februari | 20.00 uur | Roosendaal | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, neemt tijdens een bijzondere raadsvergadering de
profielschets voor de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester in ontvangst.
Startbijeenkomst Brainport Smart District
28 februari | 14.00 uur | Helmond | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer is een van de sprekers tijdens een feestelijke startbijeenkomst van
de ‘slimme wijk’ in Helmond”: Brainport Smart District. In de wijk is ruimte voor circa 1500 woningen en
12 hectare bedrijventerrein. Tijdens de bijeenkomst worden de stedelijke visie, de eerste projecten en
plannen van de eerste bewoners toegelicht.

Weblogs van
Anne-Marie Spierings: Uit eigen overtuiging

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

Subsidie voor vernieuwing kleine en middelgrote musea Brabant
Brabant gaat urban internationaal op de kaart zetten
Waarnemend burgemeester voor Hilvarenbeek
Impuls voor gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek-Tongelreep
Overzicht besluiten Provinciale Staten 22 februari 2019
Geen steun voor initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren ‘Voor elke Brabander een boom’
Provinciale Staten verwerpen herindelingsadvies Nuenen – Eindhoven
Campagne politieke partijen voor verkiezingen Provinciale Staten gestart
Brabant Water en de provincie maken afspraken over waterbesparing
Brabant Outcomes Fund start met vijf sociaal ondernemers
Primeur verkiezingen Provinciale Staten: carnavalskraker ‘Ik kies voor Brabant’
Waarnemend burgemeester voor de gemeente Haaren

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.

