Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 27 februari 2019
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099
Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

4270018

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

J.J.C. van
den Hout

4276506

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

De toezegging is 27 februari 2019 afgehandeld middels een
memo Gedeputeerde, in combinatie met de Statenmededeling
'Inzet Zuidwestelijke Delta' over besluit van GS mbt middelen voor
Zuidwestelijke Delta en het Volkerak-Zoommeer.
In de afgelopen maanden is met gemeenten, omgevingsdiensten,
terreinbeheerders, waterschappen, politie en Openbaar Ministerie
nog eens scherp gekeken naar de context van de
(drugs)afvaldumpingen en hoe communicatie aan het tegengaan
daarvan kan bijdragen. Op 13 december 2018 is PS hierover in
een memo geïnformeerd. Op 29 maart 2019 is de aftrap van de
campagne voor drugsafval, grof huisvuil en asbest. Dit doen we
samen met de TaskForce Brabant-Zeeland.

4277124

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.A.J.M.
Swinkels

4277245

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

Gedeputeerde van den Hout zegt toe PS
onderzoeken toe te sturen waaruit blijkt dat de
verzilting van het Krammerrak positief is voor de
natuur.
Motie M28a - Statenvoorstel 66/17 Campagne Een
dumper is een stumper: roept Gedeputeerde Staten
op om het initiatief te nemen om de campagne 'Een
dumper is een stumper' in Noord-Brabant voor de
zomer van 2018 op te starten, door een verkenning
uit te voeren en uiterlijk bij de Perspectiefnota 201 8
te komen met een voorstel voor de uitvoering (incl.
de financiering, met aandacht voor een nulmeting en
evaluatie).
Motie M38a - Statenvoorstel 66/17
BNoord-Brabant Regenboogprovincie: Roepen
Gedeputeerde Staten op om In haar staand beleid
de oproep van PS (Regenboogprovincie) in te
weven.
Motie M62 - Statenvoorstel 66/17 Mestverwerking
hoort bij AFC: Verzoeken het college van
Gedeputeerde Staten in overleg te treden met de
bestuurders van Agrifood Capital en de gemeente
Oss voor de realisatie van een grootschalige
mestverwerkende installatie; bij een excellente
vergunningaanvraag, die gezondheid en veiligheid
in de omgeving borgt, alles in werking te stellen om
te komen tot een snelle, zorgvuldige
vergunningverlening, zoals dat ook bij Danone is
gebeurd. Hierbij inbegrepen wordt het opstellen van
een PIP, zodat de schop de grond in kan.

Afgedaan

Afgedaan

Wordt uitgewerkt en afgestemd op Brabantse
regenbooggemeenten (B5 en Oss).

Het bedrijf is aan zet om een excellente vergunningsaanvraag in
te dienen.
In de statenmededeling van 2 oktober 2018 (kernboodschap 4)
hebben wij u geïnformeerd over de aanpak en stand van zaken
om samen met de gemeenten te komen tot een locatiebeleid voor
grootschalige mestbewerking. Doel is om in het voorjaar van
2019 hier in regionaal verband afspraken over te maken.
Op 23 oktober 2018 hebben GS een reactieve aanwijzing
gegeven op het bestemmingsplan dat de gemeenteraad van Oss
heeft vastgesteld, met als doel de locatie op het bedrijventerrein
Elzenburg beschikbaar te houden voor mestbewerking.
M.b.t. de in te dienen aanvraag: deze is tot op heden nog niet

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO

4277303

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.A.J.M.
Swinkels

4282867

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

Inhoud motie ļ toezegging

Motie M66 - Statenvoorstel 66/17 Gedenkteken
omgekomen PS-leden WOII: Verzoeken GS: om de
mogelijkheden te bekijken om voor 2019, het jaar
waarin het 75 jaar geleden zal zijn dat onze
provincie is bevrijd, het provinciehuis te voorzien
van een permanent gedenkteken voor de
Statenleden die in de oorlog door toedoen van de
bezetter het leven lieten.
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
informeren over de planning en de resultaten van
het onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en
zodra de bodemkwaliteitskaarten gereed zijn deze
aan de staten te doen toekomen.

Stand van Zaken

Afgedaan

ingediend door het bedrijf, omdat de
m.e.r.-beoordelingsprocedure nog niet is afgerond.
Met een memo Gedeputeerde worden de Staten op de hoogte
gesteld van het advies van Commissie MER en wat dit betekent.
Deze memo Gedeputeerde is op 20 februari naar de Staten
gestuurd.
Naast aandacht voor de twee omgekomen Statenleden in de
etalageverhalen van Crossroads/BrabantRemembers komt er ook
een gedenkplek in het provinciehuis. Op het moment dat duidelijk
is waar deze gedenkplek komt worden Provinciale Staten
hierover, middels een memo gedeputeerde, geïnformeerd.

- Op 16 november 2017 is opdracht verstrekt voor het opstellen
van de kaarten (C2216213/4267442). Afronding van de
opdracht is voorzien in juni 2018. De staten worden aansluitend
zo snel mogelijk geïnformeerd.
maart: 1e workshop consortium (wetenschappelijke instituten) met
provincie en andere organisaties die belang hebben bij de
bodemkaarten (landbouw en natuurgebieden)
- 25 juni: 2e workshop consortium; presentatie eerste resultaten en
bespreking van verbeteringen en noodzakelijke aanvullingen
- 29 juni: bespreking van de eerste resultaten en resultaten
workshop consortium - provincie
- 30 aug.: oplevering complete kaartenset en rapportage
- 3 sept.: aanvullende workshop bodemkaarten voor natuur met
terreinbeherende organisaties voor doorvoeren correcties
- 12 sept.: presentatie selectie van kaarten aan gedeputeerde van
den Hout
- 15 sept.: afstemmingsoverleg met consortium over aanpassingen
in kaarten en rapportage; bespreking aanvullende opdracht voor
extra bewerkingen die de betrouwbaarheid van de kaarten ten
goede komen.
- 12 nov.: conceptrapportage en kaarten opgeleverd.
Redactionele bewerking. conceptteksten voor brochure gereed

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

Afgedaan

- 22 nov: voorbereiding GS dossier en Statenmededeling over de
resultaten van inventarisatie.
- De doorwerking van de motie wordt momenteel doordacht in
relatie tot activiteiten die reeds zijn voorzien. Voorjaar 2019
wordt meer duidelijkheid geboden over de wijze waarop hieraan
invulling wordt gegeven
- 22 januari dossier behandeld in GS; kennis genomen van de
rapporten toestand Brabantse landbouw en natuurbodem en
brochure. Statenmededeling met resumptie
- 30 januari: resumptie verwerkt en statenmededeling, rapporten
en brochure via griffie aan provinciale staten aangeboden
7 februari: melding van de griffie dat case in behandeld in de
procedurevergadering (nummer VER 19.0041) van 11 feb.

4282915

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4283212

Provinciale Staten
d.d. 17-11-2017

L.W.L.
Pauli

4295259

Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

J.J.C. van
den Hout

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
voorzien van nadere informatie en de
verwachtingen van de provincie over metaal als
energiedrager.
Gedeputeerde Pauli zegt toe jaarlijks een
voortgangsrapportage, inclusief voortgang op de
KPI's, van Logistics Community Brabant aan PS te
doen toekomen.

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe het rapport
van de HAS over CO2 compensatie van luchtvaart
aan PS te doen toekomen en aan te geven welke
aanbevelingen worden overgenomen

- 1 februari
Wij zullen rond half april PS via een memo informeren over de
mogelijkheden van metaal als energiedrager. Daarbij zullen wij
tevens aandacht besteden aan de provinciale rol bij het gebruik
van metalen als energiedragers.
4/6/2018 Met gedeputeerde is afgesproken om in de begroting
2019 melding te maken van tussentijdse voortgang. Daardoor zijn
de Statenleden op hoofdlijnen bekend met de voortgang. Tevens
vermelden wij dat dat wij vóór de zomer van 2019 de 1ste
voorgangsrapportage aanleveren aan PS . LCB is op 1 april
2018 officieel gestart. Jaarlijkse voortgangsrapportages
verschijnen dus in mei.
1 jaar na de operationele start van het LCB op 1 april 2018.
Rapport is met memo gedeputeerde aangeboden aan PS
Het rapport kunnen wij PS doen toekomen. Voor wat betreft de
aanbevelingen die wij willen overnemen: de raakvlakken van het
rapport met het traject Eindhoven Airport na 2019 worden
onderzocht. De uitkomsten van het rapport hebben wij ingebracht
in de analysefase van dit traject. De analysefase heeft zich echter
met name beperkt tot een analyse van de impact op de omgeving

Afgedaan

Afgedaan

z

O

O
0.

Stuknr. Vergadering

4315776

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4326433

Provinciale Staten
d.d. 23-02-2018

J.J.C. van
den Hout

4349720

Provinciale Staten

H.A.J.M.

Inhoud motie Z toezegging

Motie M7 - Begrotingswijziging 76/17
Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering
Energietransitie 2018-2019: Verzoeken
Gedeputeerde Staten om in kaart te brengen of het
mogelijk is om met een aantal gemeenten en in
afstemming met (kennis)instellingen en bedrijven een
versnelling aan te brengen om ideeën die nu nog op
de plank liggen (prototype getest) versneld in een
praktijkomgeving te testen en naar de markt te
krijgen en PS hierover te informeren bij de
perspectiefnota 2018.
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
informeren over het vervolg wat er gebeurd met het
Plan van Aanpak van het BPO-rapport over de
aanpak stikstof en industrie

Motie M36 - Investeren in kleine en middelgrote

Stand van Zaken

Afgedaan

en mogelijke knelpunten op basis van een aantal
ontwikkelscenario's. Compensatie maakte hier geen deel van uit.
Op 3 oktober hebben wij Provinciale Staten geïnformeerd over
het vervolg van het traject, de Proefcasus Eindhoven Airport
(documentnr 4422488). De proefcasus loopt tot 1 april 2019. Wij
hebben in dit traject aandacht gevraagd voor compenserende
maatregelen en het betreffende rapport toegestuurd aan de
onafhankelijk verkenner. Wij houden dit aspect onder de
aandacht binnen de proefcasus.
Uw Staten hebben in de perspectiefnota nadere informatie
ontvangen over hoe wij invulling willen geven aan deze motie. In
maart 2019 worden de Staten nader geïnformeerd met een
Statenmededeling.

Middels een Memo gedeputeerde is PS hierover geïnformeerd. In
deze memo is ook de toezegging over het sturen van een lijst met
maatregelen meegenomen. (Toezegging 4326442).
Deze toezegging (4326433) kan nog niet worden afgehandeld
omdat er nog iets op volgt rond de zomer.
De 2e rapportage over Stikstof en industrie is gereed. Het BPO
wordt op 24 oktober in kennis gesteld van de resultaten. De
rapportage is op 1 november 2018 naar PS verzonden.
Wij hebben naar aanleiding van de rapportage nog aanvullende
vragen gesteld aan de ODBN, hiervoor moeten zij nog zaken
nader uitzoeken.
Van de antwoorden op de aanvullende vragen over de 2e
rapportage is PS op 5 februari 2019 middels een memo
gedeputeerde op de hoogte gesteld.
Gedeputeerde Staten hebben op 19-2-2019 de subsidieregeling

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4349748

d.d. 20-04-2018

Swinkels

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

J.J.C. van
den Hout

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

(natuurhistorische) musea: dragen Gedeputeerde
Staten op aanvullend en aansluitend op het
bestaande instrumentarium zo spoedig mogelijk een
pilot te starten waarmee kleine en middelgrote
natuur- en cultuurhistorische musea ondersteund
kunnen worden over de járen 2018 en 2019; De
resultaten van deze pilot te benutten voor
vormgeving van het instrumentarium in de volgende
planperiode 2021-2024.
Motie - M56 Betere bodem: dragen Gedeputeerde
Staten om deelname te onderzoeken aan pilots
gericht op verbeteren van agrarische bodem met
behulp van groenafval; De eventuele budgettaire
consequenties voor de provincie inzichtelijk te
maken; Hierover te rapporteren aan PS voor de
behandeling van de begroting 2019.

Musea vastgesteld en statenmededeling verzonden
zie case:
C2239736

- Op 20 mei contact opgenomen met initiatiefnemers Pilot
Bermmaaisel van WUR (J. Limpens) en op 7 juni afspraak gemaak
over bespreking projectvoorstel
- begin juli: afstemmingsoverleg met waterschap voor deelname
aan project en voorkomen overlap met lopende initiatieven
- 29 augustus: aanvullend overleg met de WUR, HAS, Agrifood
Capital en waterschappen over de afbakening van het onderzoek
naar de invloed van verschillende soorten compost Z groenafval
op het bodemleven en afstemming met praktijkproject van de HAS
Den Bosch.
- 24 sept.: offerte WUR ontvangen. 3 Waterschappen, gemeenten
St Anthonis en provincie dragen zorg voor de financiering.
- 12 nov. Overleg met waterschappen en gemeente over
verdeling van de kosten. Opdracht aan WUR wordt voorbereid
- op 25 januari is de opdracht aan WUR verstrekt voor onderzoek
naar de doorwerking van ondergewerkte (gecomposteerde)
biomassa op het bodemleven en bodemkwaliteit. Looptijd 4 jaar
(2019 - 2022). Bijdrage provincie ^67.500. waterschap Aa en
Maas en gem. St Anthonis dragen samen ^57.500 bij.
- Daarnaast heeft HAS Den Bosch subsidie aangevraagd voor
praktijkonderzoek van de invloed compost op bodemgesteldheid
waarbij studenten veldmetingen verrichten.
- Met het verstrekken van het onderzoek aan WUR over invloed
van maaisel op het bodemleven en bodemstructuur is voldaan aan
hetgeen in de motie wordt gevraagd. Het onderzoek heeft een
meerjarige looptijd gezien de trage reactie van de bodem op
maatregelen. Er is geen reden de uitvoering van het project en

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4349779

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

J.J.C. van
den Hout

4349821

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

L.W.L.
Pauli

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

afronding van het onderzoek af te wachten.
Motie M47 - Minder drempels bii milieustraat:
Aan deze motie wordt samen met motie M28a Campagne Een
Roepen Gedeputeerde Staten op om samen met alle dumper is een stumper uitvoering gegeven. Op 13 december
genoemde partijen te gaan werken aan een
2018 is PS hierover in een memo geïnformeerd. Naast de
Brabantbrede aanpak van afvaldumpingen, waarbij boodschap dat asbestgolfplaten en grof huisvuil naar de
de provincie een regierol neemt; In overleg met
milieustraat toe moeten is ook met de ketenpartners in het
gemeenten te treden over hun gemeentelijk
Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht te zien hoe het wegbrengen
afvalverwerkingsbeleid en aan te dringen op het
voor particulieren makkelijker is te maken. De publiekscampagne
verlagen van mogelijke drempels in bijvoorbeeld de gaat op 29 maart 2019 van start. Het betreft de campagne voor
uitwerking van coalitieakkoorden, teneinde het
drugsafval, grof huisvuil en asbest samen met de Taskforce
aantal afvaldumpingen in het buitengebied terug te
Brabant-Zeeland.
dringen.
Motie M11 - Digitalisering: Roepen Gedeputeerde
Naar aanleiding van uw motie zijn wij aan de slag gegaan met
Staten op om het versterken van digitale
het in beeld brengen van de complexe materie en het zoeken naai
vaardigheden bij Brabanders op te pakken in een
adequate oplossingsrichtingen. Daartoe hebben wij het PON
cross-over tussen de programma's digitalisering en
gevraagd om een offerte uit te brengen. De offerte van het PON
sociale veerkracht; Hiervoor voor de begroting
is besproken met enkele belanghebbende partijen waaronder
2019 met een voorstel richting Provinciale Staten te Tilburg University, JADS en Cubiss. De complexiteit van de
komen; De aanpak in samenwerking met
problematiek bleek nog onvoldoende gevangen te worden. We
netwerkpartners zoals Cubiss, Stichting Lezen &
hebben vervolgens nog eens kritisch naar het voorstel van het
Schrijven en netwerkorganisaties samen te stellen en PON gekeken en bezien hoe we deze opdracht kunnen
op te pakken.
aanscherpen. De volgende opdrachten worden uitgezet:
^
verdiepende analyse op basis van de achterliggende data
van de monitor Sociale veerkracht die betrekking hebben op
hulpbronnen die met digitalisering te maken hebben.
^
ophalen best practices binnen Brabant, o.a. via Sterk
Brabant, Cubiss, JADS en Stichting Lezen en Schrijven.
^
inventarisatie van huidige beleid bij B5 en M7 op dit thema,
incl. eventuele behoeften m.b.t. rol van de provincie.
Op basis van deze input gaan we handelingsperspectieven
uitwerken. Daarbij verkennen we welke koppeling te maken is met
de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Hierin is o.a. opgenomen
dat het kabinet partijen, die mensen met beperkte digitale scholing
extra scholing bieden, wil ondersteunen. Op die manier werken
we het eerste kwartaal van 2019 toe naar een aanpak voor het
versterken van digitale vaardigheden bij Brabanders.

Afgedaan
Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

4367092

Provinciale Staten
d.d. 01-06-2018

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
informeren over de uitkomsten van het overleg met
Brabant Water over de planschade die mogelijk
ontstaat als gevolg van het uitbreiden van het
grondwaterbeschermingsgebied Gilzerbaan

4380722

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

4380723

Provinciale Staten

J.J.C. van
den Hout

Stand van Zaken

13-06-18 In behandeling. We zijn in overleg met gemeenten en
Brabant Water.
5-9-18 In behandeling. We zijn bezig met ambtelijke
voorbereiding van overeenkomst tussen Provincie en Brabant
Water. Ambtelijke voorbereiding van overeenkomst met de
gemeenten is in vergevorderd stadium.
25-9-18 In behandeling. Bezig met ambtelijke voorbereiding van
overeenkomst tussen Provincie en Brabant Water. Na
gereedkomen ondertekenen we ook de overeenkomsten met de
gemeenten. We verwachten dit december 2018 gereed te
hebben. We moderniseren de huidige overeenkomst met Brabant
Water en breiden de overeenkomst uit met het gebied Gilzerbaan.
21-11-18 De overeenkomst met Brabant Water is ambtelijk zo
goed als gereed. We maken de overeenkomsten met Brabant
Water en de gemeenten in de loop van december gereed voor
bestuurlijke ondertekening.
20-12-18 We zijn nog bezig met de bestuurlijke
begeleidingsstukken voor ondertekening.
26-2-19 De toezegging is nog niet afgehandeld. We zijn bezig
met afstemming van de laatste versies met de externe en interne
actoren. Toezegging wordt afgehandeld na positief besluit van
GS op 19 maart of met nieuw GS (naar verwachting juni 2019).
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe bij de
Dit najaar is de voorbereiding voor de aanbesteding gestart. In
Merrienb uitvoering van GOL binnen de vooraf geformuleerde de vraag aan de markt is het vastgestelde PIP en het beschikbare
oer
scope en budget te blijven en bij de realisatie van
budget leidend. Ook zal de eis het omgevingsmanagement
GOL blijft participatie met omwonenden en
pro-actief in te vullen expliciet worden opgenomen.
belanghebbenden plaatsvinden
Tijdens het woordvoerdersoverleg ruimte d.d. 23 november 2018
heeft gedeputeerde Van Merrienboer bijgepraat. We zijn hard
bezig met ons huiswerk over de onderbouwing om voor dit project
geen aanspraak te hoeven doen op ontwikkelruimte ADC toets.
Uitspraak RvS over PAS heeft wel effect op totale uitvoering PIP
GOL. Bij GOl wordt het lastiger om geen aanspraak te doen op
ontwikkelruimte. We werken aan brongerichte maatregelen en zelf
invullen van herstelmaatregelen voor natuurkwaliteit.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe richting PS Op dit moment zijn wij nog in afwachting van de uitspraak van de

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

te komen met en voorstel voor een evaluatie van het
proces GOL

Raad van State over PIP GOL. Met deze uitspraak kunnen wij de
evaluatie doen. Dat bepaalt de lijn waarop de evaluatie zich zal
richten.
Het onderzoek naar mitigerende maatregelen geluid loopt nog en
is naar verwachting eind dit jaar gereed. Als de resultaten van de
mitigerende maatregelen geluid bekend zijn, wordt onderzocht
hoe hier mitigerende maatregelen inzake energietranistie
meegenomen kunnen worden. En hoe we deze kunnen koppelen
aan onze opgave verduurzaming van de bebouwde omgeving. U
wordt hierover in Q1 van 2019 geïnformeerd.

d.d. 29-06-2018

Merrienb
oer

4381255

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

4381274

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

4384802

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

H.J.A. van Motie M1a "GOL: Mitigerend combineren met
Merrienb energietransitie": Verzoeken Gedeputeerde Staten
oer
om Mitigerende maatregelen voor fijnstof en geluid
bij voorkeur te combineren met uitvoeren van
energietransitie bij bestaande huur en
koopwoningen; In het onderzoek ook de wijze van
financiering, organisatie en beheer van de
mitigerende maatregelen te beschouwen; Provinciale
staten uiterlijk eind 2018 te informeren over de
uitkomst van het onderzoek en mogelijkheden.
H.J.A. van Motie M2 - optimalisatie leefomgeving
Merrienb omwonenden: verzoeken Gedeputeerde Staten om
oer
in de verdere uitwerking van de voorkeursvariant
(binnen de keuzes die in het PIP zijn gemaakt en
zonder daarbij onnodige concessies te doen aan de
voortgang van het realisatieproces) verder oog te
blijven hebben voor optimalisatiemogelijkheden om
overlast voor omwonenden te beperken;
L.W.L.
Gedeputeerde Pauli zegt toe om bij ieder P&C
Pauli
moment PS te informeren over de voortgang van de
maatschappelijke opgaven uit de
Digitaliseringsagenda

4384821

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

4415360

Themabijeenkomst
Ruimte d.d.
14-09-2018

L.W.L.
Pauli

Op dit moment zijn wij nog in afwachting van de uitspraak van de
Raad van State over PIP GOL. Met deze uitspraak kunnen wij een
voorstel voor de evaluatie doen. De uitspraak bepaalt de lijn
waarop de evaluatie zich zal richten.

Na de behandeling van het Statenvoorstel hebben we het
formeren van een ambtelijke projectgroep ter hand genomen en
zijn we thans bezig met het opstellen van een programmatische
aanpak voor de programmalijnen (1) Maatschappelijke opgaven,
(2) kenniseconomie, (3) optimale connectiviteit en (4) fit for future.
Zoals gebruikelijk zullen wij u in de P&C over de voortgang van
elk van deze programmalijnen informeren.
Zie de stand van zaken bij de betreffende motie (4349821).

Gedeputeerde Pauli zegt toe met Gedeputeerde
Swinkels in gesprek te zullen gaan over de
betrokkenheid van Cubiss in de uitwerking van de
motie Digitale Vaardigheden, onder
verantwoordelijkheid van Swinkels
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS
In overleg met de betrokken gemeenten en de stichtingen is er een
Merrienb periodiek te informeren over de lokale participatie in gemeenschappelijke werkeenheid ingericht. Deze zorgt voor de
oer
uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit de
het project windenergie A16

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

4415992

Provinciale Staten
d.d. 14-09-2018

C.A. van
der Maat

Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om PS medio
januari 2019 over de voortgang van de nieuwe
Informatievisie te informeren.

4420217

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

C.A. van
der Maat

4420218

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

C.A. van
der Maat

4420219

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

C.A. van
der Maat

Motie M8, 'Meer natuur rond de nieuwe N629';
roepen Gedeputeerde Staten op om de realisatie
van de nieuwe N629 aan te grijpen om het
Natuurnetwerk Brabant ter plaatse uit te breiden,
daarmee het netwerk als totaal te versterken en de
benodigde herbegrenzing hiervoor te regelen bij de
volgende kaartwijziging van de Verordening Ruimte,
Motie M9, 'Maak werk van de huidige weg'; roepen
Gedeputeerde Staten op na vaststelling van het
voorliggende voorstel niet af te wachten op een
onherroepelijk PIP en voortvarend met en onder
verantwoordelijkheid van de gemeenten Oosterhout
en Dongen plannen te maken voor de herinrichting
van de Heistraat, gedurende dit proces oog te
blijven houden voor aanvullende mogelijkheden
voor verbetering van leefbaarheid en veiligheid,
bijvoorbeeld via smart mobility maatregelen of
aanvragen in het kader van de Regionale
Uitvoeringsprogramma's (RUP's)
Motie M10, 'Energie op (de) Weg'; verzoeken
Gedeputeerde Staten om te Onderzoeken naar de
mogelijkheden de N629 aan te wijzen als locatie
voor zonnepanelen in het wegdek, hierbij de Staten
te informeren over de resultaten.

4420226

Provinciale Staten
d.d. 31-08-2018

L.W.L.
Pauli

Gedeputeerde Pauli zegt toe de KPI's voor het
uitvoeringsprogramma Life sciences en health aan te

Stand van Zaken
afspraken rondom WindA16 - lokale participatie. De werkeenheid
zal periodiek worden gevraagd een stand van zaken te
rapporteren.
Momenteel worden verkennende en inhoudelijke gesprekken
gevoerd, de huidige systemen en werkwijzen bekeken en trends er
behoeften in kaart gebracht. Deze werkzaamheden vormen de
bouwstenen voor de nieuwe visie op informatie en
informatieveiligheid. Begin 2019 is PS middels een
Statenmededeling geïnformeerd over de voortgang.
Er wordt bekeken op welke manier invulling gegeven kan worden
aan de motie, in samenwerking met de beleidsafdeling die gaat
over het Natuur Netwerk Brabant. Er is reeds een proces in gang
gezet om grond te (proberen te) verwerven t.b.v. beoogde
NNB-locaties.

De gemeenten Dongen en Oosterhout zijn in het afgelopen jaar al
begonnen met het consulteren van de aanliggende bedrijven en
bewoners langs de Heistraat en Middellaan om te komen tot
plannen voor de herinrichting van deze wegen. Momenteel is men
aan het onderzoeken welke varianten mogelijk zijn en worden de
bijkomende voor- en nadelen in beeld gebracht. In 2019 wordt de
keuze gemaakt welke maatregelen genomen worden.
Uitvoering van de werkzaamheden kan pas plaatsvinden zodra
de nieuwe N629 in gebruik is genomen. Dit houdt voor nu in dat
de uitvoering pas in 2023 gepland staat, voor die tijd dienen ook
de benodigde financiën beschikbaar gemaakt te worden.
In 2019 zullen we op fietspaden langs de N395 verschillende nu
bekende zonneceltechnieken naast elkaar toepassen om praktische
ervaring op te doen met de huidige stand der techniek. We
verwachten op basis van de ervaringen meer inzicht te krijgen in
de mogelijkheden om zonnepanelen in het wegdek toe te passen
op de N629.
U wordt hierover geïnformeerd nadat concrete business cases zijn
gefinancierd.

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4420629

4421071

4423823

4432713

4432750

4432761

4437714

4441194

Inhoud motie Z toezegging

scherpen aan de hand van de business cases waar
financiering aan wordt verleend en PS hierover te
informeren.
Provinciale Staten H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe om in het
Merrienb kader van zorgvuldig opleveren en overdragen in
d.d. 28-09-2018
oer
Q1 2019 een stand van zaken te geven van de
voortgang van het hele Wind A16 project
Provinciale Staten Mw.
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
d.d. 28-09-2018
M.J.G.
over de resultaten van het onderzoek naar het
Spierings
sluiten van kringlopen in de landbouw, gericht op
het opzetten van een internationaal (kennis)netwerk
Woordvoerdersov J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te zullen
erleg Natuur en
den Hout informeren over de door de waterschappen
Milieu d.d.
uitgevoerde evaluaties ten aanzien van de droogte.
28-09-2018
Themabijeenkomst J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS schriftelijk
Natuur en Milieu
den Hout te informeren over efficiency-voordelen van
d.d. 26-10-2018
data-gestuurd werken

Themabijeenkomst J.J.C. van
Natuur en Milieu
den Hout
d.d. 26-10-2018

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS begin
2019 te informeren over welke aanbevelingen uit het
rapport "De staat van het mandaat" op welke
manier worden uitgevoerd
Themabijeenkomst J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS schriftelijk
Natuur en Milieu
den Hout te informeren over de balans van het aantal
d.d. 26-10-2018
procedures tegen beschikkingen en over verschillen
op het gebied van toezicht en handhaving bij de
verschillende diensten
Provinciale Staten H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS te
d.d. 08-11-2018
Merrienb informeren over de voorwaarden van de
oer
leningsovereenkomst met Woonconnect.
Provinciale Staten H.A.J.M.
Gedeputeerde Swinkels zegt toe om actief bij het

Stand van Zaken

Afgedaan

3 oktober 2018: In het eerst kwartaal ontvangen PS een stand
van zaken rond de uitvoering van PIP Wind A16.

Uw Staten worden hierover eerste kwartaal 2019 geïnformeerd.
Op 14 en 15 februari vinden er workshops plaats. Uw Staten
worden hierover begin april over geïnformeerd met een memo
Gedeputeerde.
De evaluatierapporten van de waterschappen komen beschikbaar
als ook de landelijke droogte-evaluaties zijn afgerond. Op dat
moment kunnen ook de Staten kennis nemen van de rapportages.
De verwachting is dat dit rond 1 mei 2019 zal zijn.
De afhandeling van deze toezegging zal worden meegenomen bij
de afhandeling van Motie 39 van 09-11-2018. In deze motie (nr.
4438234) wordt gevraagd om een pilot uit te voeren onder een
representatieve groep bedrijven, waarbij op basis van
beschikbare data toezicht wordt uitgeoefend en eventuele
overtredingen worden gesignaleerd.
Daarmee kan deze toezegging worden afgedaan.
PS is hierover op 18 december 2018 geïnformeerd middels een
memo gedeputeerde. Daarmee is deze toezegging afgedaan.

Afgedaan

Afgedaan

PS zal hierover in maart 2019 worden geïnformeerd middels een
memo gedeputeerde.

PS hebben de memo over woonconnect ontvangen. De
toezegging is hiermee afgedaan.
PS worden medio maart op de hoogte worden gesteld.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
d.d. 09-11-2018

Swinkels

4441237

Provinciale Staten H.A.J.M.
d.d. 09-11-2018 Swinkels

4441335

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441342

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441494

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441497

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441529

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441543

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Inhoud motie Z toezegging
Noord-Brabants museum op te halen tegen welke
knelpunten zij aanlopen vanwege het niet indexeren
van de exploitatiesubsidie
Gedeputeerde Swinkels zegt toe om de mogelijkheic
om tot een MIPP-Project te komen, t.a.v.
Toerismepoort wordt verkend

Gedeputeerde Spierings zegt toe te onderzoeken of
het mogelijk is in Brabant een pilot voor een
kunstmestvrije zone te starten en PS hierover te
informeren
Gedeputeerde Spierings zegt toe te onderzoeken
Mw.
hoe de mestmarkt in Nederland en Brabant kan
MJ.G.
Spierings worden geoptimaliseerd vanuit de gedachte
kringlopen te willen sluiten en PS hierover te
informeren
JJ.C.van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
den Hout informeren over de verhouding van door de TBO's
aangenomen boa's die een vuurwapen mogen
dragen en welke niet
JJ.C.van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe in gesprek te
den Hout gaan met de TBO's over het uitrusten van de boa's
met een portofoon
HJ.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS te
Merrienb informeren over het proces ten aanzien van ruimtelijk
oer
ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis in Bergen op
Zoom en Roosendaal na afloop van dit traject
Mw.
MJ.G.
Spierings

HJ.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS voor
Merrienb het einde van het jaar te informeren over nieuw te
oer
ontwikkelen beleid ten aanzien van
teeltondersteunende voorzieningen en glastuinbouw

Stand van Zaken

Afgedaan

Op 28 januari jl. heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met de
initiatiefnemer van Toerisme Poorten. Uit dat overleg bleek dat het
initiatief nog in de verkennende fase zit. Wij zien op dit moment
geen aansluiting bij de criteria van de MIPP Sleutelprojecten. Aan
de initiatiefnemers is geadviseerd om een subsidieverzoek in te
dienen bij de nieuwe provinciale museumregeling, die door GS
wordt vastgesteld. Medio maart worden Provinciale Staten
hierover geïnformeerd.
Uw Staten worden hierover eerste kwartaal 2019 geïnformeerd.

Uw Staten worden hierover eerste kwartaal 2019 geïnformeerd.
Het eerste kwartaal lijkt niet haalbaar, omdat daarbij aangehaakt
moet worden bij landelijk beleid. De contacten met het Rijk zijn
gelegd. De Staten zullen hierover in de volgende bestuursperiode
worden geïnformeerd.
PS zal hierover in januari 2019 worden geïnformeerd middels een
memo gedeputeerde.

PS is hierover op 5 februari 2019 geïnformeerd middels een memc
gedeputeerde, daarnaast vindt er over dit onderwerp een
themabijeenkomst plaats op vrijdag 22 februari 2019.
6 februari 2019: Bravis heeft aan Bergen op Zoom en
Roosendaal gevraagd om mogelijke locaties voor een nieuw
ziekenhuis aan te dragen. Beide gemeenten hebben hier gehoor
aan gegeven. Bergen op Zoom heeft drie mogelijke locaties en
Roosendaal één.
6 februari: het verzoek voor een themabijeenkomst is afgewezen
door de procedurevergadering. GS zullen PS informeren over de
uitkomsten van het onderzoek via een Statenmededeling.

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

4441884

Motie M6 - Branden bij afvalverwerkers; vragen het
college om: 1. Onderzoek te doen in hoeverre de
conclusies uit het Britse onderzoek 1 op 1 van
toepassing kunnen worden verklaard Brabantse
afvalverwerkers; 2. Onderzoek te doen naar het
aantal overtredingen waarbij zich brandgevaarlijke
situaties hebben voorgedaan bij afvalverwerkers
onder enerzijds gemeentelijk anderzijds provinciaal
toezicht in Noord-Brabant en deze cijfers te
vergelijken met andere provincies 3. Conclusies te
trekken uit de onderzoeken onder 1. en 2., met
daaraan een "smart" actieplan gekoppeld dat
aangeeft welke acties door of namens de provincie
ondernomen gaan worden, en wanneer; 4. De
onderzoeken, conclusies en het actieplan voor 1
februari 2019 aan te bieden.
Motie M8, VTH; verzoeken het college er zorg voor
te dragen dat voor vaststelling van de begroting
2020 een statenvoorstel VTH wordt aangeboden
waarin visie, doelstellingen en daaraan gekoppelde
uitvoeringsparagraaf in onderling verband met
elkaar zijn gebracht, waarbij in het statenvoorstel in
het kader van het budgetrecht van PS nadrukkelijk
een koppeling wordt gemaakt tussen uit te voeren
taken en daarvoor benodigde middelen, met
bijzondere aandacht voor de effecten van
datagestuurd werken en de effectiviteit daarvan.
Motie M11, RyanAir moet zich aan de regels
houden; verzoeken Gedeputeerde Staten als
aandeelhouder van Eindhoven Airport in de
vergadering van aandeelhouders het voorstel in te
brengen om aanvullende sociale (vestigings)eisen te
stellen aan vliegmaatschappijen die Eindhoven
Airport als base willen gebruiken.
Motie M13a, Aandacht voor mensenhandel in
Brabant; verzoeken Gedeputeerde Staten bij het

Complete/juiste motie heeft stuknr. 4437895! Gezien de
diepgaande inhoudelijke vragen wordt er momenteel een eerste
verkenning uitgevoerd naar een plan van aanpak. Het is gezien
de diepte van de gevraagde onderzoeken en de vele partijen
waar info opgevraagd moet worden (omgevingsdiensten, andere
provincies, bedrijven en bedrijfbranches) niet realistisch dat op 1
februari 2019 de onderzoeken, de conclusies en het actieplan aar
PS gepresenteerd kunnen worden. Middels een Statenmededeling
worden de Staten in februari geïnformeerd over de voortgang.

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

J.J.C. van
den Hout

4441887

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

J.J.C. van
den Hout

4441888

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

L.W.L.
Pauli

4441898

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

L.W.L.
Pauli

Memo gedeputeerde wordt nu voorbereid en samen met het
opgestelde actieplan vóór 12 maart 2019 aan PS aangeboden.

Naar aanleiding van de motie is op 1 februari 2019 is een
informatiebijeenkomst georganiseerd om PS te informeren.
gedeputeerde. Hierin is ook de afhandeling van toezegging
4441498 meegenomen over hoe het inhoudelijke VTH-beleid van
de provincie leidt tot een opdracht aan de omgevingsdiensten.
Het presidium heeft ingestemd om twee keer per jaar PS te
informeren over VTH en de omgevingsdiensten.
In het inwerkprogramma wordt aandacht besteed aan de
governance van de GR.

De eerst volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(AvA) van Eindhoven Airport N.V. staat gepland voor 28 maart
2019. Inmiddels is agendering gevraagd van het voorstel uit de
motie voor de eerstvolgende AvA. Gemeente Eindhoven heeft als
mede aandeelhouder hetzelfde verzoek gedaan.

Nu PS hebben ingestemd met de aanpak voor het vraagstuk rond
arbeidsmigratie wordt de uitvoering voortvarend ter hand

Afgedaan
Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4441915

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441916

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441917

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441918

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Inhoud motie ļ toezegging

plan van aanpak arbeidsmigratie nadrukkelijk
aandacht te hebben voor het thema mensenhandel
en in overleg met het RIEC uitwerking te geven aan
een aanpak die leidt tot bewustwording en
samenwerking op het tegengaan van mensenhandel
in Brabant.
C.A. van
Motie M20a, Green Deal Stadslogistiek; roepen
der Maat Gedeputeerde Staten op als Brabant de ambitie te
stellen om in 2025 de Brabantse 85 steden
emmissieloos te bevoorraden en Brabantse
bedrijven, vervoerders, consumenten en de B5
steden te stimuleren dit te bereiken.
Motie M21a, Q-koorts; spreken uit dat
H.A.J.M.
Swinkels
Gedeputeerde Staten, in het kader van haar
toezichthoudende rol, de betrokken gemeenten
oproept actief te handelen bij de warme overdracht
van Q-koorts patiënten door Q-support; en
Gedeputeerde Staten in 2019 in gesprek gaat met
Q-support over de toekomst na 2020 gericht op het
borgen van kennis en bestuurlijke slagkracht: inclusiel
het organiseren van een jaarlijkse conferentie of
andere wijze van ontmoeting van de betrokken
gemeenten, de expertisecentra,
patiëntvertegenwoordigers en andere betrokkenen.
H.J.A. van Motie M22, Vakantieparken zonder
Merrienb toekomstperspectief; verzoeken Gedeputeerde
oer
Staten bij gemeenten te inventariseren of er behoefte
bestaat aan een 'toolkit' en inzet van provinciale
expertise ten aanzien van vakantieparken zonder
toekomstperspectief en dit mee te nemen in de
'vakantieparken-aanpak' die de provincie aan het
ontwikkelen is.
J.J.C. van Motie M26, Verbetering sponswerking van onze
den Hout
Brabantse landbouwgronden; dragen
Gedeputeerde Staten op werk te maken van het
duurzaam en stelselmatig verhogen van het

Stand van Zaken
genomen. In februari vindt overleg met het RIEC
het RIEC betrokken kan worden in onze aanpak
Daarbij zal ook aan de orde worden gesteld bij
opgaven betrokkenheid van het RIEC in de rede

Afgedaan
plaats of en hoe
arbeidsmigranten.
welke provinciale
ligt.

Wij zullen u via de P&C cyclus informeren over de voortgang.
Met de memo gedeputeerde van 26 februari 2019 is de
toezegging afgehandeld.

Afgedaan

Op maandag 11 februari jl. heeft een werkconferentie
plaatsgevonden waarbij o.m. gemeenten, ervaringsdeskundigen
en deskundigen waren uitgenodigd. Tijdens deze werkconferentie,
die de provincie samen met Q-support 2.0 organiseerde, is het
belang van de warme overdracht van Q-koortspatiënten aan
gemeenten opnieuw onder de aandacht gebracht. Afgesproken is
om voordat Q-support in 2021 definitief stopt nogmaals een
dergelijke bijeenkomst te organiseren.

Wij zijn nu met 6 gemeenten aan de slag. De ervaringen hiervan
zijn de basis voor het invullen van de toolkit. PS worden hierover
geïnformeerd als hier informatie over bekend is.
Op 15 maart brengt DG Chris Kuijpers (BZK) een werkbezoek
aan een aantal vakantieparken uit de pilot.

Motie is sympathiek en zouden we graag willen uitvoeren.
Momenteel lopen er in het kader van het programma Vitale
Bodem enkele onderzoeken naar de invloed van organische stof
in Brabantse landbouwbodems op het verbeteren van het

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging
humusgehalte in de zandgronden in Brabant; een
aantal proefgebieden aan te wijzen waar op
grootschalige wijze gewerkt gaat worden aan
verhoging van het bufferend vermogen van onze
zandgronden en ten behoeve van het stimuleren van
deze proefgebieden te komen.

4441919

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

J.J.C. van
den Hout

4441922

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

Stand van Zaken

vermogen water en CO2 te bergen en meststoffen efficiënter voor
de plant ter beschikking te stellen. Deze onderzoeken moeten in
een vergevorderd stadium verkeren, eer conclusies kunnen worden
getrokken over de kansrijke maatregelen, de baten en kosten voor
versterking van organische stof. Na evaluatie van de resultaten
weten we of het verhogen van het organisch stofgehalte praktisch
haalbaar is. Bij een positief resultaat kunnen we i.s.m. de agrariërs
proefgebieden benoemen waar verhoging urgent en effectief is.
Het antwoord op deze motie kan dus pas worden gegeven na
afronding van lopende project.
Wij zullen de Staten in het vierde kwartaal 2019 informeren over
de conclusies van de onderzoeken en of grootschalige verhoging
van organische stof in landbouwbodems reëel en opportuun is.
Motie M39, Datagedreven toezicht; verzoeken
We zijn bezig met de voorbereidingen van deze pilot en zullen PS
Gedeputeerde Staten om in 2019 onder eigen regie in december 2019 informeren over de resultaten.
of dat van een waterschap een pilot te organiseren
onder een representatieve groep bedrijven, waarbij
op basis van beschikbare data toezicht wordt
uitgeoefend en eventuele overtredingen worden
gesignaleerd, zonder daarbij systemen voor te
schrijven of op andere wijze de toezichtslasten voor
de betreffende ondernemers te verhogen.
Motie M40, Extra proeftuin aardgasvrije wijken in
Uw Staten hebben hierover een statenmededeling ontvangen.
Brabant; verzoeken het college om in 2019 voor
Wat betreft de benodigde middelen m.b.t. punt twee van de
een middelgrote of kleine gemeente in Brabant een
motie, zullen wij Uw Staten in mei informeren.
pilot te ondersteunen onder de voorwaarden dat: 1.
deze gemeente eerder bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken aangemeld is geweest als
proeftuin aardgasvrije wijken, de gemeente voor
50% mee participeert in de uitvoeringskosten, de
inwoners van de betreffende wijk participeren in het
initiatief en in het geval van warmtenetten deze in
publieke handen zijn; 2. Indien de benodigde
middelen hiervoor niet beschikbaar zijn binnen het
programma Energie, hiertoe een begrotingswijziging
aan de Staten voor te leggen; 3. Te stimuleren dat

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4441923

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4441931

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

C.A. van
der Maat

4441941

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

J.J.C. van
den Hout

4441945

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

J.J.C. van
den Hout

4441946

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

C.A. van
der Maat

Inhoud motie Z toezegging
zoveel mogelijk Brabantse gemeenten bij de tweede
tranche, desgewenst met behulp van begeleiding
van de provincie, medio 2019 een aanvraag bij het
Rijk doen.
Motie M42, Internetconsultatie; verzoeken
Gedeputeerde Staten om in 2019 voor 5
onderwerpen Brabanders digitaal (bijvoorbeeld via
internet) te consulteren, de input te verwerken in de
5 hieraan gekoppelde statenvoorstellen en hiervoor
de benodigde financiële middelen te zoeken binnen
het programma Bestuur/Bestuurlijke vernieuwing.
Motie M44, Veiligheid Busstation Eindhoven;
verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om
in deze Statenperiode aan Provinciale Staten te
rapporteren op welke wijze en op welke termijn het
Eindhovense busstation zal worden aangepast of
vernieuwd en inzichtelijk te maken wat de hiervoor
benodigde bijdrage van de provincie is.
Motie M46a, Bomen zijn de oplossing; roepen
Gedeputeerde Staten op nij de verkenning naar
CO2 compensatie extra in te zetten op aanplant
op plaatsen waar bomen tot wasdom kunnen
komen.
Motie M49, Behoud en ontwikkeling Brabantse
expertise veiligheid en milieu; dragen Gedeputeerde
Staten op om afspraken te maken met
medeoverheden om elkaars experts niet 'weg te
kopen', vanuit de gedachte van één overheid met
gemeenschappelijke taken en doelen voor de
samenleving; te investeren in behoud en ontwikkeling
van de voor de provincie vitale functies op het
terrein van veiligheid, milieu en handhaving; de
benodigde middelen hiertoe te vinden binnen de
begroting 2019.
Motie M54b, Snel vaart maken met snelfietsroutes;
verzoeken Gedeputeerde Staten om een Brabant

Stand van Zaken

Afgedaan

Hiervoor wordt een aanpak ontwikkeld. Wij zullen uiterlijk
februari 2019 uw Staten hierin meenemen.

We hebben uw Staten op 5 februari met een statenmededeling
geïnformeerd over de contourennota Toekomstbeeld OV 2040
van het Rijk, waarbij wij onder andere rekening houden met
nodige investeringen aan het knooppunt Eindhoven, waaronder
Neckerspoel. De exacte benodigde investeringen zullen nog
moeten worden onderzocht en zijn afhankelijk van afspraken in
het kader van een nieuw bestuursakkoord.
Het bosbeleid van de provincie wordt momenteel uitgewerkt en
vastgelegd in een bosnota. De inhoud van de motie gaat
onderdeel uitmaken van deze bosnota.
GS stellen later in het jaar van 2019 de bosnota vast. Op 4
februari 2019 is een memo gedeputeerde naar PS gestuurd.
PS is hierover geïnformeerd middels een memo gedeputeerde.
Deze is op 14 januari 2019 aan de staten verzonden.

We zullen de strekking van deze motie inbedden in ons reguliere
beleid en hierover uw staten informeren met een memo

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4441947

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

J.J.C. van
den Hout

4441950

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

J.J.C. van
den Hout

4441966

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

C.A. van
der Maat

4441967

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

C.A. van
der Maat

4441984

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

L.W.L.
Pauli

4441992

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

L.W.L.
Pauli

4446104

Woordvoerdersov H.J.A. van
erleg Ruimte
Merrienb
23-11-2018
oer

Inhoud motie Z toezegging
bedekkend, sluitend netwerk van snelfietsroutes als
uitgangspunt te nemen om snelfietsroutes ook bij
(nieuwe) infrastructurele projecten van het Rijk als
meekoppelkans te bezien.
Motie M68, Rapporteren over inzet drones; roepen
GS op om op korte termijn aan PS te rapporteren
welke vorm van monitoring door drones in het
buitengebied wél kan worden gerealiseerd en tevens
aan te geven welke concrete stappen de provincie
hierbij kan nemen vanuit de faciliterende rol.
Motie M72, Inzetten op buitengebied bij
continueren Taskforce; roepen GS op om ongeacht
het voortbestaan van de huidige vorm van de
Taskforce, voor de komende projectperiode (of
indien mogelijk eerder) een overeenkomstige aanpak
in te zetten, specifiek gericht op de aanpak van
criminaliteit in het Brabantse buitengebied.
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om, indien er
plannen van de vervoerders komen voor stimulering
van busgebruik, PS hierover te zullen informeren
Gedeputeerde Van der Maat zegt om met ingang
van heden de eigen organisatie en subsidie
ontvangende organisaties te stimuleren
terughoudend te zijn met papieren uitingen.
Gedeputeerde Pauli zegt toe om arbeidsmigranten
uit te nodigen voor overleg om hen te betrekken bij
het plan van aanpak voor het
arbeidsmigrantenbeleid.
Gedeputeerde Pauli zegt toe om het thema
vakscholen met PACT te bespreken om te kijken of er
specifieke situaties zijn waarin vakscholen een
oplossing zijn en probeert dit voor 1 maart 2019 te
doen.
Gedeputeerde Van Merrienboer informeert PS over
de aangepaste planning ten aanzien van het project
geothermie glastuinbouw Deurne.

Stand van Zaken

Afgedaan

gedeputeerde.

PS zal hierover in februari 2019 worden geïnformeerd middels
een memo gedeputeerde.

Met de memo gedeputeerde van 26 februari 2019 is de
toezegging afgehandeld.
Zowel binnen de eigen organisatie als richting subsidierelaties
wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk papieren uitingen te
voorkomen. We zullen uw staten hierover informeren voor einde
bestuursperiode.
Nu PS hebben ingestemd met de aanpak voor het vraagstuk rond
arbeidsmigratie wordt de uitvoering voortvarend ter hand
genomen. Daarbij zullen ook arbeidsmigranten worden betrokken.
Wij zullen u via de P&C cyclus informeren over de voortgang.
het onderwerp "vakscholen" zal meegenomen worden in de theme
bespreking modernisering onderwijs binnen het Pact. In februari
stelt het Pact het werkplan voor 2019 vast. Daarna ook zal
duidelijk worden wanneer het onderwerp Modernisering van
vakscholen aan de orde is.
Deze toezegging gaat niet over planning geothermie maar over
het proces van overdracht van het project glastuinbouw Deurne
aan de provincie. PS worden hier eerste kwartaal 2019 via een

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4446123

4450201

4453471

4453483

4453744

4454587

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

memo gedeputeerde over geïnformeerd.
Vanuit de principes richting geven en mogelijk maken organiseert
Woordvoerdersov H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe een
erleg Ruimte
Merrienb kennisatelier duurzaam bouwen te organiseren waar het programma Brabantse Agenda Wonen i.s.m. o.a. energie en
23-11-2018
oer
brabantbreed de problematiek van duurzaam
sociale veerkracht een kennisatelier op 12 april 2019. Statenleden
bouwen onder de aandacht komt
worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
Beantwoording van de toezegging is 18 jan 2019 verzonden
Provinciale Staten J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe schriftelijk
d.d. 23-11-2018
den Hout antwoord te geven of er stalsystemen beschikbaar
naar de griffie en gedeeld met PS.
zijn voor jongvee dat voldoet aan de eisen van de
Verordening natuurbescherming
Themabijeenkomst J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te blijven
Deze toezegging is afgedaan met het memo gedeputeerde
Natuur en Milieu
den Hout informeren over de stand van zaken teruggave niet
"Voortgang intrekken onbenutte PAS-ontwikkelingsruimte" van 14
d.d. 07-12-2018
benutte ontwikkelruimte
januari 2018 (4465627)
Themabijeenkomst Mw.
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
Uw Staten zijn hierover geïnformeerd met een memo
Energie d.d.
M.J.G.
over een onderzoek van de Brabantse
Gedeputeerde dd. 25 februari 2019.
07-12-2018
Spierings waterschappen naar waterkracht
Provinciale Staten H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe de
In het project Leegveld werken partijen (gemeente, waterschap,
d.d. 07-12-2018
Merrienb verbinding met de direct betrokkenen in het
PNB, SBB, SGC en de werkgroep) intensief samen. Er is een IGC
oer
plangebied ook in de uitvoeringfase te houden en
waarin alle gebiedspartijen bestuurlijk zijn betrokken. En een
blijven zoeken. Met andere betrokken partners
werkgroep waarin alle gebiedspartijen door mensen uit het
wordt bezien of er extra inspanningen gedaan
gebied zijn vertegenwoordigd. Tevens is er een gebiedsmanager
kunnen worden waarover. Hierover worden PS
die 24/7 bereikbaar is voor de mensen in het gebied. Ook in de
geïnformeerd
uitvoering blijven er informatiebijeenkomsten, website,
nieuwsbrieven en bezoeken van gebiedsmanager aan
dorpsraden. Mitigerende maatregelen worden in direct overleg
met betrokkenen uitgewerkt en worden pas uitgevoerd als een
schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen waterschap en
betrokkene. Daarnaast zal de werkgroep Leegveld in de
uitvoering als begeleidingsgroep gaan fungeren. In het
omgevingsmanagement heeft een goede relatie tussen uitvoerders
en omwonenden de aandacht en prioriteit. In de voortgang van
het project zal hierover informatie worden opgenomen.
Provinciale Staten C.A. van
Motie M2 Real time monitoring voor een 2x2 N279: Binnen de smart mobility aanpak in SmartwayZ.NL wordt
d.d. 7-12-2018
der Maat Verzoeken het college om een realtime
onderzocht op welke manier real time monitoring binnen het
monitoringssystematiek op te zetten voor de N279
programma kan bijdragen aan beleidsmatige keuzes. In de
tussen Veghel en Asten en deze in 2019
voortgangsrapportage SmartwayZ.NL worden uw Staten
operationeel te hebben; op basis van real time
hierover geïnformeerd.

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4454596

Provinciale Staten
d.d. 07-12-2018

4457354

Provinciale Staten
d.d. 7-12-2018

4457456

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Inhoud motie ļ toezegging

verkeersgegevens de situatie op de weg te
monitoren en trendanalyses uit te voeren, zodat
tijdig de te verwachten problematiek op de N279
getoetst kan worden en indien nodig de
planprocedures voor een 2x2 uitvoering van de
weg voortvarend op te starten; Provinciale Staten
hierover te informeren in de halfjaarlijkse
voortgangsrapportage van het programma
SmartwayZ.NL
H.J.A. van Motie M8 Monitoring Natuurbeheerplan De Peel:
Merrienb Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten
oer
om in het natuurbeheerplan Deurnsche Peel &
Mariapeel vanaf uitvoering van eerste maatregelen
monitoring plaats te laten vinden op de ecologische
effecten, in het bijzonder de monitoring op nieuwe
werkwijzen, zoals het aanbrengen van houtsnippers
in waterplassen; Te evalueren of de nadelige korte
termijneffecten op flora & fauna én natschade
opwegen tegen het voordeel van hoogveenherstel
en indien nodige op basis van het onderzoek en de
voortdurende monitoring het Natuurherstelplan bij te
stellen; Provinciale Staten over de resultaten van
monitoring en onderzoek en eventuele bijstelling
halfjaarlijks op hoofdlijnen te informeren.
C.A. van
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe met het
der Maat Platform Behoud Natuur en Milieu West Brabant in
gesprek te zullen gaan over hun inhoudelijke
bezwaren tegen het Luchthavenbesluit Seppe en die
bezwaren, alsmede de inbreng van GroenLinks en
Partij voor de Dieren, mee te nemen in de evaluatie
van het Luchthavenbesluit en die evaluatie te zijner
tijd aan PS te doen toekomen
Motie M1 Energieagenda 2019-2030: Dragen GS
Mw.
M.J.G.
op om reeds in 2019 initiatief te nemen om de
Spierings toekomstige toepassing van andere duurzame
bronnen (waaronder Thorium en Waterstof) actief en

Stand van Zaken

Voor, tijdens en na de uitvoering van PIP Leegveld wordt
gemonitoord. Grondwaterpeil is bijvoorbeeld realtime
beschikbaar. Er heeft ook een nul-meting voor muggen
plaatsgevonden. De resultaten van de monitoring worden
betrokken bij de uitvoering. Sommige effecten kunnen pas na
langere tijd wordt gemeten. PS worden geïnformeerd over de
monitoring.
Gedeputeerde Van Merrienboer is uitgenodigd voor een
werkbezoek op 25 januari aan het gebied door een bewoner.
Op Statendag 22 februari is er een ronde tafelgesprek met
betrokken partijen om te praten over het natuurbeheerplan.

Er heeft een goed gesprek plaatsgevonden met afgevaardigden
van het Platform Behoud Natuur en Milieu West Brabant. De
inhoudelijke bezwaren, alsmede de inbreng van GroenLinks en
PvdD zijn kenbaar gemaakt aan de NLR, die de evaluatie van het
Luchthavenbesluit nu definitief zal maken. Wanneer deze definitief
is, zal de evaluatie gedeeld worden met het Platform en de
provincie, zodat GS deze, met een voorstel, aan PS kan
voorleggen ter besluitvorming.
Uw Staten worden hierover geïnformeerd in de nieuwe
bestuursperiode.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4457469

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4457473

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4457475

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4457491

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

Inhoud motie Z toezegging
serieus te onderzoeken t.b.v. een zorgvuldige
afweging naar de juiste haalbare en betaalbare
toekomstige energiemix en het daarvoor
noodzakelijke draagvlak; Bij dat onderzoek de
potentiële kansen voor de Brabantse economie van
deze nieuwe technologieën te betrekken; Om het
onderzoek onder punt 1 niet te beperken tot
Brabant en daarbij mogelijk actief samen te werken
binnen o.a. het IPO verband.
Motie M4 Energieagenda 2019-2030: Dragen
Gedeputeerde Staten op Proactief aan te sluiten bij
de ontwikkeling van de Zonne-ladder de Minister;
Vanuit de provincie te werken in de geest van de
Zonne-ladder door primair te kiezen voor onbenutte
daken en (infra-)structuren; Met nieuw te vestigen
bedrijven afspraken te maken die grootschalig
plaatsen van zonnepanelen bevorderen.
Motie M5 Energieagenda 2019-2030: Dragen
Gedeputeerde Staten op om op korte termijn te
onderzoeken op welke wijze de provincie, samen
met gemeenten, energiecoöperaties en andere
organisaties, particulieren in Brabant kan stimuleren
om het isoleren en energie besparen gezamenlijk
(per huizenblok/straat/wijk) op te pakken.
Motie M6a Energieagenda 2019-2030: Verzoeken
Gedeputeerde Staten om in de op te stellen
uitvoeringsprogramma's naar aanleiding van de
energieagenda 2019-2030 de hiermee te bereiken
CO2-reductie per transitie pad op te nemen; In de
op te stellen RES'en eveneens de CO2-reductue per
transitie pad op te nemen.
Motie M7 Energieagenda 2019-2030: Spreekt uit
dat bij de in hoofdstuk 6 genoemde
Uitvoeringsprogramma's zo concreet mogelijke
doelstellingen, criteria (indicatoren) en tijdspaden op
te nemen. Hierbij te werken vanuit het principe van

Stand van Zaken

Uw Staten worden hierover in februari geïnformeerd.
Memo van Gedeputeerde Spierings is op 20 februari 2019
aangeboden aan PS met nummer 4483350

Er is bij een extern bureau een onderzoek uitgezet, dat is gericht
op de inventarisatie van de maatregelen voor particulieren gericht
op energiebesparing en opwek, en in welke mate deze effectief
zijn gebleken en waarom. Deze motie is in dit onderzoek
betrokken.

Dit pakken we op bij het opstellen van het eerste
uitvoeringsprogramma.

Dit pakken we op bij het opstellen van het eerste
uitvoeringsprogramma.

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4457519

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

4457654

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

4457664

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

4457692

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Inhoud motie Z toezegging

doelgericht werken; De Provinciale Staten hierover
jaarlijks te informeren.
H.J.A. van Motie M10 Brabantse Omgevingsvisie: Vragen
Merrienb Gedeputeerde Staten om de Brabantse
oer
Omgevingsscan vanaf de vaststelling van de
Omgevingsvisie te implementeren in de nieuwe
werkwijze conform de één overheid gedachte gemeenten, provincie en waterschappen - als het
gaat om het omgevingsbeleid.
C.A. van
Motie M7 Visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk en
der Maat uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak:
Verzoeken het college om met buurtbusvrijwilligers in
gesprek te gaan over een toekomstbestendige inzet
van vrijwilligers in ons mobiliteitssysteem, op welke
wijze dan ook, maar met als doel om deze inzet ook
richting de toekomst te kunnen borgen; om binnen de
adaptieve agenda uit te werken op welke manier(en
vrijwilligers gesteund kunnen worden bij het
aanbieden van gedeelde mobiliteit.
C.A. van
Motie M10 Visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk en
der Maat uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak:
Dragen Gedeputeerde Staten op om een werkgroep
bestaande uit PS leden, waarin alle partijen
vertegenwoordigd zijn, onderdeel te laten zijn van
de ontwikkelingen binnen de Visie Gedeelde
mobiliteit is maatwerk en uitvoering van de
bijbehorende adaptieve agenda en structureel
bijeen te roepen voor overleg.
C.A. van
motie M11a Visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk e
der Maat uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak:
Dragen Gedeputeerde Staten op om te
onderzoeken op welke wijze in de aanbesteding van
de nieuwe West Brabant concessies bussen kunnen
beschikken over een elektrische rolstoelplank zodat
de reiziger niet afhankelijk is van eventuele hulp van
chauffeur; En verzoeken PS hierover te informeren.

Stand van Zaken

Op 29 januari 2019 wordt de omgevingsscan gelanceerd in
aanwezigheid van gedeputeerde Van Merrienboer. Inmiddels
worden er vanuit de provincie gesprekken gevoerd met onze
partners zoals gemeenten, telos, RIVM en waterschappen hoe we
de implementatie, na de lancering, zo goed mogelijk kunnen
vormgeven.
Op 16 februari 2019 is een dag georganiseerd voor alle
buurtbusvrijwilligers in Brabant. Vrijwilligers worden gevraagd om
mee te denken in de uitwerking van de nieuwe visie. Dit is input
voor de adaptieve agenda. Over de adaptieve agenda worden
de Staten twee keer per jaar geïnformeerd via een
voortgangsrapportage.

Er wordt een voorstel voor het voortzetten van actieve
betrokkenheid van een werkgroep bestaande uit PS leden,
voorgelegd aan de procedurevergadering. Dit zal na de
verkiezingen zijn.

In het traject om te komen tot een nieuwe aanbesteding voor
West-Brabant wordt dit meegenomen. Hiertoe zal in beeld
worden gebracht welke opties er zijn, en dit zal zijn beslag krijgen
in de aanbesteding. Hierover wordt PS geïnformeerd in 2020.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

4457695

Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

C.A. van
der Maat

Dit is onderdeel van de adaptieve agenda onder het onderwerp
mobiliteitshubs en zal verder worden ingevuld de komende
periode. Over de adaptieve agenda wordt PS twee keer per jaar
geïnformeerd via een voortgangsrapportage.

4459961

Provinciale Staten
d.d. 7-12-2018

L.W.L.
Pauli

4462336

Provinciale Staten
d.d. 7-12-2018

C.A. van
der Maat

4462349

Provinciale Staten
7-12-2018

C.A. van
der Maat

4462390

Provinciale Staten
d.d. 7-12-2018

C.A. van
der Maat

4462396

Provinciale Staten
d.d. 7-12-2018

C.A. van
der Maat

Motie M13a Visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk
en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak:
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten
om met de middelgrote Brabantse steden in gesprek
te treden om te verkennen of en hoe er: A) meer
P&R's buiten het stadscentrum gerealiseerd kunnen
worden; B) deze en bestaande P&R's naast een
busverbinding ook voorzien kunnen worden van
(leen)fietsen; C) hierin vooral ook particuliere
initiatieven te betrekken.
Gedeputeerde Pauli zegt toe PS tijdens reguliere
momenten in de P&C cyclus over de voortgang van
de kpi's van smart data te zullen informeren.
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om in de
smart mobility aanpak te kijken naar een slimme
doorgeleiding van verkeer naar de A50 en N279 bij
Veghel
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om te kijken
naar generieke mogelijkheden om doorgaand
vrachtverkeer van de N279 te weren, in lijn met de
aanpak van de Minister rond vrachtverkeer
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe PS te zullen
betrekken voordat onherroepelijke stappen worden
genomen bij het open data platform rondom
gedeelde mobiliteit
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om via de
adaptieve agenda aan de slag te gaan met
bereikbaarheid van bedrijventerreinen met OV

4462517

Woordvoerdersov
erleg d.d.
14-12-2018
Provinciale Staten
d.d. 14-12-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings

4462557

Gedeputeerde Spierings zegt toe de doorrekening
van het klimaatakkoord aan PS toe te sturen zodra
deze beschikbaar is
Gedeputeerde Spierings zegt toe aan de slag te
gaan met de ideeën van de scholieren die 14
december 2018 hun 10-punten plan om inwoners te
betrekken bij de energietransitie presenteerden aan

In de burap van 2019 zal de voortgang van de kpi's van smart
data worden toegelicht. Naar verwachting zal deze burap in het
najaar van 2019 plaatsvinden.
Binnen het programma SmartwayZ.NL wordt voor het project
N279 en in de smart mobility opgave bekeken of de doorstroming
dmv iVRI's kan worden bevorderd. Hierover worden uw Staten via
de voortgangsrapportage SmartwayZ.NL geïnformeerd.
Momenteel bekijken we de mogelijkheden irt landelijk beleid ten
aanzien van de vrachtwagenheffing en de mogelijkheden van de
provincie daar binnen. We informeren uw Staten zodra hier meer
duidelijkheid over is.
Dit wordt meegenomen als uitgangspunt bij de adaptieve agenda
voor uitvoering van de visie op gedeelde mobiliteit. Over de
adaptieve agenda worden de Staten twee keer per jaar
geïnformeerd via een voortgangsrapportage.
Dit wordt meegenomen als uitgangspunt bij de adaptieve agenda
voor uitvoering van de visie op gedeelde mobiliteit. Over de
adaptieve agenda worden de Staten twee keer per jaar
geïnformeerd via een voortgangsrapportage.
Dit volgt, zodra de doorrekening van het Klimaatakkoord
beschikbaar is.
Meer info volgt eerste kwartaal 2019.

Afgedaan
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Stuknr. Vergadering
4469515

Rondvraagmoment H.A.J.M.
d.d. 18-01-2019
Swinkels

4476636

Provinciale Staten
d.d. 01-02-2019

4476647

4476653

4477328

4477332

Provinciale Staten
d.d. 01-02-2019

C.A. van
der Maat

Mw.
M.J.G.
Spierings

Inhoud motie Z toezegging
PS
"Gedeputeerde Swinkels zegt toe om met partners
uit het bestaande netwerk te kijken naar een
oplossing voor de huisvestingsproblemen van
Veteranen Ontmoetingscentrum Ouwe Stomp."
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
Op 11 oktober de regenboogvlag gehesen zal
worden conform de unaniem door deze Staten
aangenomen motie;
De Commissaris van de Koning de discretionaire
bevoegdheid heeft tot spontaan vlagvertoon;
desgewenst in afstemming met het Presidium
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

Zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor een
uitvoerbare en effectieve uitwerking van een
klimaatparagraaf;
Het eerst jaar regelmatig met Provinciale Staten te
evalueren of de klimaatparagraaf in de vigerende
vorm bijdraagt aan de gewenste doelstelling (te
weten meer inzicht in de impact van het voorstel op
de klimaatproblematiek en bijsturingsmogelijkheden)
en uitvoerbaar en effectief is
Provinciale Staten H.J.A. van Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
Merrienb
d.d. 01-02-2019
oer
Zich in te spannen om de bedrijven die worden
ingeschakeld voor de opdrachten van ESG
Erfpachtleningen in Brabant starters en herintreders
in dienst zullen nemen en zo nodig bij en omscholen
Gedeputeerde Swinkels zegt toe dat hij zal nagaan
Woordvoerdersov H.A.J.M.
erleg Samenleving Swinkels
of het zinvol is om een convenant te tekenen rondom
Meer muziek in de Klas, maar dan dient wel te
d.d. 18-01-2019
worden begrepen wat het tekenen hiervan inhoudt
Woordvoerdersov H.A.J.M.
Gedeputeerde Swinkels zegt toe te kijken of de
bestaande instrumenten uit het programma
erleg Samenleving Swinkels

Stand van Zaken
Inmiddels is duidelijk dat de veteranen in ieder geval tot augustus
2020 gehuisvest blijven in het Ontmoetingscentrum de Oude
Stomp. Gedeputeerde Swinkels agendeert het onderwerp actief.

Afgedaan
Afgedaan

Meer info volgt Q1 2019

De motie wordt meegenomen in de verdere onderhandelingen en
afspraken met ESG.

Met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA
(C2238875/4470493) is deze toezegging afgedaan.

Afgedaan

Fort Sabine is aangesloten bij Sterk.Brabant. Ook is met het
ErfgoedLab afgesproken dat er een link wordt gelegd met

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
d.d. 18-01-2019

4477334

Woordvoerdersov
erleg d.d.
18-01-2019

4477337

Woordvoerdersov H.A.J.M.
erleg Samenleving Swinkels
d.d. 18-01-2019

4477338

Woordvoerdersov
erleg Samenleving
d.d. 18-01-2019
Themabijeenkomst
Samenleving d.d.
18-01-2019
Themabijeenkomst
Natuur en Milieu
d.d. 22-02-2019

4477342

4485469

H.A.J.M.
Swinkels

H.A.J.M.
Swinkels
H.A.J.M.
Swinkels
J.J.C. van
den Hout

4485470

Themabijeenkomst J.J.C. van
Natuur en Milieu
den Hout
d.d. 22-02-2019

4485472

Themabijeenkomst J.J.C. van
Natuur en Milieu
den Hout

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

Versterken Sociale Veerkracht ingezet kunnen
worden bij de exploitatie van Fort Sabina en
mogelijk ook bij andere complexen

Sterk.Brabant. Op deze manier is verankerd dat wordt gekeken
of bestaande instrumenten uit het programma Versterken Sociale
Veerkracht ingezet kunnen worden bij de exploitatie van Fort
Sabina en mogelijk ook bij andere complexen
Provinciale Staten worden medio maart d.m.v. Statenmededeling
geïnformeerd over nadere uitwerking van het amendement

Gedeputeerde Swinkels zegt toe Provinciale Staten
binnen een maand na plaatsvinden van het
woordvoerdersoverleg door middel van een
Statenmededeling informeren over de regeling die
wordt voorbereidt inzake het amendement over
lokale journalistiek
Gedeputeerde Swinkels geeft naar aanleiding van
de regenboogmotie van GroenLinks aan dat wordt
geprobeerd om met Brabantse
regenbooggemeenten en Oss tot een afstemming te
komen om tot een gezamenlijke lijn te komen> De
gedeputeerde zegt toe dat hij de suggestie van de
fractie van GroenLinks meeneemt om bij
buurprovincies te kijken hoe zij dit georganiseerd
hebben en dit mee te nemen in beleid
Gedeputeerde Swinkels zegt toe dat hij terugkomt
op de vraag van GroenLinks ten aanzien van
groenerfgoed
Gedeputeerde Swinkels zegt toe om Provincie Staten
te informeren over de actuele stand van zaken
rondom philharmonie zuidnederland
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
informeren wanneer BOA's toegang krijgen tot het
BOA-registratie-systeem en wanneer dit operationeel
is
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe om met de
minister en de verantwoordelijke binnen de politie de
mogelijkheden te bespreken over de aanwezigheid
van politie bij een groene BOA in de avond en
nacht
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
informeren over de mogelijkheden voor het gebruik

Afgedaan

MOVISIE heeft inventarisatie gedaan bij alle provincies.
Provinciale Staten worden middels memo Gedeputeerde op de
hoogte gebracht van deze inventarisatie.

Afgedaan

Tijdens de themabijeenkomst evaluatie erfgoedbeleid van 22
februari 2019 is stilgestaan bij de vraag van GroenLinks t.a.v.
groen erfgoed. Hiermee is de toezegging afgedaan
Toezegging is afgedaan d.m.v. memo Gedeputeerde (4469839),
d.d. 23 januari 2019

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4486353

d.d. 22-02-2019
Provinciale Staten
d.d. 22-02-2019

J.J.C. van
den Hout

Inhoud motie Z toezegging
van bodycams
Vragen het college:
Zicht in te zetten om zo snel mogelijk de
stemverhouding te agenderen in een vergadering
van het Algemeen Bestuur van elke Brabantse
omgevingsdienst, met als doel dat er uiterlijk 1
januari 2010 een voorstel bij alle deelnemers ligt om
de Gemeenschappelijke Regeling van de drie
omgevingsdiensten zo te wijzigen, dat de huidige
stemverhouding wordt aangepast naar een
verhouding die recht doet aan de financiële inbreng
van elk afzonderlijke deelnemer

Stand van Zaken

Afgedaan

