Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
11 juni 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. Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes & Moves

Gedeputeerde Staten stemmen in met het ondertekenen van een ondersteunende verklaring voor
deRegio Deal Midden- en West-Brabant. Met deze formaliteit geven zij aan binnen hun
mogelijkheden bij te dragen om de deal tot een succes te maken, samen met andere partners.
2. Invasieve exoten en verwilderde dieren

Gedeputeerde Staten hebben jachtaktehouders op grond van de Wet natuurbescherming
toestemming verleend voor het vangen en doden van de wasbeer en de wasbeerhond. Deze
soorten moeten op grond van Europese en nationale regelgeving worden bestreden omdat zij een
bedreiging vormen voor beschermde inheemse diersoorten. Ook is toestemming verleend om
enkele ontsnapte en verwilderde diersoorten te vangen en te doden. Dit is nodig om te
voorkomen dat verwilderde diersoorten een risico vormen voor onder meer de volksgezondheid
en de openbare veiligheid.
3. Waterkwaliteit De Groote Meer

Op de Brabantse Wal hebben diverse vennen, met name De Groote Meer, te lijden onder
verdroging als gevolg van te weinig water. Bovendien zitten er in het water te veel meststoffen.
Op basis van een convenant dat al enkele jaren geleden is afgesloten, worden maatregelen
uitgevoerd om deze problemen zoveel mogelijk op te lossen. Een van de partners,
Natuurmonumenten, gaat nu een zuiveringswerk aanleggen waardoor de meststof fosfaat uit het
water gezuiverd wordt voordat dit water in De Groote Meer komt. Samen met andere
maatregelen verbetert dit de waterkwaliteit fors.
4. Herindelingsadvies Haaren, Boxtel, Vught, Oisterwijk en Tilburg

Gedeputeerde Staten staan positief ten opzichte van de herindeling (opheffing en splitsing) van
de gemeente Haaren. Daarbij worden de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch, Biezenmortel per
1 januari 2021 toegevoegd aan respectievelijk de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en

Tilburg. Dat hebben zij aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
medegedeeld in reactie op het door de vijf gemeenten vastgestelde herindelingsadvies.
Gedeputeerde Staten verzoeken de minister om op basis van het herindelingsadvies en hun
positieve zienswijze een wetsvoorstel voor te bereiden en een spoedige behandeling hiervan te
bevorderen. Het initiatief past in het provinciale beleid om gemeenten te stimuleren tot een grotere
toekomstbestendigheid.
5. Inpassingsplan Windenergie A16

Correctie provinciaal inpassingsplan windenergie A16
Sinds 2 april 2019 heeft de ‘partiële herziening van het inpassingsplan Windenergie A16’ ter
inzage gelegen. Met deze herziening wil de provincie enkele ondergeschikte tekortkomingen
repareren die zijn aangetroffen in het inpassingsplan voor 28 windmolens in het gebied rond de
A16 tussen Moerdijk en Breda. De ingediende zienswijzen zijn beantwoord en hebben niet
geleid tot aanpassingen aan het inpassingsplan. Provinciale Staten worden nu gevraagd de
partiële herziening vast te stellen.
6. Herinrichting beekdal Tongelreep

Gedeputeerde Staten hebben de Nota van Zienswijzen vastgesteld naar aanleiding van de
inspraak op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het project Herinrichting beekdal de
Tongelreep. Ook hebben zij de definitieve NRD vastgesteld. De NRD vormt de basis voor het
onderzoek naar de milieueffecten. In de Nota van Zienswijzen geven Gedeputeerde Staten aan
hoe zij bij het vervolg van het project rekening houden met de inspraakresultaten en het advies
van de Commissie voor de milieueffectrapportage.
7. Convenant nazorgfonds stortplaatsen

De provincies zijn belast met de eeuwigdurende nazorg voor gesloten stortplaatsen. Doel
daarvan is te voorkomen dat de gesloten stortplaatsen in de toekomst schade aan lucht, water of
bodem veroorzaken. Om de nazorgverplichtingen te financieren wordt, terwijl de stortplaats nog
open is, al geld in het Nazorgfonds bijeengebracht door de vergunninghouders. In het
nazorgfonds moet op het moment van sluiting het benodigde vermogen zijn opgebouwd. De
provincie heeft laten onderzoeken wat de effecten van de langdurig lage rentestand voor het
nazorgfonds zijn. Om de financiële gevolgen van een lagere rekenrente in de toekomst te kunnen
beperken, gaan de partijen gezamenlijk onderzoek doen naar mogelijkheden om het benodigde
vermogen te verlagen. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het convenant dat
de provincie met de vergunninghouders heeft gesloten.

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 Mill en St. Hubert
12 juni | 09:00 uur| Mill en St.Hubert | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, breng een werkbezoek aan de gemeente Mill
en St. Hubert. Hij spreekt met de leden van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters
van de gemeenteraad. Na afloop vindt een persgesprek plaats in het Museum voor Nostalgie en
Techniek, Dorpsstraat 38 Langenboom, aanvang 12:45 uur.
Opening faunapassage
12 juni | 15:30 uur | Goirle |Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent een faunapassage die door de
gemeente Goirle in eigen beheer is aangelegd. Dit bijzondere project bevindt zich aan de
Turnhoutsebaan.
Dilemmadoolhof
13 juni | 13.30 uur | Bergen op Zoom | Wim van de Donk

Het Dilemmadoolhof verbeeldt de dilemma’s en keuzen waar mensen tijdens de oorlog mee te
maken krijgen. Het is een initiatief van Brabant Remembers, in het kader van de herdenking van
75 jaar vrijheid. De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, is een van de sprekers tijdens
de opening, Ruytershoveweg 1, Bergen op Zoom.
Statendag
14 juni | 09.30 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag. Onderdeel van deze dag is de plenaire
Statenvergadering in de Statenzaal.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
Nieuwe burgemeester gemeente Eersel
18 juni | 19:30 uur | Eersel | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering installeert de commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, de nieuwe burgemeester van Eersel, Wim Wouters. Gemeentehuis Eersel.
Werkbezoek gemeente Dongen
19 juni | 09:00 uur | Dongen | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, breng een werkbezoek aan de gemeente
Dongen. Hij spreekt met de leden van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters van
de gemeenteraad. Ook bezoekt hij bedrijven en instellingen. Na afloop vindt een persgesprek
plaats.

Symposium Tilburg
21 juni | 13:30 uur | Tilburg | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, is een van de sprekers tijdens een symposium
over ‘burgemeester en rechtstaat’ in de LocHal in Tilburg
Lezing in Oudenbosch
23 juni | 13.30 uur | Oudenbosch | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Erik van Merrienboer houdt een lezing tijdens de Aloysiusdag in Oudenbosch.
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uitstel kunnen velen ook buiten kantooruren aanspreekbaar en bereikbaar onder nummer 0627745200.

